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SZAKSZERVEZET
Kétszámjegyű emelés a dolgozók megtartásáért

https://www.sonline.hu/kozelet/helyi-kozelet/ketszamjegyu-emeles-adolgozok-megtartasaert-1503409/
Tizenhárom százalékos béremelést is sikerült kiharcolnia a Magyar
Szakszervezeti Szövetségnek (MASZ) Somogy megyében. Egyes cégeknél három
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év alatt 37 százalékot sikerült emelni a béreken, de van olyan is, ahol négy év
alatt 50 százalékkal nőttek a bérek.
Megállapodás aláírva: 8%-ot ad a BKV a munkavállalóinak

http://www.atv.hu/belfold/20190403-megallapodas-alairva-8-ot-ad-a-bkv-amunkavallaloinak/hirkereso
Az atv.hu már tegnap beszámolt róla, hogy nincs elmozdulás a 8%-os
alapbérfejlesztésről. Naszályi Gábor, az Egységes Közlekedési Szakszervezet
elnöke, aki nem feltétlen sikerként élte meg a történteket, hiszen alapvetően
15%-os emelést szerettek volna kiharcolni – nyilatkozott is lapunknak és
elmondta, hogy nem lesz sztrájk a BKV-nél. Ezt azzal indokolta, hogy
munkabeszüntetéssel sem érhető el az általuk javasolt 15%-os emelés, így
pedig a munkavállalók többet veszíthetnének egy sztrájkkal, mint
nyerhetnének.
Ki kell tenni a szélsőségeseket a szakszervezetekből
https://nepszava.hu/3031393_ki-kell-tenni-a-szelsosegeseket-aszakszervezetekbol
Évtizedek óta most először van munkaerőhiány nálunk, nem véletlen, hogy
megszaporodtak a sztrájkok - jellemezte Tóth András társadalomkutató a
környezetet, amiben a szakszervezeteknek fel kellene készíteni tagságukat a
világszerte terjedő populizmus veszélyeire.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
Önpusztítás a munkahelyeken: így okozhat bajt a külföldiek alkalmazása

https://www.napi.hu/magyar_vallalatok/allas-munkahely-vendegmunkasbevandorlas-
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fluktuacio.681700.html?fbclid=IwAR2CgjVXFqHViIQ3dTzeKQhXwkYtqMPWzfzN
w3_-RMa9firuJ6vyclz7qo4
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.
A kinevezés egyoldalú módosítása – A közszolgálat vége?

https://ado.hu/munkaugyek/a-kinevezes-egyoldalu-modositasa-a-kozszolgalatvege/
A március 1-jével hatályba lépett új kormányzati igazgatásról szóló törvény
felhatalmazza a munkáltatót, hogy egyoldalúan módosítsa a kormánytisztviselő
kinevezését. Ezzel olyan túlhatalmat biztosít a munkáltató számára, ami
példátlan a magyar munkajog rendszerében, és ami számos alkotmányossági
aggályt vet fel.
Kiderült, mennyit keres egy takarítónő a budapesti luxusszállodákban

https://www.penzcentrum.hu/karrier/kiderult-mennyit-keres-egy-takaritonoa-budapestiluxusszallodakban.1076507.html?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_mediu
m=penzcentrum_linkek&utm_campaign=hiraggregator%27..%27
Egyre több magyar cég kommunikálja nyíltan a béreket, remélve, hogy így
könnyebben megtalálják a hiányzó munkaerőt. Egy friss hirdetésből most azt
tudhattuk meg, mennyit keresn a budapesti 5 csillagos szállodában egy
szobalány, egy felszolgáló, vagy épp egy takarítónő: 170-200 ezer forintot.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Elviszi a fizetésemelést a lakásdrágulás

https://nepszava.hu/3031179_elviszi-a-fizetesemelest-a-lakasdragulas
Egyértelmű és logikus összefüggés van a fizetések és a lakásárak között.
Már 400 orvosbáró van Magyarországon, és egyre többen jönnek haza a milliós
fizetésekért

https://168ora.hu/itthon/mar-400-orvosbaro-van-magyarorszagon-es-egyretobben-jonnek-haza-a-millios-fizetesekert-165962
Lantos Csaba milliárdos vállalkozó szerint a legmenőbb orvosok több milliót is
megkeresnek Magyarországon, és a jelentős béremelkedés miatt elindult az
orvosok hazaáramlása külföldről. A vállalkozó a Magyar Nemzeti Bankhoz közeli
portálnak, a novekedes.hu-nak adott interjúban arról is beszélt, hogy sokan
összekeverik a magán- és a közellátást. Lantos Csaba egy éve adta el a
sikeres Róbert Károly Magánkórházat. Elmondása szerint az utóbbi években
nagyon sokan kezdtek lenni a magánegészségügyi piacon, erősödött a verseny,
emiatt a bérek is emelkedtek.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------KÖZÉLET
Nyáron döntik el, mi tartozik a közigazgatási bíróságokra

https://index.hu/belfold/2019/04/03/nyaron_dontik_el_mi_tartozik_a_kozigaz
gatasi_birosagokra_salata-torveny_igazsagugyi_miniszterium/
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Nyár elejére tervezik elfogadni azt a jogszabály-módosító csomagot, amely
rendelkezik a jövőre felálló új közigazgatási bíróságok hatásköréről. Hétfőn a
parlament elfogadott egy törvénymódosítást a közigazgatási bírósági
rendszerrel kapcsolatban, de ez alapvetően a bírói függetlenségre ad
garanciákat, és a Velencei Bizottság kifogásaira reagált.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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