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SZAKSZERVEZET
MASZSZ: Munkavállalói jogok Magyarországon és Európában

https://szakszervezetek.hu/kozlemenyek/17926-maszsz-munkavallaloi-jogokmagyarorszagon-es-europaban
A legsúlyosabb jogsérelmeket, elsősorban az alapvető nemzetközi munkaügyi
normákkal ellentétes intézkedéseket és az egyes kormányok részéről tapasztalt,
a munkavállalók számára hátrányos lépéseket veszik számba a Nemzetközi
Szakszervezeti Szövetség Páneurópai Tanácsa (ITUC-PERC) regionális előkészítő
ülésén Budapesten. Az ILO 2019 júniusi konferenciáján ezek az ügyek is
napirendre kerülnek.
Újabb vegyipari sztrájk jöhet, sztrájkbizottság alakult a Sanofi gyógyszergyárban

https://merce.hu/2019/04/02/ujabb-vegyipari-sztrajk-johet-sztrajkbizottsagalakult-a-sanofigyogyszergyarban/?fbclid=IwAR3yNLnXEujKk6cjvD4tVfgIggHmw58UDslPYQYYR
WBhqX3470Udi4fzPOM
Sztrájkbizottságot hozott létre a Vegyipari Dolgozók Szakszervezete (VDSZ) a
közel 2000 főt foglalkoztató francia Sanofi magyarországi leányvállalatánál, a
két telephellyel rendelkező Chinoin Zrt.-nél, valamint a Sanofi saját
raktártelepén (Ezek Versegyházon, Újpesten és a miskolci Csanyik völgyben
találhatók.).
Megbénulhat a magyar áruházlánc? Még nem sikerült megállapodni a bérekről

https://www.portfolio.hu/gazdasag/megbenulhat-a-magyar-aruhazlanc-megnem-sikerult-megallapodni-aberekrol.319597.html?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=portfoli
o_linkek&utm_campaign=hiraggregator
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Egyelőre nem sikerült megállapodnia Metro áruházláncnak és a
szakszervezetnek a dolgozói bérekről és juttatásokról - derül ki a Metro mai
közleményéből.
PSZ-elnök: nem hódoltunk be a kormánynak

https://nepszava.hu/3031297_psz-elnok-nem-hodoltunk-be-a-kormanynak
Nem árultuk el a szakszervezetiséget és nem hódoltunk be a kormánynak –
nyilatkozta lapunknak Szabó Zsuzsa, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ)
elnöke, reagálva a PSZ és az Emberi Erőforrások Minisztériuma között múlt
pénteken létrejött stratégiai együttműködési megállapodással kapcsolatos
kritikákra.
Sztrájk készül Ferihegyen - nem bírják tovább a reptéri dolgozók?

https://mfor.hu/cikkek/vallalatok/sztrajk-keszul-ferihegyen--nem-birjaktovabb-a-repteri-dolgozok.html
Sztrájkra készül a földi kiszolgálókat képviselő Légiközlekedési Egyesült
Szakszervezet, miután több hétig tartó tárgyalás után sem sikerült
megegyezniük a Malév Ground Handling vezetésével. A Privátbankár.hu és az
Mfor.hu elsőként beszélt Csorba Attilával, a szakszervezet elnökével arról, hogy
miért döntöttek a munkabeszüntetés mellett, és mit akarnak elérni.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
Robotbiztos munkahelyek

https://www.vg.hu/velemeny/elemzes/robotbiztos-munkahelyek-2-1439602/
Egyre több elemzés mutat rá, hogy a 21. század a nők évszázada lehet. Nos,
nézzük, milyen tendenciákkal kell számolnunk szerte a nagyvilágban és
hazánkban is. A The New York Times 2019. március 6-i száma egy igen érdekes
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hírről számolt be. A tech óriáscég, a Google, a nemi egyenlőség érdekében
tavaly lefolytatott átfogó vizsgálata alapján olyan összefüggés derült ki a
fizetések és az előmenetel tekintetében, amelyet nem hoztak nyilvánosságra
azonnal.
Nincs melós: nyugdíjasokkal töltené fel gyárát a magyar gyógyszeróriás

https://www.penzcentrum.hu/karrier/nincs-melos-nyugdijasokkal-toltene-felgyarat-a-magyargyogyszerorias.1076455.html?fbclid=IwAR0StVACOrLfXVPT8Bp3Ll5x4LyySlYZOb
y1kIJRocXM9wyRVci-7qdFf1c
Nagyot fordult a világ az elmúlt 15 évben: míg a 2000-es évek legelején
halmokban álltak az önéletrajzok a HR-esek asztalán, addig ma mindent be kell
vetniük annak érdekében, hogy megtalálják a megfelelő számú dolgozót. Váradi
Judit, a Teva Gyógyszergyár Zrt. HR vezetője osztotta meg tapasztalatait a
Pénzcentrummal. Szerinte jó megoldás lehet a nyugdíjasok
visszafoglalkoztatása: a hölgyek például 40 év munkaviszony után tudnak
elmenni nyugdíjba, de igazából még fiatalok és óriási szaktudásuk van, ami
rendkívül hasznos a cég számára. Interjú.
"A legkisebb pedagógusbért mostanra a garantált bérminimumhoz kell
felzárkóztatni, amire korábban még nem volt példa"

https://444.hu/2019/04/02/a-legkisebb-pedagogusbert-mostanra-a-garantaltberminimumhoz-kell-felzarkoztatni-amire-korabban-meg-nem-voltpelda?fbclid=IwAR2ga4eHZk0A83VBdsO-QK0C05TUsPSOJo1dord6yZetyfoNoIY9wzKW6M
Ismét a pedagógusbérek rendezésére van szükség, figyelmeztet közleményében
a Nemzeti Pedagógus Kar. Bár valóban több lépcsőben emelkedett a tanárok
bére a közelmúltban, jegyzik meg,
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Ennyi prémiumot kapnak a győri Audi dolgozói

https://autopro.hu/gyartok/Ennyi-premiumot-kapnak-a-gyori-Audidolgozoi/29942/
A napokban közöltük, hogy a német autógyárak hazai telephelyein mennyi
prémiumot kapnak a tavalyi árbevétel után a dolgozók. Elöljáróban annyit,
hogy a legmagasabb prémiumot a BMW 81 ezer németországi alkalmazottja
kapja: a szakmunkások 9175 eurót, azaz körülbelül 2 918 650 forintot.
Kattintson a kiemelt szavakra és olvassa el, a többi autógyárnál hogyan
alakultak ezek a számok!
Önpusztítás a munkahelyeken: így okozhat bajt a külföldiek alkalmazása

https://www.napi.hu/magyar_vallalatok/allas-munkahely-vendegmunkasbevandorlas-fluktuacio.681700.html
Egyre több gyártó- és termelő vállalat kísérli meg külföldi munkavállalókkal
megoldani a munkaerőhiány és a fluktuáció problémáját. Az eddigi
tapasztalatok fölöttébb kedvezők. Ám nem árt az óvatosság: a módszer nem
minden esetben működik, sőt van, hogy egyenesen öngyilkosság - olvasható a
HR-Evolution közleményében.
Szigorúbb előírásokkal kell számolniuk a munkáltatóknak

https://szakszervezetek.hu/dokumentumok/munkajog/17919-szigorubbeloirasokkal-kell-szamolniuk-a-munkaltatoknak
A kamerafelvételek őrzési idejét módosítja, a munkahelyi számítógépek
magáncélú használatának főszabály szerinti tilalmát elrendeli, és sok másról is
rendelkezik az új GDPR salátatörvény. Az európai uniós adatvédelmi rendelettel
való összhang megteremtése érdekében a Parlament április 1-jén nyolcvannál
is több jogszabályt módosított. A törvény végleges szövegére és a kihirdetésre
még pár napot várni kell, de nagy valószínűséggel az alábbi főbb módosítások
hamarosan hatályba lépnek.
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Döbbenetesen ártalmasak a magyar munkahelyek

https://www.portfolio.hu/gazdasag/munkaugy/dobbenetesen-artalmasak-amagyarmunkahelyek.319525.html?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=po
rtfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator
Nagy valószínűséggel megbetegszik az, aki magyarországi gyárban vállal fizikai
munkát. A munkaállomások ugyanis meglepően rosszul vannak kialakítva:
mindössze 12 százalékuk nem okoz betegséget. Erre jutott a ViveLab Ergo
felmérése, amely kimutatta, hogy a munkaállomások 71 százaléka közepes, 17
százaléka pedig magas kockázatot rejt egészségügyi szempontból.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Sötét felhők jelentek meg a német autógyártók felett

https://www.napi.hu/nemzetkozi_vallalatok/sotet-felhok-jelentek-meg-anemet-autogyartokfelett.681674.html?fbclid=IwAR36IxKMTz637FpZnq_AmaoEX2mWoAo0kARmO
fAcJerrMjcBlJ2tuXmhmb0
A német autógyárakhoz tíz százalékkal kevesebb belföldi megrendelés érkezett
be az idén márciusban, mint tavaly, külföldi megrendeléseik pedig nyolc
százalékkal csökkentek az autóipari vállalatok szakmai képviseleti szervezete, a
VDA keddi jelentése szerint - írja az MTI.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------KÖZÉLET
Die Presse: A Fideszt is várják az új jobboldali pártcsaládba

https://24.hu/kulfold/2019/04/02/die-presse-a-fideszt-is-varjak-az-ujjobboldali-partcsaladba/
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Bevándorlásellenes szövetség alakul Milánóban az olasz Liga és az Osztrák
Szabadságpárt vezetésével.
Itthon riogat a kormány az uniós határőrséggel, Brüsszelben megszavazta a
bővítését

https://nepszava.hu/3031273_itthon-riogat-a-kormany-az-unios-hatarorseggelbrusszelben-megszavazta-a-boviteset
El akarják venni a magyar határvédelem jogát, brüsszeli zsoldosokat
küldenének ide - mondta tavaly ősszel Orbán Viktor. Most az Orbán-kormány
szép csendben megszavazta, hogy megerősítsék a közös európai határőrséget.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EGYEBEK
Annyira örülnek a CEU-nak Bécsben, hogy kitüntetik Soros Györgyöt

https://nepszava.hu/3031265_annyira-orulnek-a-ceu-nak-becsben-hogykituntetik-soros-gyorgyot
Becsületrendet kap a Fidesz-propaganda mumusa, mivel egyeteme felpörgeti
az osztrák főváros tudományos életét.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

