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SZAKSZERVEZET
Orbánék túllőttek a célon: Brüsszel górcső alá veszi a rabszolgatörvényt

https://nepszava.hu/3031817_orbanek-tullottek-a-celon-brusszel-gorcso-alaveszi-a-rabszolgatorvenyt

Aggályosnak tartja a múlt decemberben elfogadott, a szakszervezetek által csak
rabszolgatörvényként emlegetett túlóratörvényt az Európai Unió
foglalkoztatásért és szociális ügyekért felelős biztosa – közölte lapunkkal Kordás
László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) elnöke, aki múlt héten
találkozott Brüsszelben Marianne Thyssennel. Mint mondta: a uniós biztos
különösen problémásnak látja, hogy a jogszabályt egyéni képviselői indítvány
útján, a társadalmi párbeszédet megkerülve fogadták el.
Béremelés a METRO-nál: tovább folytatódik az egyeztetés

https://www.penzcentrum.hu/karrier/beremeles-a-metro-nal-tovabbfolytatodik-azegyeztetes.1076513.html?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=pen
zcentrum_linkek&utm_campaign=hiraggregator%27..%27
A METRO Kereskedelmi Kft. 2018 elején kidolgozta és elindította a Vállalati
Bérfejlesztési Programját, amely az átláthatóság, tervezhetőség és az egyéni
teljesítmény elismerésének alapelveire épül. A többéves programot a dolgozói
visszajelzések mellett a piac pontos ismerete és a vállalat növekedéséből adódó
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lehetőségek szerint alakították ki, amelyet a cég vezetése következetesen hajt
végre.
A szakszervezetekkel is célba vette a munkavállalókat a baloldal

https://magyarnemzet.hu/gazdasag/a-szakszervezetekkel-is-celba-vette-amunkavallalokat-a-baloldal-6614132/
Résen kell lenniük a munkavállalóknak annak érdekében, hogy olyan
szakszervezethez forduljanak érdekképviseletért, amely valóban a dolgozói
igényt szolgálja. Az elmúlt hónapok Európa-szerte igazolták: a baloldalhoz
köthető képviseletek mindinkább a politika szolgálatába állnak. Nálunk sincs ez
másképp, a globalista törekvések helytartója — úgy tűnik — a Magyar
Szakszervezeti Szövetség lehet. Jó hír a dolgozóknak, hogy az alternatíva itthon
is létezik, világszerte pedig erősödik. Földi László titkosszolgálati szakértő
szerint az már nem fér bele a szakszervezetiség kereteibe, hogy az Európai
Szakszervezeti Szövetség nyíltan támogatja a bevándorlást.
A sztrájkon túl: Mit tehet egy szakszervezetis a szélsőjobboldali nyomulás ellen?

https://merce.hu/2019/04/05/a-sztrajkon-tul-mit-tehet-egy-szakszervezetis-aszelsojobboldali-nyomulas-ellen/?fbclid=IwAR2kWYxGjgztsHE5ooZP8yfqrJRmOTcgISLbnGmLIdi2mrCquczCb6k0tk
Donald Trump és az európai szélsőjobboldali, idegenellenes mozgalmak
előretörése óta itthon és külföldön is számos alkalommal fogalmazódott meg a
kérdés: mit tehetnének a baloldal hagyományos intézményei a dolgozók között
is erősödő szélsőjobboldallal.
Kik a magyar szakszervezetek tagjai?

https://merce.hu/2019/04/06/kik-a-magyar-szakszervezetek-tagjai/
A 2017-es adóbevallások adatai alapján azt vizsgáltuk, mennyi szakszervezeti
tag lehet Magyarországon, és a számokból mi olvasható ki a bérezésükről. Hol
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erősebb a szakszervezeti mozgalom: a dolgozói társadalom alsó tizedében vagy
a legjobban kereső 1 százalékában? Meglepő adatokat és következtetéseket
adunk közre.
Felszalámizná a kormány a közszolgálati sztrájkbizottságot

https://merce.hu/2019/04/06/felszalamizna-a-kormany-a-kozszolgalatisztrajkbizottsagot/
Az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság (OKSZ) januári megalakulása után
ismertette a nyilvánossággal sztrájkköveteléseit, majd márciusban levelet
intézett Orbán Viktor miniszterelnökhöz, melyben jelezte, hogy a
sztrájkbizottság tagjai kollektív munkaügyi vitát kezdeményeznek, a kormánytól
pedig azt kérte, a sztrájktörvény 2. § (1) bekezdése értelmében jelöljön ki egy
képviselőt, aki részt vesz az egyeztető eljárásban.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
Több tucat embert elküldtek a makói Continentaltól, a dolgozók tömeges
leépítéstől tartanak

https://merce.hu/2019/04/06/tobb-tucat-embert-elkuldtek-a-makoicontinentaltol-a-dolgozok-tomeges-leepitestoltartanak/?fbclid=IwAR33YlKRhTXvBuQshg-ss7fRPPMfqI_wKyzCaOiooi4OgNPRXCOSq-4jjM
Közel 60 embert bocsátottak el egy az utóbbi két hétben a makói Continental
üzemből, amely Makó legnagyobb munkáltatója, nagyjából 2300 embert
foglalkoztat – közölte riportjában a Délmagyar, amelynek a cikkét a HVG vette
át.
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Létszámstop és megszorítások az egyik legnagyobb szombathelyi autóipari
beszállítónál

https://merce.hu/2019/04/06/letszamstop-es-megszoritasok-az-egyiklegnagyobb-szombathelyi-autoipari-beszallitonal/?fbclid=IwAR2z_hvzNcX8AC3djkZL1NVId59qyCMVd3sgOVFxOFyDP_zxj8i9D8h3Vw
Szombathely egyik legtöbb embert foglalkoztató cégével, a TDK Hungary
Components Kft-vel kapcsolatban arról jelentek meg helyi hírek, hogy a cég
több száz főt bocsájt el és tömeges leépítés zajlik.
"Ha befizetem az összes csekket, minden napra marad egy ezresem" - Lassan nem
lesz, aki rendőrnek áll

https://nepszava.hu/3031547_ha-befizetem-az-osszes-csekket-minden-napramarad-egy-ezresem-lassan-nem-lesz-aki-rendornek-all
Néhány nappal ezelőtt a közösségi médiában jelentette be egy fiatal rendőr,
hogy otthagyja a testületet. Az ügy nem kavart volna nagy vihart, hiszen az
utóbbi időkben egyre több csalódott zsaru távozik a rendőrségtől. Ő viszont
korábban a BRFK toborzóplakátján a rendőrség reklámarca volt. Megpróbáltunk
utánajárni, mi az oka a leszerelési hullámnak.
Cafeteriára jogosultság felmentési időre

https://adozona.hu/szja_ekho_kulonado/Cafeteriara_jogosultsag_felmentesi_i
dore_WCSTTH#rss
Munkavállaló kéthónapos felmentési idejét tölti (ebből a munkáltató egy hónap
munkával töltését írta elő), és végkielégítésre is jogosult. A felmentési időre,
valamint a végkielégítés időszakra jár-e neki cafeteriajuttatás? – kérdezte
olvasónk. Surányi Imréné okleveles közgazda szakértőnk válaszolt.
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Egyéni vállalkozó halála: ki intézi az alkalmazottak ügyeit?

https://adozona.hu/munkajog/Egyeni_vallalkozo_halalakor_ki_intezi_az_al_SH
QK71#rss
Meghalt az egyéni vállalkozó, akinek könyveltem. A NAV már hivatalból törölte
is a meghatalmazásomat. Azt mondták, mivel nem folytatja az örökös a
tevékenységet, a bevallásokat, a zárásokat a NAV végzi el hivatalból. Viszont az
alkalmazottakkal mi a helyzet? Nekik a kilépő papírokat ki állítja ki, hogy tudnak
így a munkaügyi központba bejelentkezni? A NAV-tól kell kérniük valamilyen
igazolást, vagy velük mi a teendő? – kérdezte olvasónk. Dr. Hajdu-Dudás Mária
munkajogi ügyvéd szakértőnk válaszolt.
Szinte elfelejtettük, de ideiglenesen is dolgozik 83 ezer magyar külföldön

https://g7.hu/adat/20190408/szinte-elfelejtettuk-de-ideiglenesen-is-dolgozik83-ezer-magyar-kulfoldon/
A kivándorlókhoz képest alig esik szó a kiküldetésben dolgozókról, pedig ők is
sokan vannak, és az ő hiányuk is hozzájárul a jelenlegi krónikus hazai
munkaerőhiányhoz. Számításaink szerint összesen 320 ezer magyar dolgozhat
az EU tagállamaiban (velük több cikkben is foglalkoztunk, a Németországban és
Ausztriában dolgozókkal külön is), és ezzel összevetve is jelentős a kiküldetésen
dolgozók száma: 2017-ben az Európai Bizottság jelentése szerint 83 ezer
magyar állampolgár kért és kapott engedélyt arra, hogy más EU- és EGTtagállamban dolgozzon.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG

6

Csattanós választ ad az EP Orbánnak: csak a jogállamot sértő kormányt büntetnék,
a népet nem

https://nepszava.hu/3031676_csattanos-valaszt-ad-az-ep-orbannak-csak-ajogallamot-serto-kormanyt-buntetnek-a-nepet-nem
A végső kedveszményezett akkor is hozzájuthatna az uniós támogatáshoz, ha
országának kormánya nem.
A magyar bérnövekedés - nyolc év mérlegen

https://www.portfolio.hu/gazdasag/a-magyar-bernovekedes-nyolc-evmerlegen.318681.html?i=318681
Az utóbbi hónapokban számos közgazdász hívta fel a figyelmet a
bérnövekedésről számot adó statisztikák ellentmondásaira. A munkaügyi
statisztikák - amelyek a gazdasági híradások alapjául szolgálnak - a mögöttünk
lévő nyolc évre olyan mértékű bérnövekedést mutatnak, ami a gazdasági
teljesítményünk alapján a valós béremelkedésnek a közelében sem lehet. A
nemzeti számlás béradatok ezzel szemben jóval kisebb növekedést jeleznek,
ám ezekkel kapcsolatosan Oblath Gábor a közelmúltban arra mutatott rá, hogy
ezek az adatok valószínűleg némileg alábecsülték a tényleges bérnövekedés
mértékét.
Nyakunkon az adóváltozás: rengeteg magyar munkavállalót érint

https://www.penzcentrum.hu/vallalkozas/nyakunkon-az-adovaltozas-rengetegmagyar-munkavallaloterint.1076681.html?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=penzcentr
um_linkek&utm_campaign=hiraggregator%27..%27
Júliusban csökken a szociális hozzájárulási adó, a Pénzügyminisztérium már az
idei költségvetést is ennek megfelelően készítette el. Legközelebb jövő év
végén mérsékelhetik az adót.
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A CSOK és a vállalkozás így nem fér össze

https://24.hu/fn/gazdasag/2019/04/07/a-csok-es-a-vallalkozas-igy-nem-ferossze/?fbclid=IwAR0taNal4WHeQaKdbMHoUrwpOB0Tx22DdWUa975tFBcoawP
lmkF9e38AqJM
Olvasónk csak a bankban szembesült azzal, hogy abban a lakásban, amire CSOKot venne fel, 10 évig nem lehet bejelentve vállalkozás székhelye. Márpedig ők
egyéni vállalkozók és családi ingatlanukban van a vállalkozásuk székhelye, azt
mondták, máshova nem is tudják bejelenteni. Ezt az ingatlant szeretnék
bővíteni, felújítani, amihez jól jött volna a CSOK-támogatás.
Hazahívja külföldi munkatársait az MNB

https://szakszervezetek.hu/hirek/17976-hazahivja-kulfoldi-munkatarsait-azmnb
„Az irodák a velük szemben támasztott célokat elérték, az MNB munkatársai
aktív szereplőivé váltak az adott térségek rendezvényeinek és haszonélvezői az
onnan származó új ismereteknek. Az irodák munkatársai felépítették, illetve
megerősítették a társ- és partnerintézményekkel fennálló szakmai
együttműködéseket. Az így létrehozott kapcsolati háló kellően megerősödött
ahhoz, hogy az irodák munkatársai ugyanezt a munkát – a már kiépített
kapcsolatok mentén – 2019. június 1-től az MNB budapesti központjából
folytassák” – olvasható a közleményben.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------KÖZÉLET
A rendőrség megállapította a választási csalást, majd széttárta a kezét

https://index.hu/belfold/2019/04/04/341_ajanlas_fidesz_lendulettel_part_a_r
endorseg_megallapitotta_a_valasztasi_csalast_majd_szettarta_a_kezet/?fbclid
=IwAR1OTaF_ONuKld1Afo6mcWUGNaT63xmqcfO-rmHDEb4ijsrxEyOhTzgZhE8
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Felfüggesztette a nyomozást a terézvárosi választási csalási ügyben a BRFK,
habár a rendőrség számára is egyértelműen csaltak az ajánlóívekkel, értesült az
Index. A baloldali delegált bukkant rá, hogy a Fidesz és Lévai Katalin pártjának
ajánlóívein 341 ajánlás egyezik – csak épp más az aláírás. A rendőrség szerint
nem lehet megállapítani, pontosan ki csalt, úgyhogy jegelik az ügyet.
Ellenőrzi az ellenzék „a Fidesz választási rendszerét”

https://24.hu/kozelet/2019/04/04/ep-valasztas-szavazokoridelegaltak/?fbclid=IwAR3l9cqiCHNQQT8iN12SbYiZqupTHXgX16nhp2ozZQGkyrUVK9CXT7zgfQ
Egymással összehangoltan küld szavazóköri delegáltakat a május végi európai
parlamenti választásra a Jobbik, az MSZP, a DK, az LMP, a Párbeszéd és a
Momentum.
Cáfolja Palkovicsot a saját tárcája által kezdeményezett átvilágítás

https://nepszava.hu/3031664_cafolja-palkovicsot-a-sajat-tarcaja-altalkezdemenyezett-atvilagitas
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kezdeményezett átvilágítás
cáfolja Palkovics László innovációs miniszter korábbi állításait: a Magyar
Tudományos Akadémia kutatóhálózatának teljesítménye kiváló, gyökeres
átalakításokra nincs szükség.
Guy Verhofstadt: "Gonosz és önkény" uralkodik Magyarországon

https://hvg.hu/vilag/20190407_Guy_Verhofstad_Gonosz_es_onkeny_uralkodik
_Magyarorszagon?s=hk
„A politika romjain a gonosz és az önkény tud uralkodni. Ezt látjuk
Magyarországon Orbánnal, Lengyelországban és Olaszországban Salvinivel” fogalmazott Guy Verhofstadt Firenzében. Az Európai Parlament liberális
frakciójának vezetője + Europa olasz liberális párt kampánynyitóján szólalt fel.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------EGYEBEK
Cáfolják a számok az Oktatási Hivatal elnökét: „pedagógiai abszurd” az új
tankönyvjegyzék

https://nepszava.hu/3031833_cafoljak-a-szamok-az-oktatasi-hivatal-elnoketpedagogiai-abszurd-az-uj-tankonyvjegyzek
A kormány szerint nem szűkült a kínálat. A valóság: 3350 helyett már csak 2754
kötet közül választhatnak a pedagógusok.
Ha négy gyereket nevelsz és megrokkansz, ne számíts az államra

https://index.hu/belfold/2019/04/04/latasvesztes_rokkantsag_foallasu_anya_
nem_jar_rokkantellatas_facebook/?fbclid=IwAR02GlWetYendLnwchnOfUuhDoJ4RHkLlWvhtJjinCSRGyTwjKY6e52ALI
Háromezer-háromszáz megosztásnál, majdnem ugyanennyi lájknál, dühös, sírós
reakciónál jár egy nagyúti férfi, Molnár Zsolt csütörtöki Facebook-posztja,
amelyben felesége, a négy gyermeküket főállású anyaként nevelő Zsuzsanna
kálváriáját írja le.
Utasok nélkül járt 7 napon keresztül a felcsúti kisvasút

https://olkt.hu/utasok-nelkul-jart-7-napon-keresztul-a-felcsutikisvasut/?feed_id=534142&_unique_id=5ca1a8ebd54e8&fbclid=IwAR3uUNG8S
r_oVzGXMP8klm82k11C1jOh0bGMlPI8wFzqX7s2Vc-Wgep_Dlk
A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány korábban megtagadta az
utasforgalomra vonatkozó adatigénylésünket, de miután panaszt tettünk a
NAIH-nál, most megküldték a számokat. Tavaly április és idén január között 53

napon egy jegyet sem adtak el a kisvasútra, de ennek ellenére 7 napon utasok
nélkül is közlekedtek a vonatok.
Szegőfi Ákos: Lovagok, udvari bolondok és tömegmészárlás

https://nepszava.hu/3031625_szegofi-akos-lovagok-udvari-bolondok-estomegmeszarlas
Azon mechanizmusokról lesz szó, amelyekkel az „új jobboldal” tevőlegesen
hozzájárul az erőszak kialakulásához. Ideje beszélni a felelősségről, arról a
politikai nyelvezetről és közegről, amely szavazatok és támogatás fejében
elősegíti a szélsőségessé válást
Gigantikus tömeg a Nagyvárad téren

https://index.hu/belfold/2019/04/08/megkezdodott_az_3as_metro_felujitasa_a_deli_szakaszon/gigantikus_tomeg_a_nagyvarad_teren/
A Nagyvárad téren gigantikus a tömeg. Nagyon kedves a forgalomirányító, de
mostanra azért itt feltorlódtak a munkába igyekvők.
Váratlanul megszüntették az Erdélyi Magyar Televízió közéleti beszélgetőműsorát

https://atlatszo.ro/2019/04/05/varatlanul-megszuntettek-az-erdelyi-magyartelevizio-kozeleti-beszelgetomusorat/?fbclid=IwAR3SI0ofGLXl6SzGFwqp1YQF0g66JFPRxPy4hrCjoniSYWIuGRc7dBp-5Y
Az Erdélyi Kávéház műsorvezetője, Gáspárik Attila szerint az igazgató annyit
közölt vele telefonon, hogy semmilyen magyarázattal nem tartozik.
Hatvan éves minden idők egyik legszebb járműve

https://infostart.hu/kultura/2019/03/25/hatvan-eves-minden-idok-egyiklegszebb-jarmuve?fbclid=IwAR1Ur5ri1c4g-j2GhTQgNEfAgedc3vJxLnCwBGn6U3Gi8itHFaRniRf0DQ
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Újra felbukkanhat Budapesten a faros Ikarus, amelynek annak idején mindenki
a fenekét csodálta - de aztán kiderült, hogy nem illeszkedik a városi
szükségletekhez.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

