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SZAKSZERVEZET
Törvénytelen a gyár szájíze szerinti bérmegállapodás a Suzukiban, megtámadják a
bíróságon

https://merce.hu/2019/03/27/torvenytelen-a-gyar-szajize-szerintibermegallapodas-a-suzukiban-megtamadjak-a-birosagon/
A Suzukinál kötött, múlt héten bejelentett bérmegállapodás törvénytelen,
mivel azt nem a szakszervezettel, hanem az üzemi tanáccsal (üt) kötötte a cég,
ezt pedig a vonatkozó magyar törvények nem teszik lehetővé – nyilatkozta
Neupor Zsolt munkajogász a Napi.hu-nak.
Az aláírások hiánya miatt visszadobták a szakszervezetek sztrájkköveteléseit

http://www.atv.hu/belfold/20190326-az-alairasok-hianya-miatt-visszadobtaka-szakszervezetek-sztrajkkoveteleseit/hirkereso
A SZEF elnöke reméli, a héten pótolni tudják a hiányzó szignókat. Földiák
András szerint a Miniszterelnökség tárgyalni fog velük, a béremelésekből pedig
nem fognak engedni.
Visszaélt a jogaival az EMMI a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint

https://rtl.hu/rtlklub/hirek/pdsz-az-emmi-visszaelt-jogaival-oktatas-2019
amikor nem engedte, hogy március 14-én szolidaritási sztrájkot tartsanak a
tanárok. A szervezet elnöke szerint ezt az is bizonyítja, hogy bár a minisztérium
a munkaügyi bírósághoz fordult, hogy a szolidaritási sztárjk jogellenessé
nyilvánítását kérje, a bíróság ezt elutasította. Az Emberi Erőforrások Minisztere
kérdésünkre érdemben nem kommentálta a végzést.
OKSZ: Orbán válasza a sztrájkbizottságunknak

https://szakszervezetek.hu/kozlemenyek/17834-oksz-orban-valasza-asztrajkbizottsagunknak
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Az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság (OKSZ) által Orbán Viktor
miniszterelnöknek 2019. március 20-án benyújtott sztrájkköveteléseket és
tárgyalási kezdeményezést tartalmazó levélre a Sztrájktörvény 2. § (2)
bekezdésében foglaltak alapján a kormány öt napon belül válaszolt. A március
25-én 18 óra 22 perckor érkezett levélben Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes
államtitkár a tárgyalások megkezdését megelőzően nyilatkozatot kér arról,
hogy a sztrájkot kezdeményező szakszervezet rendelkezik a tisztviselők
többségének felhatalmazásával.
Kéményseprés: alaptörvény-ellenes helyzet jött létre

https://infostart.hu/gazdasag/2019/03/26/kemenysepres-alaptorveny-elleneshelyzet-jott-letre
Az Alkotmánybíróság határozata szerint alaptörvény-ellenes helyzetet hozott
létre az Országgyűlés a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény
elfogadásakor. A Kéményseprők Országos Szakszervezetének elnöke közölte:
nem azonosulnak a testület által megfogalmazottakkal.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
Átlagosan 50-60 000 forint a bérszakadék a férfiak és a nők között

https://szakszervezetek.hu/dokumentumok/mibol-elunk/17840-atlagosan-5060-000-forint-a-berszakadek-a-ferfiak-es-a-nok-kozott
A nemek közötti bérkülönbség régóta téma. De mi a helyzet jelenleg, hogy
alakul ez a különbség európai szinten és Magyarországon? Hogy alakul a nők
bérezése, mi motiválja őket, mennyire mobilisak? Ezekre a kérdésekre kereste
a választ az EMPX Solutions tanácsadó cég kutatásával.

Út a jövőbe: A munkahelyi biometrikus azonosítás jogi vetületei

https://trendfm.hu/cimlap/ut-a-jovobe-a-munkahelyi-biometrikus-azonositasjogi-vetuletei-11665
A technológiai fejlődés következtében egyre több cégnél merül fel az igény
arra, hogy az elavult, papíron vezetett jelenléti íveket, illetve mágneskártyás
beléptető rendszereket ujjlenyomat-, retinaminta-, vagy más hasonló, valamely
egyedi testi jellemzőnk lenyomatát tartalmazó biometrikus azonosító
rendszerre cserélje. Elég csak a nagy értékű raktárkészlettel rendelkező
cégekre, galériákra, pénzintézetekre, vagy olyan vállalatokra gondolni, ahol a
szerverszoba védelme fokozott körültekintést igényel.
A Magyar Telekom nyerte el a legjobb munkáltatói márkának járó díjat

http://www.mediapiac.com/marketing/A-Magyar-Telekom-nyerte-el-alegjobb-munkaltatoi-markanak-jaro-dijat/27870/
A kategóriák feletti fődíjat és a nagyvállalati mezőny arany minősítését is
megnyerte a Magyar Telekom a legerősebb munkáltatói márkák versenyén, az
Employer Branding Award-on.
Már törökök és mongolok is jönnek ide vendégmunkásnak

https://hirklikk.hu/kozelet/mar-torokok-es-mongolok-is-jonnek-idevendegmunkasnak/348704/
Mióta az Európai Unió tagja, sok külföldi munkavállaló érzi vonzónak és
próbálja ki Magyarországot. Az egyik ilyen csoport azok közül kerül ki, akik
tanulóként jönnek ide, megszeretik az országot és itt is maradnak - mondta az
InfoRádióban a Személyzeti Tanácsadók Magyarországi Szövetségének elnöke.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Nagyot ütött az MNB a forinton

https://nepszava.hu/3030392_nagyot-utott-az-mnb-a-forinton
Matolcsy György jegybank elnök azzal kezdte újabb hat éves ciklusát, hogy
bebizonyította: a lakosság pénzbeli megtakarításai nem érdeklik, a
hitelkamatok gyenge emelkedését pedig nem bánja.
Már 320 felett az euró, tovább gyengülhet a forint

https://www.napi.hu/tozsdek-piacok/forint-forintarfolyam-euro320.681245.html
Átlépte az euró/forint keresztárfolyam szerdán a 320-as lélektani határt.
Magyarország adóparadicsom-szerűen működik egy friss EP-jelentés szerint

https://nepszava.hu/3030358_magyarorszag-adoparadicsom-szeruenmukodik-egy-friss-ep-jelentes-szerint
Az elsöprő többséggel elfogadott jelentés javaslatot tesz többek közt egy
európai pénzügyi rendőrség és egy európai pénzmosás elleni szervezet
felállítására is. Hat másik uniós tagállamot is elmarasztaltak.
Reagált a Penny a központja előtt tüntető tejtermelőknek

http://www.atv.hu/belfold/20190326-reagalt-a-penny-a-kozpontja-elotttunteto-tejtermeloknek/hirkereso
A Penny Market szerint nem volt elég magyar tej a beszállítóknál, ezért kellett
más forrásból fedezni a vásárlói igényeket; a szlovák UHT tej alacsony, 135
forintos ára pedig közleményük szerint a cég üzleti és gazdasági
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tevékenységéből származó árelőnynek köszönhető, amelyet átengedtek a
vásárlóknak.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EGYEBEK
Néhány éve ment nyugdíjba? Nagyon bánhatja!

https://www.azenpenzem.hu/cikkek/nehany-eve-ment-nyugdijba-nagyonbanhatja/5712/
Ha valakinek a korábbi években keresett összeg alapján 2015-ben járt volna
143,6 ezer forint nyugdíj, az idén – számolta ki az Azénpénzem.hu – akkor is
majdnem 203 ezret kapna, ha az eltelt években egyetlen napot sem dolgozik.
Összeszedtük, az elmúlt években milyen szorzók érintették a friss és a régebbi
nyugdíjasokat.
Betiltotta volna a rendőrség a Kossuth téri focitüntetést, kapufa lett belőle

https://nepszava.hu/3030301_betiltotta-volna-a-rendorseg-a-kossuth-terifocituntetest-kapufa-lett-belole
A BRFK-nak nagyon nem tetszett, hogy néhány diák a Parlament előtt focizva
demonstráljon a tudományos élet szabadságért. Hiába tiltakoznak, a bíróság
szerint ez jogszerű véleménynyilvánítás.
Akkora lesz a debreceni BMW-gyár, hogy három egykori település is előkerült alóla

http://www.jarmuipar.hu/2019/03/akkora-lesz-debreceni-bmw-gyar-hogyharom-egykori-telepules-elokerult-alola/
Három egykori település maradványaira bukkantak a régészek a BMW leendő
zöldmezős beruházásának is helyet adó debreceni észak-nyugati gazdasági
övezet területén – közölte az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési
Központ.
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Megszavazták az óraátállítás eltörlését

https://24.hu/belfold/2019/03/26/megszavaztak-az-oraatallitaseltorleset/?fbclid=IwAR1NYWB5K4IoBKtPIq9svuec_R2YjeutDB2MfhEzta6KcJgcL
vkU9OMTgyQ
Támogatásáról biztosította az évenkénti kétszeri óraátállítás gyakorlatának
2021-es megszüntetését kedden az Európai Parlament (EP). A strasbourgi
plenáris ülésen 410:192 arányban megszavazott határozat értelmében azok az
uniós országok, amelyek a nyári időszámítás megtartása mellett döntenek,
2021 márciusában állítanák át utoljára az órát, a téli időszámítást preferálók
pedig 2021 októberében – írja az MTI.
Tíz centivel megemelik a Balaton vízszintjét - sokba fog kerülni

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/balaton-vizszintkozbeszerzes.681234.html
A korábbi 110 centiméterről 120 centiméterre emeli a Balaton vízszintjét az
Országos Vízügyi Főigazgatóság és ehhez korszerűsíteni kell a Sió-csatornát. A
tervezést és az építést a Strabag Építőipari Zrt. és a Colas Alterra Zrt. végezheti,
nettó 12 milliárd 294 millió forintért. A munkát az uniós Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) finanszírozza.
Elkeserítő adatok érkeztek a magyarokról

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/elkeserito_adatok_erkeztek_a_magyar
okrol.681172.html
1700 helyszín, 7 millió elvégzett vizsgálat, 500 ezer látogató, elkeserítő szűrési
eredmények - ez a Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogram
keretében begyűjtött, elmúlt kilenc év statisztikája, amelyek alapján
kijelenthető, hogy a vizsgálatokon részt vevők közel fele a kiemelt egészségügyi
kockázatú csoportba tartozik, és ha nem kezelteti magát, akkor néhány év

múlva szívinfarktus netán stroke fenyegetheti őket, nem beszélve a daganatos
megbetegedésekről.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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