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SZAKSZERVEZET
Nem sikerült megállapodni a Chinoinnál - kedden figyelmeztető sztrájk jön

https://www.napi.hu/magyar_vallalatok/nem-sikerult-megallapodni-achinoinnal---kedden-figyelmezteto-sztrajk-jon.682033.html
Bár hétfőn egyeztető tárgyalást tartott a Magyar Vegyipari, Energiaipari és
Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VDSZ) valamint a
Chinoin Zrt. vezetősége, megállapodás nem született.
30 ezer forintos béremelésért sztrájkolnak kedden a Chinoin dolgozói

http://propeller.hu/itthon/3411019-30-ezer-forintos-beremelesertsztrajkolnak-kedden-chinoindolgozoi?utm_source=hirkereso.hu&utm_medium=referral
Kétórás figyelmeztető sztrájkot tartanak kedden 13 és 15 óra között a Chinoin
dolgozói a cég budapesti, csanyik-völgyi és veresegyházi telephelyén,
bérkövetelésük nyomatékosítására – közölte a Magyar Vegyipari, Energiaipari
és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VDSZ) hétfőn az
MTI-vel.
Hiába a béremelés, sztrájk jöhet Ferihegyen

https://www.portfolio.hu/vallalatok/hiaba-a-beremeles-sztrajk-johetferihegyen.320235.html?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=portf
olio_linkek&utm_campaign=hiraggregator
A Légiközlekedési Egyesült Szakszervezet (LESZ) 15 százalékos béremelést tart
szükségesnek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren dolgozó földi kiszolgáló
személyzet számára. Az egyik foglalkoztató, a Malév GH Zrt. több mint 10
százalékos bérfejlesztést jelentett be.
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Sztrájkolnak Lengyelországban a pedagógusok

https://hvg.hu/vilag/20190408_Sztrajkolnak_Lengyelorszagban_a_pedagoguso
k?s=hk
A kormányhoz közeli Szolidaritás szakszervezet vasárnap este megegyezett a
kabinettel, és lemondta a sztrájkot, de két másik szakszervezet tagjai sztrájkba
kezdtek.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
Dühös nyílt levelet írtak a budaörsi tanárok Orbán Viktornak

https://hvg.hu/elet/20190408_Nyilt_levelet_irtak_a_budaorsi_tanarok_Orban
_Viktornak#rss
A miniszterelnök szerintük megszegte ígéretét. Az egész országban aláírást
gyűjtenek a pedagógusok között.
Eltűnt a munkaadó, nem kap táppénzt olvasónk

https://www.kisalfold.hu/dunantul/eltunt_a_munkaado_nem_kap_tappenzt_o
lvasonk/2593736/?utm_source=hirkereso&utm_medium=feed&utm_campaign
=hirkereso
Operációja után olyan súlyos állapotba került olvasónk, hogy többé nem állhat
munkába. Korábban vagyonőrként dolgozott, de három hónapja nem kap
táppénzt, mert nem éri el munkaadóját, amely valószínűleg más cégnek adta át
tevékenységét.
Szegedi lézerközpont: kormánydöntések miatt tiltakozó kutatók mondtak le

https://index.hu/techtud/2019/04/08/szegedi_lezerkutato_kozpont_elialps_kutatok_lemondas_mta_fidesz_orban_viktor/
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Tiltakozásul lemondott a magyar kutatásfejlesztés ékkövének számító szegedi
lézerközpont nemzetközi boardjának három nagy tekintélyű tagja, miután a
magyar kormány a tudományos életet megkerülve politikai döntést hozott egy
20 milliárdos gigaprojektről, és tudós helyett banki embert tettek meg az ELI
élére – értesült az Index. Német kutatók tiltakoznak a magyar közpénzek
szórása miatt.
Hamarosan Magyarországra is megérkezik az app, amely fenekestül felforgathatja a
munkahelyünket

https://www.portfolio.hu/vallalatok/it/hamarosan-magyarorszagra-ismegerkezik-az-app-amely-fenekestul-felforgathatja-amunkahelyunket.319703.html?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium
=portfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator
Hamarosan Magyarországon is bejegyzik sparQ néven azt a Nagy-Britanniából
indult startupot, amely egy mobilappal reformálná meg a nagyvállalati
működést. Az app játékos módon gyűjt adatokat az alkalmazottaktól, és ezek
alapján segít megtervezni a szervezeten belüli projektcsapatok felépítését,
támogatja a nyagvállalatok szervezeti megújulását. A startup egyik alapítója
Füredi Júlia, a magyarországi UniCredit leány egykori HR-vezetője, akivel az app
működéséről és a magyarországi tervekről beszélgettünk.

7 méteres zuhanás Fertőszentmiklóson: idén 375 munkabaleset történt a
megyénkben

https://www.kisalfold.hu/soproni_hirek/7_meteres_zuhanas_fertoszentmiklos
on_iden_375_munkabaleset_tortent_a_megyenkben/2593746/?utm_source=h
irkereso&utm_medium=feed&utm_campaign=hirkereso
Az év első negyedében 1,6 millió forint volt a munkavédelmi bírság a
megyében.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Máris nagy mínuszban jár a magyar költségvetés

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/maris_nagy_minuszban_jar_a_magyar
_koltsegvetes.682000.html
Idén márciusban 209,3 milliárd forintos hiány keletkezett az államháztartás
központi alrendszerében - adta hírül a Pénzügyminisztérium.
Az Eliosnál razziázott az Európai Bizottság

https://nepszava.hu/3031990_az-eliosnal-razziazott-az-europai-bizottsag
Az EU-s támogatások lehívásától függetlenül is jogot sérthettek azok a cégek,
amelyek az elmúlt tíz évben az Elios Zrt.-vel közösen nyertek közbeszerzéseket.
Ennyit költ egy VIP-kismama: lassan luxus lesz a szülés Magyarországon

https://www.penzcentrum.hu/otthon/ennyit-kolt-egy-vip-kismama-lassanluxus-lesz-a-szules-magyarorszagon.1076477.html
A terhesség alatt számos vizsgálaton kell kötelezően részt vennie a
kismamának. Ezeket természetesen elvégeztetheti állami intézményekben is,
mert mind a terhesség, mind a szülés támogatott a társadalombiztosítás által.
Azonban egyre többen választják legalább egy-egy vizsgálat erejéig a
magánszolgáltókat annak ellenére, hogy egyes szűrésekért akár több 10 ezer
forintot is kell fizetni. Csak a várandósság alatt több százezer forintos költsége
keletkezhet a családoknak, és ez még csak a kötelező vizsgálatokat fedezi. Ha az
ajánlott, válaszható vizsgálatok árait is számbavesszük, milliós kiadás is lehet a
terhesség.
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NAV: már egy hónapja elérhető az szja-bevallási tervezet

https://szakszervezetek.hu/dokumentumok/munkajog/17992-nav-mar-egyhonapja-elerheto-az-szja-bevallasi-tervezet
Az szja-bevallási tervezet már csaknem egy hónapja elérhető az adóhatóság
webes felületén, amelyet érdemes átnézni, és szükség esetén módosítani, majd
beküldeni – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn.
Szeretne olcsón céget venni az államtól? - itt a nagy lehetőség

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/mnv-vagyon-allamarveres.682012.html
Húsz kisebbségi érdekeltségétől szabadulna meg a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő. Eladási listára került például a Motim Zrt., a Tigáz Zrt., és a
Magyar Termék Nonprofit Kft. is.
Kiderült: tízmilliárdokkal tartoznak az államnak a jogosulatlan szocpolosok

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/szocpol-allam-lakas-ingatlan-tartozascsalad-gyerektamogatas.681888.html?fbclid=IwAR3UzOKXzc9EGpTmNA3A6QAOeUIJtnbUzql
c14DuwBBZcq_lrEbvdy15Kik
Sok ezer gyerek nem születik meg, akikre felvették az állami támogatást. A
magyar állam pedig csak ímmel-ámmal megy utána a pénzének, a tartozások
töredékét hajtja be - tudta meg a Napi.hu. Aki önként fizetne, azzal is
hónapokig csak egyeztetnek.
A szegénység nyomot hagy a génekben

https://librarius.hu/2019/04/09/a-szegenyseg-nyomot-hagy-a-genekben/
A génekben is nyomot hagy a szegénység az amerikai Északnyugati Egyetem
kutatása szerint, amelynek eredményei megváltoztatják a génekről alkotott
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azon elképzelést, miszerint azok az emberi test fogantatáskor rögzült,
állandósult jellemzőit hordozzák magukban.
Mészáros Lőrinc megvette az ország legnagyobb golfklubját

https://www.napi.hu/magyar_vallalatok/golf-sport-meszarosvetel.682070.html
Mészáros Lőrinc nagyvállalkozó megvásárolta a Csányi családtól az alcsútdobozi
golfklubot is. Több milliárd forintot fizethettek érte.
Egyre durvábban drágulnak a lakások

https://www.napi.hu/ingatlan/egyre_durvabban_dragulnak_a_lakasok.682013.
html
Egyre durvább képet fest a lakásárak további emelkedéséről az Árminimum
Ingatlanpiaci Kínálati Indexe, főleg Budapesten. A fővárosban február volt a
kilencedik egymást követő hónap, amikor kevesebb használt lakás került a
piacra, mint amennyit megvettek. A bérleti díjak nem tartják a lépést a
lakásárak emelkedésével, így az ingatlan bérbeadással elérhető hozam 5
hónapja csökken, és országosan már csak 5,63 százalék.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------KÖZÉLET
Úgy tűnik, meghátrál a kormány CEU-ügyben

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/kormany-ceu-egyetemfelsooktatas.682071.html
Egy hivatalosnak tekinthető kormányzati nyilatkozatból úgy tűnik, a kormány
meghátrál a Közép-európai Egyetemmel két éve kirobbant vitájában.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

7

EGYEBEK
"Segítsen, hogy elhozhassuk a drótkerítések keresztényi szeretetét" - parádés
bocsánatkérés a szlovén Orbán-karikatúra rajzolójától

https://nepszava.hu/3031852_segitsen-hogy-elhozhassuk-a-drotkeritesekkeresztenyi-szeretetet-parades-bocsanatkeres-a-szloven-orban-karikaturarajzolojatol
Szarkasztikus bocsánatkérő levelet írt az a szlovén karikaturista, T. Lavrič, aki
március végén Orbán Viktort náci vezérként rajzolta meg, amint körülrajongják
őt a szlovén szélsőjobb prominens alakjai, szúrta ki az index.hu.Hölgyem, én
arra kérem önt, ne essen kétségbe miattunk, inkább folytassa segítő munkáját
azzal, hogy jó tanácsokkal és jószándékú kritikával lát el minket, hogy mi
magunk is elérhessük azt a példaértékű objektivitást és egyhangúságot, amit
önök a magyar médiában már létrehoztak, és hogy újra elhozhassuk azt a
rendet, nemzeti erkölcsösséget és keresztényi szeretetet a drótkerítések iránt,
ahogyan azt az önök szelíd és jogosan szeretett vezetője, Orbán Viktor
parancsolta."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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