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SZAKSZERVEZET
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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-abirosagon/?fbclid=IwAR0VaRhCNlC2FQ83H9ARNdwozKvj71ujxL43Vcm6yhPKsg
byV9Zow4QFkNg
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.
Tárgyalnának a Volán szakszervezetei - információkat követelnek a minisztertől

https://nepszava.hu/3030556_targyalnanak-a-volan-szakszervezeteiinformaciokat-kovetelnek-a-minisztertol
Érdemi egyeztetést akarnak és tájékoztatást kérnek a zalai volános
szakszervezetek a Bártfai-Mager Andrea tárca nélküli miniszternek címzett nyílt
levelükben a Volán társaságok nemrég bejelentett összevonásáról.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
Már csak egy kicsit kell várni, és földönfutóvá teszi a magyar embereket a
bérrobbanás

https://www.portfolio.hu/gazdasag/munkaugy/mar-csak-egy-kicsit-kell-varnies-foldonfutova-teszi-a-magyar-embereket-aberrobbanas.3.318845.html?fbclid=IwAR3th6o_kg40FV6sbv81KDfFN7Kgc3IbLD
xKu9Id2-HIHzHgBhy3fQdi_GE
Az elmúlt években olyan gyors béremelés valósult meg Magyarországon, amit
nem bírnak ki a cégek - értettek egyet a Videoton konferenciájának kerekasztal-
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beszélgetésén résztvevő vállalatvezetők. Már jellemző, hogy maradnak el
beruházások a bérrobbanás miatt, mert kiszámíthatatlan lesz a megtérülés, így
nem jönnek létre tervezett munkahelyek. Ha viszont mindent automatizálunk,
akkor otthon is maradhat a tőke. Miután nem lehet megmondani, hogy mikor
áll meg a bérrobbanás, így a külföldi tulajdonosok egyre kevésbé szívesen
hozzák ide a tőkét, egyre kevésbé lehet őket meggyőzni arról, hogy
Magyarországot válasszák. Végső soron ez a folyamat munkahelyek
megszűnéséhez fog vezetni.
Nettó 600 ezres fizetést is kereshetnek a sofőrök: de hogyan élnek túl a kis fuvarozó
cégek?

https://www.portfolio.hu/vallalatok/netto-600-ezres-fizetest-is-kereshetnek-asoforok-de-hogyan-elnek-tul-a-kis-fuvarozocegek.318675.html?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=portfolio_l
inkek&utm_campaign=hiraggregator
A sofőrhiány, az üzemanyag árának változása és az emelkedő útdíj egyaránt
nehezíti a fuvarozók helyzetét. A kisvállalkozások létszámának csökkenése
folyamatos: az Opten adatai szerint több mint 900 fuvarozó cég szűnt meg
Magyarországon két év alatt. Az Euro Dori Transport HU Kft. az általa
kifejlesztett rendszerrel épp ezeknek a vállalkozásoknak nyújt segítséget. A cég
üzletfejlesztési és kommunikációs igazgatójával - az OTP Business Nagykövet
Programjában is részt vevő - Siska Miklóssal beszélgettünk a fuvarozási piac
nehézségeiről.
Tóni munkás volt a kazánban, nem cigány

https://merce.hu/2019/03/26/toni-munkas-volt-a-kazanban-nemcigany/?fbclid=IwAR1t-z0onueVIgfmKhfUeMS_dGJbMm4X76CHjY9U0m3I7Z_ACjEYAWZRzU
Szombaton tett közzé a 444 egy 2008-ban készült felvételt, amin Pócs János,
akkori jászapáti vállalkozó, önkormányzati képviselő, 2010-től ’14-ig jászapáti
polgármester, 2010 óta a Jászapáti, majd Jászberény központú országgyűlési
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egyéni választókerület fideszes országgyűlési képviselője egy cigány
alkalmazottjával – Tónival – eljátssza, hogy a munkást, miután az megivott egy
felest munkaidőben, egy méretes kazánban elégeti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Der Standard: Magyarország régiós csúcstartó, de Orbán stratégiája rövidtávra szól

https://24.hu/belfold/2019/03/28/orban-strategiaja-der-standard/
Magyarország 2018-ban még a növekedés bajnoka volt, de most? – címmel írt
cikket a magyar, az orosz és általában a kelet-európai gazdaságok helyzetéről az
osztrák Der Standard.
A legszegényebbekkel fizettetik a legtöbbet: másfélszeres áron telik meg a falusi
kosár

https://nepszava.hu/3030381_a-legszegenyebbekkel-fizettetik-a-legtobbetmasfelszeres-aron-telik-meg-a-falusi-kosar
Tizennégy év alatt 30 százalékkal csökkent a kistelepüléseken az
élelmiszerüzletek száma. Ha mégis van kisbolt, a helyiek sokkal borsosabb
árakkal találkoznak.
Utalványt és készpénzt kapnak húsvétra a nyugdíjasok - de nem mindenki

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/husvet-nyugdijas-utalvanyajandek.681120.html?fbclid=IwAR3GV_q9dOQSr8mnqcf_XN2IKxLV8NWCIbp_H
6faPfWIQbAVqUjRDo_gFrk
Erzsébet-utalvány helyett Edenred kártyát kapnak a makói nyugdíjasok 10 ezer
forint értékben a húsvéti ünnepekre, a dunaújvárosi és az esztergomi
nyugdíjasok 5 ezer forintot várhatnak, míg a XIII. kerületben 3 ezer forintos
sonka utalványt kaphat minden 18 év feletti kerületi lakos. A Budavári
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önkormányzat viszont készpénzt utal az időseknek. A kormány is készülhet
valamire.
Tavaly csaknem 3300 milliárd forint összértékű közbeszerzési eljárást bonyolított le
a hatóság

http://gazdasagportal.hu/index.php/tavaly-csaknem-3300-milliard-forintosszerteku-kozbeszerzesi-eljarast-bonyolitott-le-a-hatosag/
A Közbeszerzési Hatóság tavaly 10 361 eredményes közbeszerzési eljárást
bonyolított le, amelyek összértéke meghaladta a 3294 milliárd forintot – derül
ki a hatóság beszámolójából, amelyet szerdai ülésén elfogadott az Országgyűlés
gazdasági bizottsága.
“Egy közepes képességű könyvelő” kétórai munkájáért cirka 5 milliót kért Pécsett a
fideszes önkormányzat cége

https://varosikurir.hu/egy-kozepes-kepessegu-konyvelo-ketorai-munkajaertcirka-5-milliot-kert-pecsett-a-fideszes-onkormanyzat-cege/
Nem először fordul elő, hogy a regnálóhoz közelállók szinte bármit
megengednek maguknak. Így tett a pécsi önkormányzat cége is. Közérdekű
adatigénylést nyújtott be március elején a Társaság a Közérdekű Adatokért
2019 (TAKA) az önkormányzati tulajdonban lévő Pécsi Sport Nonprofit Zrt-hez –
derül ki a pécsi civil szervezet Facebook-oldalára ma délután felkerült posztból.
Állami pénzből tettek kishajóvezetői vizsgát agrárminisztériumi vezetők
Közel 4,5 millió ember dolgozik az országban

https://index.hu/gazdasag/allas/2019/03/28/munkanelkuliseg_foglalkoztatas_
ksh/
A 2018. december-2019. februári időszakban a munkanélküliek átlagos
létszáma 168 ezer, a munkanélküliségi ráta 3,6 százalékos volt, 0,1
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százalékponttal alacsonyabb az előző háromhavi átlagnál - ezt jelentette
csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
Állami pénzből tettek kishajóvezetői vizsgát agrárminisztériumi vezetők

https://24.hu/belfold/2019/03/28/allami-penzbol-tettek-kishajovezetoivizsgat-agrarminiszteriumi-vezetok/
Állami pénzből tehetett kishajóvezetői vizsgát az agrártárca több vezető
tisztségviselője, noha munkakörükhöz nemigen van szükség motorcsónakvezetői jogosítványra – írja a Népszava. Azért is meglepő ez a költekezés, mert
a kormány a köztisztviselői létszámcsökkentésre hivatkozva márciusban több
kishajózási vizsgaközpontot is bezár.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------KÖZÉLET
A Fidesz leszavazta, de az ellenzéki többség vizsgálatot indíthat a letelepedési
kötvényesek miatt Szombathelyen

http://propeller.hu/itthon/3408841-fidesz-leszavazta-de-ellenzeki-tobbsegvizsgalatot-indithatletelepedesi?utm_source=hirkereso.hu&utm_medium=referral
Miután a hónap elején többségbe került az ellenzék a szombathelyi
közgyűlésben, több újdonságot vezettek be. A nyugat.hu szerint ma arról
döntöttek, hogy migrációs bizottságot állítanak fel, amely azt vizsgálná, hány
letelepedési kötvényes és hány külföldi munkavállaló él a városban.
Elfogadhatatlan a képviselők belépési jogainak korlátozása

https://ataszjelenti.blog.hu/2019/03/27/elfogadhatatlan_a_kepviselok_belepe
si_jogainak_korlatozasa
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Az MTVA székházában decemberben történtek után várható volt, hogy a
kormánypártok korlátozni akarják majd az országgyűlési képviselők
közintézményekbe való belépési jogait. Bár konkrét tervezet még nincs, az
Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága megtette az első lépést a szigorítás
irányába.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EGYEBEK
Kiderült, mi vár a budapestiekre a metrófelújítás miatt

https://ripost.hu/cikk-kiderult-mi-var-a-budapestiekre-a-metrofelujitasmiatt/?source=hirkereso
A héten lezárul a hármas metró északi részének felújítása, a munkát a déli szakasznál folytatják. A pótlóbuszok átköltöznek a Váci útról az Üllői útra, de nem
csak ott lesz változás, egész Dél-Pest közlekedése átalakul.
2021-re betiltják az eldobható műanyagok használatát az EU-ban

https://hu.euronews.com/2019/03/27/2021-re-betiltjak-az-eldobhatomuanyagok-hasznalatat-az-euban?fbclid=IwAR21j99uAhPtr5x7P6xhb1o0IHCiEZEmGJbblutq9R8SbXt9u6lqUnZ
sPKw
Jóváhagyta a műanyaghulladék mennyiségének visszaszorítását célzó szigorúbb
szabályokat szerdán az Európai Parlament, amelyek értelmében 2021-tól
betiltják azon egyszer használatos műanyag termékek árusítását, amelyek
könnyen és olcsón helyettesíthetőek.
"Felfoghatatlan, hogy az európai nagyipar hogyan tud ennyire vaskalapos lenni"

https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/urge-vorsatz-dianaklimaegyezmeny-energiatermeles.681242.html
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Téved, aki azt gondolja, hogy a klímakatasztrófát jelentő, másfél Celsius-foknál
magasabb hőmérséklet-emelkedést elhárító lépések megúszhatók véráldozatok
nélkül, de a mentőmechanizmusok fő mozgatói nem a kormányok - nyilatkozta
lapunknak Ürge-Vorsatz Diána fizikus-klímakutató, a Közép-európai Egyetem
(CEU) professzora, a Kormányközi Klímavédelmi Testület Mérséklési
Munkacsoportjának alelnöke.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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