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SZAKSZERVEZET
Sztrájkolnak a Metro kelet-pesti áruházában

https://index.hu/gazdasag/allas/2019/04/12/metro_kasz_sztrajk_szakszerveze
t_kereskedelem/
Kétórás figyelmeztető sztrájkot tart a a Metro Kereskedelmi Kft. keletpesti áruházában a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének
Sztrájkbizottsága – írja közleményében a szakszervezet. A munkabeszüntetés
április 12-én pénteken reggel 8-tól 10-ig tart
Megvan a bérmegállapodás a Sanofinál

https://www.portfolio.hu/vallalatok/megvan-a-bermegallapodas-asanofinal.320735.html?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=portfoli
o_linkek&utm_campaign=hiraggregator
Mindkét fél számára elfogadható megoldás született ma a Magyar Vegyipari,
Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VDSZ)
valamint a Chinoin Zrt. és a Sanofi-Aventis Zrt. vezetősége között. A
megállapodás értelmében három bérsávban történik alapbérfejlesztés olvasható a cég közleményében.
Az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság harmadik levele a miniszterelnökhöz

https://szakszervezetek.hu/kozlemenyek/18035-az-orszagos-kozszolgalatisztrajkbizottsag-harmadik-levele-a-miniszterelnokhoz
A tíz szakszervezetet, 42 ezer tagot, több százezer
munkavállalót képviselő Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság
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A Pedagógusok Szakszervezete is részt vesz a diákok április végi tüntetésén

http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20190411_diaktuntetes_Pedagogusok_Sz
akszervezete#utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hi
rkereso_2019-04-11
Részt vesz a diákok áprilisi 26-i tüntetésén a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ),
amely szerint a pedagógus és óvodapedagógus szakosokat hátrányosan érinti a
2020-tól érvényes új felvételi feltétel.
Igazságosabb Európát a munkavállalóknak!

https://veledvagyunk.blog.hu/2019/04/10/igazsagosabb_europat_a_munkavall
aloknak?fbclid=IwAR1ZORfKs9TfxUey9eRFrH62AVCYJYHfwDAZe_1m1qr7z0Ha0
Cpa15WSudw
Az európai parlamenti választásokon mindenki menjen el szavazni, és azokra
voksoljon, akik támogatják a szakszervezeti követeléseket, s jobb jövőt ígérnek
a nők és férfiak, a fiatalok és az idősebbek számára egyaránt – erre hív fel az
Európai Szakszervezeti Szövetség. A tömörülésnek tagja öt hazai konföderáció:
az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, a Független Szakszervezetek
Demokratikus Ligája, a Magyar Szakszervezeti Szövetség, a Munkástanácsok
Országos Szövetsége és a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma.
Róna Péter szerint Orbán Viktor eddig maradhat hatalmon

http://propeller.hu/itthon/3411625-rona-peter-szerint-orban-viktor-eddigmaradhat-hatalmon?utm_source=hirkereso.hu&utm_medium=referral
Addig élvezi a magyar kormány a németek hallgatólagos támogatását, amíg
képes a szakszervezeteket a háttérbe szorítani, s biztosítani az olcsó és nem
lázadó munkaerőt – mondta a Magyar Hangnak adott interjújában Róna Péter.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
Megvan, hol dolgoznának szívesen a magyarok

https://szakszervezetek.hu/hirek/18036-megvan-hol-dolgoznanak-szivesen-amagyarok
Immár hatodik alkalommal adták át a Várkert Bazárban közel 500 cégvezető és
HR-igazgató jelenlétében a világ legnagyobb független munkáltatói
márkakutatásán alapuló Randstad Employer Brand hazai díjait, a Randstad
Awardot. Tavalyi győzelme után idén ismét a Mercedes-Benz lett a legvonzóbb
hazai munkáltató, a második helyet a LEGO nyerte el, a harmadik helyezett
pedig az IBM lett. A munkavállalók az IT szektorban helyezkednének el
legszívesebben. Továbbra is a fizetés és a munkahelyi légkör a két legfontosabb
munkahelyválasztási szempont, de a fizikai elhelyezkedés és a munkamagánélet egyensúlya is egyre hangsúlyosabb szerepet kap.
Ez nagyon fog fájni: sok ezer magyar munkahely szűnhet meg pár éven belül

https://www.penzcentrum.hu/vallalkozas/ez-nagyon-fog-fajni-sok-ezermagyar-munkahely-szunhet-meg-par-evenbelul.1076775.html?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=penzcentr
um_linkek&utm_campaign=hiraggregator%27..%27
Hatalmas probléma előtt álla a hazai kisvállalati szektor. Több ezer jól működő
vállalat szűnhet meg pusztán azért, mert a tulajdonosok, vállalatvezetők nem
tudják megoldani az utódlás kérdését. A magyar kkv szektor hatékonysága
nemzetközi összehasonlításban gyengének tekinthető, ha pedig a jól működő
kisvállalatok eltűnnek, az nemzetgazdaságilag is hatalmas baj lehet. Nem is
beszélve arról a sok ezer munkavállalóról, akiket a veszélyeztetett kisvállalatok
foglalkoztatnak.
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Facebookos kommentje után rúgták ki a kutatót, perli az MTA-t

https://szakszervezetek.hu/hirek/18033-facebookos-kommentje-utan-rugtakki-a-kutatot-perli-az-mta-t
Nem nyilvános Facebook-kommentje után rúgtak ki az MTA Történettudományi
Intézetéből egy kutatót, miután vitapartnere felnyomta őt egy káromkodás
miatt. Ginelli Zoltán munkaügyi bíróságon pereli a kutatóintézetet – írja az
Index.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Elios-ügyben átnyúltak Orbán feje felett

https://24.hu/fn/gazdasag/2019/04/11/elios-ugyben-atnyultak-orban-fejefelett/?fbclid=IwAR1RO80NzML2LkcfiuaM4C0MPvF_jzdtcG19N9EOdHtTO_fme
C0iVbb7mu8
Egy kartellgyanús cég vizsgálatánál a magyar hatóságoknak alkalmazkodniuk
kell.
4 év kellett a 7-ből: az összes EU-pénzt elosztotta a kormány

https://www.portfolio.hu/unios-forrasok/gazdasagfejlesztes/4-ev-kellett-a-7bol-az-osszes-eu-penzt-elosztotta-akormany.320705.html?fbclid=IwAR08dKxXyAlLwGaMswxXdjM1CPScFgXl6UdHldbdj96pOAZXB6He1i-8Dw
Egy minapi kormányhatározat és a legfrissebb támogatási adatok alapján a 7
évre járó EU-pénzek teljes egészét elosztotta már a nyertesek között a magyar
kormány - derül ki adatbázisunkból. Mivel a támogatói döntések bejelentése
2015 tavaszán indult el Magyarországon, így valójában 4 év kellett a 7 évre járó
pénzek elosztásához. Ez persze nem meglepő: konkrét és kimondott cél is volt
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ez arra hivatkozva, hogy ne a ciklus végére maradjon a feladat és minél
hamarabb induljanak el a projektek. A 7 éves keret 100%-ának elosztása
azonban nem jelenti azt, hogy a következő években ne folytatódna az EU-s
pénzosztás Magyarországon: sőt, még mindig nagy összeg vár elosztásra.
Idén először plázákban is le lehet adni az adóbevallást

https://hvg.hu/enesacegem/20190411_Iden_eloszor_plazakban_is_le_lehet_a
dni_az_adobevallast?s=hk
A NAV munkatársai több vidéki és budapesti bevásárlóközpontban segítenek.
Devizacsapda: halvány remény az adósoknak az újabb bírósági iránymutatás

https://nepszava.hu/3032378_devizacsapda-halvany-remeny-az-adosoknak-azujabb-birosagi-iranymutatas
Az Európai Bíróság döntései és Kúria megváltozott hozzáállása sokakban kelthet
reményt: van esélyük a bankokkal szemben a "jogszerűtlenül" kifizetett millióik
visszaszerzésére.
Olajmezőkre hajt a Mol

https://nepszava.hu/3032374_olajmezokre-hajt-a-mol
Gazdag olajmezők felvásárlását célozza a Mol, de a tavalyi választási
kampányban Orbán Viktor által átadott műgumiüzemük még mindig csak a
próbatermelésnél tart.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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KÖZÉLET
A Facebook a kormányzati médiakonglomerátum miatt minősíthette
megbízhatatlannak az egész magyar sajtót

https://444.hu/2019/04/11/a-facebook-a-kormanyzati-mediakonglomeratummiatt-minosithette-megbizhatatlannak-az-egesz-magyarsajtot?fbclid=IwAR3FwwzXaZ0gXSfi4aL6i7xw8KfsB0TjrhmX1iJgt9vHscW9SOmLlLrwsE
A hirdetett tartalmak előzetes moderációjával készül megakadályozni a
Facebook, hogy az EP-választások előtt a 2016-os amerikai választásokhoz
hasonlóan bárki álhírekkel próbálja befolyásolni a választókat. A cég vezetői az
olaszországi Perugiában zajló nemzetközi újságírófesztiválon tájékoztatták
terveiről a sajtót, írja friss nyomtatott kiadásában a HVG.
Róna Péter: Magyarország nem egy keresztény ország, itt a gyűlölet az úr

https://index.hu/belfold/2019/04/12/rona_peter_magyarorszag_nem_egy_ker
eszteny_orszag_itt_a_gyulolet_az_ur/
Magyarországon feltétlen az engedelmesség a hatalomnak, de a keresztény
szeretet mellett nagyon domináns a gyűlölet mint pogány hajlam. És Orbán
Viktor érti ezt a világot
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EGYEBEK
60 ezer gyerek nem jut hozzá helyben a gyermekorvosi ellátáshoz

http://www.atv.hu/belfold/20190409-megdobbento-adatok-a-magyargyerekekrol
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A Hintalovon Alapítvány a harmadik jelentését készítette el a magyarországi
gyermekjogi helyzetről, így a 2018-as Családok évéről is. Gyurkó Szilvia
gyermekjogi szakértő, a Hintalovon Alapítvány alapítója elmondta az ATV Start
című műsorában, hogy sajnos kevés adathoz jutottak hozzá, mert több
szervezet is elutasította az adatkérésüket. Említette, hogy az EMMI és a KSH
adatai jelentősen eltérnek egymástól, és úgy látták, hogy az uniós forrásokból
finanszírozott kutatásokból, mint például az ifjúságkutatás, nem hoztak
nyilvánosságra adatokat, pedig azok nagyon fontosak lennének a magyar
gyerekek helyzetének megismeréséhez.
Hiába van tajszáma, fizetnie kell az orvosi ellátásért – ezekben az esetekben

https://hvg.hu/enesacegem/20190411_Hiaba_van_TAJszama_fizetnie_kell_az_
orvosi_ellatasert__ezekben_az_esetekben?fbclid=IwAR3Eh7IulBKXIKdf3bUlFP6
X80-DzXpI2Zakj47J2-Ap5izOYR0xRPwoXpU
A társadalombiztosítóval szerződött egészségügyi szolgáltatók 2007 áprilisától
kötelesek ellenőrizni a betegek jogosultságát. A jogosultság-ellenőrzés
következtében, illetve egyes egészségügyi szolgáltatásoknál előfordul, hogy az
ellátás csak akkor nyújtható, ha annak árát az ellátott személy kifizeti. Az
Adózóna a jogosultság-ellenőrzésről és az egészségügyi szolgáltatáshoz
kapcsolódó fizetési kötelezettségekről ír.
Érkezik a szigorítás? – Bevonhatják a 65 év felettiek jogosítványát!

https://www.magyarorszagom.hu/65-ev-felettjogsi.html?fbclid=IwAR1GUXXgEF5uF-as6PxOFPXatksBTbNSWa8utQGbE6H1CBLXAB6y79C1b0
Magyarországon rengeteg balesetet okoznak az idős állampolgárok, viszont
nagyon nehéz kérdés az, hogy bevonják-e az öregebbek jogosítványát, vagy
sem. Nehéz azért is, mert soha véget nem érő vitákat generál, és mindenkiből
heves indulatokat vált ki…
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Windowst használ? Nagy változás jön

https://www.napi.hu/tech/windows-tech-frissites-usb-pendrive.682277.html
A Windows 10 ezentúl másként csatlakoztatja le az USB-s adattárolókat. A
meghajtókat könnyebb lesz eltávolítani, de a működésük lassabbá válik - írja a
PC World.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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