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SZAKSZERVEZET
A kormány miért titkolózik a valódi bérekről

https://veledvagyunk.blog.hu/2019/03/30/a_kormany_miert_titkolozik_a_valo
di_berekrol?fbclid=IwAR3KwHCPLl0AdtO7Al8uNWxpedXO7exXut0wg34XQyAjbK1Y4ACYmaEXZI
A Magyar Szakszervezeti Szövetség felháborítónak tartja, hogy továbbra is
folytatódik a titkolózás, a valóság elkenése a valódi magyar bérekről. A
Központi Statisztikai Hivatal által kiadott 2019-es januári béradatok azt
mutatják, hogy egy átlagos magyar dolgozó bruttó fizetése 343 és fél ezer forint
volt. Ez azonban egy nagy átverés.
Szakszervezetek: a kormány titkolja, mennyit keresnek valójában a munkavállalók

https://merce.hu/2019/03/29/szakszervezetek-a-kormany-titkolja-mennyitkeresnek-valojaban-a-munkavallalok/?fbclid=IwAR2Qk_oEiWTs0-ocGV1JRAqIIHT6vqEsYU7GnhFXuUULTRsAj-ESZ80xrc
Ma tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a magyar munkavállalók
januári bruttó átlagkeresetének összegét, ami 343 500 forint volt. Csakhogy a
mai napon kiadott tájékoztató csupán a valóság egy szeletét tárja fel –
figyelmeztet a Magyar Szakszervezet Szövetség (MASZSZ).
Megdöbbentő lépések a magyar Suzukitól - ennek mi lesz a vége?

https://www.napi.hu/magyar_vallalatok/suzuki-autoipar-szakszervezetdolgozo-torveny-munka-torvenykonyve.681381.html
Továbbra sem vesz tudomást a Magyar Suzuki Zrt. a vállalat autógyárában
megalakult szakszervezetről, holott az mostanra már taglétszámát tekintve
reprezentatívnak is minősül. Az ügyben érintett Vasasnál lapunknak elmondták,
jelenleg egyetlen hatóság sincs, amely a magyar törvények betartását számon
kérné a cégen.
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Vasas: A kormányt nem érdekli, hogy a Suzuki nem tartja be a törvényeket

https://24.hu/belfold/2019/03/29/vasas-a-kormanyt-nem-erdekli-hogy-asuzuki-nem-tartja-be-a-torvenyeket/?fbclid=IwAR1YxD9bjtUtBKeA0vjTz0T3km8n6D7gAaEkk-2XnVqMMilWk4aPgFfDcU
Az autógyártó nem vesz tudomást az esztergomi gyárban megalakult
szakszervezetről.
A japán követségen panaszolhatják be a Suzukit

https://hvg.hu/kkv/20190330_A_japan_kovetsegen_panaszolhatjak_be_a_Suz
ukit?s=hk
A Magyar Suzuki továbbra sem vesz tudomást a gyárban megalakult
szakszervezetről, nem tárgyal velük, holott az a taglétszámát nézve már
reprezentatív, vagyis kollektív szerződés megkötésére is jogosultak lennének mondta a napi.hu-nak László Zoltán, a Vasas Szakszervezet alelnöke.
BorsodChem-béremelés: mindenki mást mond, a dolgozók rosszat sejtenek

https://szakszervezetek.hu/dokumentumok/mibol-elunk/17900-borsodchemberemeles-mindenki-mast-mond-a-dolgozok-rosszat-sejtenek
A dolgozók legalább 10 százalékos alapbéremelésre számítottak, de csak átlag
4 százalék lesz és átlag 4 százalékos bérfelzárkóztatás. Vagyis lesz, aki nyolcnál
kevesebbet kap – olvasható a 24.hu-n. - Eördöghné szerint a megállapodás után
kaptak hideget, meleget a dolgozóktól – utóbbi persze nem jó érzés. Arra is
kitért, tudják, miben kell javítaniuk a jövőben egy sikeresebb tárgyaláshoz.
Szakszervezeti tag vagy? Akkor nem kapsz fizetésemelést!

https://nepszava.hu/3030806_szakszervezeti-tag-vagy-akkor-nem-kapszfizetesemelest
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Számos dolgozó nem meri munkaadója előtt felvállalni szakszervezeti tagságát.
Nem ok nélkül: többször kerültek már lapátra furcsa körülmények között
szakszervezeti vezetők, és olykor a tagok béremelése is elmarad.
"A tehetetlenségnél csak a szégyenérzet volt nagyobb bennem"

https://nepszava.hu/3030861_a-tehetetlensegnel-csak-a-szegyenerzet-voltnagyobb-bennem
A Pedagógusok Szakszervezetének korábbi vezetője „lidércnyomásként” élte
meg a 100. évfordulóra szervezett jubileumi ünnepséget.
Stratégiai megállapodást kötött az Emmi és a Pedagógusok Szakszervezete

https://www.origo.hu/itthon/20190329-startegiai-megallapodast-kotott-azemmi-es-a-pedagogusok-szakszervezete.html?utm_source=hirkereso
Stratégiai partneri megállapodást írt alá az Emberi Erőforrások
Minisztériumának (Emmi) vezetője, Kásler Miklós és a Pedagógusok
Szakszervezetének (PSZ) elnöke, Szabó Zsuzsa Budapesten pénteken.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
Otthagyja a rendőrséget a szervezet reklámarca

https://24.hu/belfold/2019/03/30/otthagyja-a-rendorseget-a-szervezetreklamarca/?fbclid=IwAR3Ej5GMgJJizeZOGnDHhCgTB_So74I5Vd1fVjXoRxpXYMxPaZh2wVwztc
Az Index vette észre a Zsaruellátó Facebok-oldalon, hogy távozik a rendőrségtől
az a fiatal rendőr, aki korábban szerepelt a BRFK toborzólapján. A férfi, aki
gyerekkora óta rendőr akart lenni és elmondása szerint nagyon szerette a
munkáját, kizárólag azért távozik a szervezettől, mert nem képes megélni a
fizetéséből.
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Vállalkozást indítanál munkanélküliként? Akár 20 milliós hitelt is kaphatsz!

https://www.portfolio.hu/unios-forrasok/palyazatok/vallalkozast-inditanalmunkanelkulikent-akar-20-millios-hitelt-iskaphatsz.319257.html?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=portfoli
o_linkek&utm_campaign=hiraggregator
Számos helyen módosították a "Foglalkoztatás ösztönzése célú Hitelprogram"
elnevezésű uniós pályázat szabályrendszerét, amelyek április elsején lépnek
hatályba és összességében a kölcsönt felvenni szándékozók számára kedvezők
ezek a változások. Több idő van ugyanis az új cég megalapításától számítva a
hitel igénylésére, ráadásul az eddigi 10-ről 20 millió forintra ugrott az
igényelhető maximális kölcsön összege.
Ha igazán jó vagy, már tegnap elvégezted, amit ma fogok kérni tőled” –
Álláshirdetős agyrémek

https://wmn.hu/zizi/50495-ha-igazan-jo-vagy-mar-tegnap-elvegezted-amit-mafogok-kerni-toled---allashirdetos-agyremek?fbclid=IwAR19nvamTdwHsjSEoIOfX0LAeYeTox34we0QOPT_Xxbv5hPU5hxnss8
woEw
Ha szeretnél egy jó fej főnököt, ha szeretnél egy dinamikusan fejlődő, proaktív
csapatban dolgozni, ahol versenyképes fizetés van, ösztönzők, csocsóasztal,
proaktivitás, meg Túró Rudi-automata, meg csúszda, akkor… Nos, akkor biztos,
hogy valamelyik eszement, csillagokat is odaígérő álláshirdetés szövegét
olvasod. (Ne dőlj be neki!) Szőcs Lilla kedvenc álláshirdetés-kliséinek listája.

Hét trükk a munkaerő megtartásához

https://piacesprofit.hu/kkv_cegblog/het-trukk-a-munkaero-megtartasahoz/

Ma már a dolgozók válogatnak az állások között, nem fordítva. A mentor, a
bevonáson alapuló együttműködés, a bizalom, a higgadt teljesítményértékelés
mind számítanak abban, hogy a munkavállaló kilép-e, vagy ottmarad egy
cégnél. A fizetés csak egy a megtartó erők közül. Erről is szó esett a Piac & Profit
Csapatépítési trendek – 2019 konferenciáján.
Szigor jön a munkahelyeken: még több embertől kérhetnek erkölcsi bizonyítványt

https://szakszervezetek.hu/dokumentumok/munkajog/17899-szigor-jon-amunkahelyeken-meg-tobb-embertol-kerhetnek-erkolcsi-bizonyitvanyt
Az Országgyűlés által jelenleg tárgyalt GDPR salátatörvény a Munka
törvénykönyve (Mt.) módosításán keresztül a munkáltatók számára is lehetővé
teheti, hogy bizonyos munkakörök betöltéséhez erkölcsi bizonyítvány
bemutatását írja elő - adta hírül a BDO Legal Jókay & Társai Ügyvédi Iroda.
Május 15-ig lehet pályázni munkásszállások kialakítására

http://kamaraonline.hu/cikk/majus-15-ig-lehet-palyazni-munkasszallasokkialakitasara
A korábban meghirdetettnél két hónappal tovább, 2019. május 15-ig
pályázhatnak a helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, valamint azok
100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságai a „Munkásszállások kialakítása”
munkaerő-piaci programra.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Jönnek a 400 ezres átlagfizetések

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/netto-brutto-fizetesemeles.681371.html?fbclid=IwAR1zkY-Lwjflf_6wJS7Z4Yu5JT_9sicNWkjehZky5XNWmLpx5J-g7GE-b8
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A versenyszférában a bruttó átlagfizetés már jövőre átlépheti a 400 ezres
szintet. A nemzetgazdasági átlagnak erre további egy évet kell várnia.
Özvegyi nyugdíj: hátat fordít a kormány?

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/ozvegyi_nyugdij_hatat_fordit_a_korm
any.681424.html?fbclid=IwAR03uP1of3u7fbdyEsKxKe956wCn3utHvwVNmYMZ
OA1zA0nog6ELJUve8fk
Az özvegyi nyugdíj a jelenlegi szabályok szerint csak akkor élesedik, ha az
özvegy házastársa halála után tíz éven belül maga is jogosulttá válik az öregségi
nyugdíjra. A nyugdíjkorhatár emelkedése miatt viszont ez sokakat hozhat nehéz
helyzetbe, a DK-s képviselő, Oláh Lajos felvetette a kormánynak, hogy emeljék
a küszöböt 20 évre, de Rétvári Bence államtitkár nem mutatott nyitottságot.
Miért szed be az állam hatszor annyit személyi jövedelemadóból, mint a cégek
társasági adójából?

https://24.hu/fn/gazdasag/2019/03/30/tarsasagi-ado-szja-tao/
A régóta ismert, klasszikus offshore-ozás, a cégcsoportban képződött
jövedelem egzotikus szigeteken történő kimutatása háttérbe szorul, de helyette
a Facebook, a Google és más techcégek kezdtek el ügyeskedni, hogy ahol csak
tudnak, spóroljanak a társasági adón. Miért szed be az állam hatszor annyit az
emberektől levont személyi jövedelemadóból, mint a cégekre kiszabott
társasági adóból? Mi a trükk abban, hogy az egyik évről a másikra bő 200
milliárd forinttal zuhan a társasági adó? Kisokos.
Elegük lesz a multiknak a sztrájkokból, és lelépnek?

https://index.hu/gazdasag/2019/03/29/autoipar_sztrajk_berek_audi_beszallito
_e-auto/
Lehetett rá számítani, hogy a sikeres Audi-sztrájk más munkavállalókat is
feltüzel majd az autóiparban, és ez meg is történt: konkrét sztrájkra ugyan nem
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sok cégnél került sor, azonban sok helyen már a sztrájk lehetőségének felvetése
is megkönnyítette a szakszervezeteknek, hogy elérjék követeléseiket.
Akár 22 ezer forintos nyugdíjemelés is jöhet

https://hirklikk.hu/kozelet/akar-22-ezer-forintos-nyugdijemeles-isjohet/348877/
Éves szinten akár 22 ezer forintos nyugdíjemelést is kaphatnak az idősek, ha a
hazai gazdaság idén a Magyar Nemzeti Bank becslései szerint alakul - írja az
mfor.hu.
Meghökkentő mivé lett a Városliget - minden pénzt megér az óriásberuházás?

https://www.napi.hu/ingatlan/varosliget-epitkezes-dragulas-muzeumfak.681167.html
Tavasszal átvették a terepet az építőipari cégek a Városligetben, ahol az eredeti
tervekhez képest sokkal később és drágábban készülhet el a múzeumi
negyedből Liget Budapest Projektté bővült beruházás. A Napi.hu bejárta a 250300 milliárd forintos gigaberuházás helyszíneit és listázta: mi, hol és mennyiért
készülhet el.
A kormány mindent megtesz, hogy az emberek finanszírozzák az államadósságot

https://nepszava.hu/3030958_a-kormany-mindent-megtesz-hogy-az-emberekfinanszirozzak-az-allamadossagot
Mintegy 800 milliárd forintnyi megtakarítást szeretne állampapírba terelni a
kabinet.
Nagyot bukhat az állami szervezet a Matolcsy-rokon bankjának bedőlésével

https://nepszava.hu/3030993_nagyot-bukhat-az-allami-szervezet-a-matolcsyrokon-bankjanak-bedolesevel
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A Széchenyi Tőkealap-kezelőnek durván 7 milliárd forintja ragadhatott bent.
Most lehet elege az EU-nak - belemehetnek a szakításba!

https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/brexit-london-nagy-britanniatheresa-may.681541.html
Számos masszív érv szól amellett, hogy az EU 27 tagállamának vezetője
érzékeny búcsút vegyen az Egyesült Királyságtól a jövő héten, miközben a
szigetországban az eget kezdik ostromolni a politikai indulatok.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------KÖZÉLET
Vészes elszigeteltséghez vezethet, ha tovább romboljuk uniós kapcsolatainkat

https://piacesprofit.hu/gazdasag/veszes-elszigeteltseghez-vezethet-ha-tovabbromboljuk-unios-kapcsolatainkat/
A magyar gazdaság sokkal felkészültebben nézhet egy esetleges újabb válsággal
szembe, mint 2008-ban, az idén pedig a 3,5 százalékot is meghaladhatja a
gazdasági növekedés. De a kockázatok is egyre nőnek – derült ki a GKI
Gazdaságkutató Zrt. előrejelzéséből.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EGYEBEK
Magyarországon azt sem lehet tudni, hogy hány embert ítéltek el ártatlanul

https://444.hu/2019/03/31/magyarorszagon-azt-sem-lehet-tudni-hogy-hanyembert-iteltek-el-artatlanul

Előfordult, hogy valaki egy téves ítélet után szabadulva teljesen elváltoztatja a
külsejét, a barna haját lilára festi, csak rikító színű ruhákat vesz fel, hogy
biztosan egyedi megjelenése legyen, nehogy megint tévesen azonosítsa valaki.
Olyan is előfordul, hogy valakit annyira megvisel egy ilyen eljárás, hogy a
szabadulás után nem mer egyedül maradni, azt akarja, hogy az élete minden
percének legyen egy tanúja, ha bármikor igazolnia kellene, hogy mit csinált
Álmagyarok a határszélen

https://nepszava.hu/3030970_almagyarok-a-hatarszelen
Háromszázzal csökkent hirtelen a szabolcsi Kispalád korábban duplájára nőtt
lélekszáma, ám ez nem jelenti azt, hogy befellegzett volna az állampolgárságbiznisznek.
20 millió szavazó, 39 jelölt, 2000 bejelentett csalás az ukrán elnökválasztás első
fordulóján

https://nepszava.hu/3030980_20-millio-szavazo-39-jelolt-2000-bejelentettcsalas-az-ukran-elnokvalasztas-elso-fordulojan
Az orosz kibertámadásokra is felkészültek, az eredményeket szigorúan papíron
vezetik.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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