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SZAKSZERVEZET
Kordás László: A szakszervezeteknek nem dolga politikai pártok támogatása

https://veledvagyunk.blog.hu/2019/04/17/kordas_laszlo_a_szakszervezetekne
k_nem_dolga_politikai_partok_tamogatasa?fbclid=IwAR0XWGapCtYyISPce2wa
UqOPQ08qTv-VeobGhLZu4zpG3Cjiml1btsxddhw
Nem lát olyan politikai pártot Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség
elnöke, amely mellett teljes mellszélességgel kiállhatnának, de nem is ez a
dolguk. A tagság politikailag sokszínű, és az érdekképviseletek feladata
legfeljebb a munkavállalók érdekeit szolgáló célok megfogalmazása, s a pártok
döntik el, hogy azokból miként szemezgetnek, a választók pedig ennek
megfelelően dönthetnek.
Országos sztrájk jön a Metro üzleteiben (frissített)

https://www.napi.hu/magyar_vallalatok/orszagos-sztrajk-jon-a-metrouzleteiben.682595.html?fbclid=IwAR3eldroV0tTwKiUAEAIVJXkNlNcRCbV7Fq1HVrU0BA6pTaWNOE9Q2yOoE
Mivel az április 12-i, egy áruházra kiterjedő figyelmeztető sztrájk óta eltelt
időben a Metro vezetésétől nem érkezett ajánlat a sztrájkkövetelések
kielégítésével kapcsolatosan, ezért a Kereskedelmi Alkalmazottak
Szakszervezete (KASZ) sztrájkbizottsága újabb sztrájkot hirdetett meg - írta
közleményében az érdekképviselet.
Milliárdokat követeltek a Metronál

https://www.hrportal.hu/hr/milliardokat-koveteltek-a-metronal20190417.html
Sztrájkolt a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete a Metro Kereskedelmi
Kft.-nél, amire a vállalat úgy reagált, hogy a Metro három év alatt 55
százalékkal emelte a kezdő béreket, ez csak az idén eddig több, mint 10
százalékos béremelést jelentett – írja a vállalat közleményében.
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Visszakozott a Hankook

https://www.klubradio.hu/adasok/visszakozott-a-hankook-107124
Megpróbálta büntetni a Hankook Tire azokat a dolgozókat, akik sztrájkkal
harcolták ki a béremelést. A szakszervezet közbelépett.
Nem biztos, hogy jogszerű, de a PDSZ kitart a sztrájk mellett

https://infostart.hu/belfold/2019/04/22/nem-biztos-hogy-jogszeru-de-a-pdszkitart-a-sztrajk-mellett
Sztrájkolhatnak májusban a pedagógusok, a munkabeszüntetést egynaposra
tervezik, de az időpont még nem nyilvános – erősítette meg az InfoRádiónak a
Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke.
Újra fellángolt a vita az Audinál - megszólalt szakszervezet

https://www.napi.hu/magyar_vallalatok/audi-ber-bonusz-premiumszakszervezet.682691.html
Az Audi Hungaria Zrt. szolid üzleti évet zárt tavaly, adták hírül március közepén.
Ekkor közölték azt is, hogy mekkora prémiumot kaphatnak a dolgozók a 2018as teljesítés alapján. A kollektív megállapodás szerint a prémiumot évek óta
tavasszal fizetik, mindig a januári alapbért alapul véve. Mint kiderült, a gyár
idén önkényesen és egyoldalúan felrúgta ezt a megállapodást - írja a 24.hu.
Nyolcadik hete sztrájkolnak a romániai Electrolux gyár munkásai

https://merce.hu/2019/04/22/nyolcadik-hete-sztrajkolnak-a-romaniaielectrolux-gyar-munkasai/?fbclid=IwAR3QD7gXHZrQxybTraC9ZUyCHOQz_GXVL7NJVQ3bKT3SujzyA3Yz7NjtVs

Március 4. óta, immár nyolcadik hete tart a sztrájk a svéd Electrolux háztartási
gépipari multi romániai, szatmárnémeti gyárának alkalmazottai, 350 lejes,
vagyis óránként két lejes fizetésemelést követelve.
Dura László diplomamunka pályázat

https://szakszervezetek.hu/dura-dij/18143-dijatado-2018
Ha Dura Lacira emlékezünk, nem tehetjük másként, mint azzal, hogy bizonyítási
lehetőséget adunk a fiataloknak, ahogyan ő tette egész életében – indokolta dr.
Kuti László, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés elnöke, hogy a Dura László
díjat miért diplomamunka pályázatként írták ki immár harmadszorra. Dura
László kiváló szakszervezeti ember volt, de emellett példás közösségformáló
erejével, mindig az újat kereső gondolkodásával, a fiataloknak lehetőséget adó,
őket motiváló egyéniségével mutatott példát környezetének, egyebek mellett
arra is, hogy ne a múltba révedve végezzük munkánkat. Különös képessége volt
arra, hogy kihozza a fiatalokból azt, amiről sokszor még ők sem tudták, hogy
bennük van – emelte ki visszaemlékezésében.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
Óriási csalódás az egészségügyi bérígéret, lépnek az érdekvédők

https://nepszava.hu/3033365_oriasi-csalodas-az-egeszsegugyi-berigeretlepnek-az-erdekvedok
Elszomorító, megdöbbentő, nem tudjuk értelmezni - így reagáltak a kormány
döntésére.
1 milliós fizetéssel is vadászni kell a balatoni vendéglátósokat

https://www.penzcentrum.hu/utazas/1-millios-fizetessel-is-vadaszni-kell-abalatoni-vendeglatosokat.1077099.html
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Küszöbön a balatoni nyári szezon, és a vendéglátók már most kétségbe vannak
esve, nem tudják még, lesz-e aki dolgozik majd a partmenti büfékben,
éttermekben, szállóhelyeken. Hiába ígérnek több százezres, olykor milliós
fizetéseket, képtelenség embert találni. De szakértők szerint kizárólag a
csillagászati bérekkel nem lehet ma már hatékonyan toborozni,
szemléletváltásra lenne szükség a tóparton és környékén.
Vészesen ürülnek ki a rendelők, kórházak, nyugatra mennek az orvosok és a
nővérek

https://24.hu/kulfold/2019/04/23/veszesen-urulnek-ki-a-rendelok-korhazaknyugatra-mennek-az-orvosok-es-anoverek/?fbclid=IwAR256a_2tMWfBy5Wus98NQLJxRKr2XwzaK4rwncalHsCxHEiw7MANLjcJA
Szlovéniában az ország két százaléka maradhat ellátatlanul, ha egy északnyugati
körzetben végleg felmondanak a háziorvosok. Romániából már hosszú évek óta
menekülnek a doktorok, a felük már „le is lépett”. Bulgáriában hasonló a
helyzet, tehát nemcsak Magyarországot sújtja az orvosok és nővérek
elvándorlása. Ám van egy fejlett állam Európában, ahonnan szintén külföldre
mennek a szakemberek, méghozzá Németország.
Bizonyították, az emberek kreatívabban gondolkodnak, ha több pénzt kapnak érte

https://contextus.hu/kreativitas-penzbeli-motivacio-kiserlet/
Elsősorban vezetőknek érdemes megfogadni a tanácsot: ha azt szeretnék, a
beosztottak kreatívabbak legyenek, érdemes megfizetni őket. Bár sokan úgy
gondolják, a kreativitás vagy van, vagy nincs, azért a pénzbeli megbecsülés nem
árt.

Ha hiányzik majd az iskola, elmegyek az egyikbe takarítónőnek

https://24.hu/belfold/2019/04/21/kezdo-tanar-fizetes-beremeles-nemzetipedagogus-kar/
Idén először a garantált bérminimumot sem éri el a tanárok kezdőfizetése, így
fordulhat elő, hogy egy pályakezdő pedagógus kevesebbet keres, mint egy
szakképzetlen asszisztens. Nem csoda, hogy a tanárszakon végzett hallgatók az
éhen halást emlegetik.
Nyugdíjasnak lehet-e tekinteni a dolgozót a határozat kiadása előtt?

https://adozona.hu/tb_jarulekok_nyugdij/Nyugdijasnak_lehete_tekinteni_a_m
unkavallal_IUGT8A#rss
A munkavállaló beadta a nyugdíjmegállapításra vonatkozó igényét, a
jogosultságáról kapott is igazolást a nyugdíjbiztosítótól, azonban ez az igazolás
még nem nyugdíjhatározat. Valószínűsíthetően a kérelemben foglalt naptól
megállapítják majd részére a nyugdíjat, de a bérszámfejtésig nem érkezik meg a
határozat. A nyugdíjmegállapítási igény leadása és a nyugdíjhatározat
megérkezése között lévő időszakban hogyan kell számfejteni a munkavállaló
bérét, illetve mikor kell kijelenteni őt a T1041-es nyomtatványon? – kérdezte
olvasónk. Széles Imre társadalombiztosítási szakértőnk válaszolt.
Felállítják az EU-s munkavállalókat védő hatóságot, melyet a Fidesz korábban nem
szavazott meg

https://merce.hu/2019/04/17/felallitjak-az-eu-s-munkavallalokat-vedohatosagot-melyet-a-fidesz-korabban-nem-szavazottmeg/?fbclid=IwAR2QxnqhybKRFpChrxFCsaZteDF-drXfEgMmRFj_DN8LcnYQkGS0Jw5A88
Az Európai Parlament plenáris ülésén nagy többséggel jóváhagyta az Európai
Munkaügyi Hatóság (ELA) létrehozását, így végre zöld utat kapott az EU-n belül
más tagországokban dolgozó uniós munkavállalók védelmét szolgáló intézmény
– írja a Szakszervezetek.hu.
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Húsz éven belül a magyarok fele kereshet új munkát

https://index.hu/gazdasag/2019/04/19/ai_hr/?fbclid=IwAR2tcKvaEsipcNevQw3
zI58O4JSbYN6bzWxQMosfsz_ZI1PmFsB1tE1Isc0
„Ha le tudod ma írni a munkád egy mondatban, akkor azt a következő pár
évben nagy valószínűséggel át fogja venni egy robot” – hangzott el nemrég a
Telekom rendezvényén, ahol a meghívott előadók arról beszélgettek, hogy
milyen hatással van a digitalizáció, a mesterséges intelligencia a
munkaerőpiacra.
Betett a Brexit a brit munkaerőpiacnak

https://szakszervezetek.hu/dokumentumok/nemzetkozi/18145-betett-a-brexita-brit-munkaeropiacnak
Minimálisra csökkent az újonnan érkező külföldi EU-munkaerő hozzájárulása a
nagy-britanniai munkavállalói állomány bővüléséhez a brit EU-tagságról tartott
népszavazás óta.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Néhány héten belül olyan döntés jön, ami Magyarországra is csapást mérhet

https://www.portfolio.hu/gazdasag/nehany-heten-belul-olyan-dontes-jon-amimagyarorszagra-is-csapastmerhet.1.321323.html?fbclid=IwAR3wlk9EyMjoaz_nNUSFFUTPbbRW_rhC6c8pKoSdQ9H-U01v6vIzC9Tm9M
Egyelőre nem tudni, hogyan dönt Donald Trump az európai autók lehetséges
importvámjával kapcsolatban, május közepéig van ideje mérlegelni az amerikai
elnöknek. A félelmek már most nagyok, részben a német gazdaság
gyengélkedéséért is a bizonytalanság felelős. Ez pedig már Magyarországot sem

hagyhatja hidegen, a német autógyártóknak komoly érdekeltségei vannak
nálunk, így a magyar export is megérezne egy ilyen büntetővámot.
Tízmilliárdokkal kevesebb közmunkásokra

https://www.vg.hu/kozelet/kozeleti-hirek/tizmilliardokkal-kevesebbkozmunkasokra-2-1473232/
Az első két hónapban alig tizenkétmilliárd forintot költött a kormány
közmunkaprogramokra, ami a rekordalacsony közfoglalkoztatásnak
köszönhető.
Kudarcba fulladt az elmaradott térségek felzárkóztatása

https://nepszava.hu/3033230_kudarcba-fulladt-az-elmaradott-tersegekfelzarkoztatasa
Nem csak az unió átlagánál élünk rosszabbul, a nógrádi, szabolcsi életszínvonal
fényévekre van a budapestitől is.
Kétszer annyi ideig gürizhet egy fővárosi fiatal egy lakásért, mint egy északmagyarországi

https://hvg.hu/ingatlan/20190423_Ketszer_annyi_ideig_gurizhet_egy_fovarosi
_fiatal_egy_lakasert_mint_egy_eszakmagyarorszagi#utm_source=hirkereso&ut
m_medium=listing&utm_campaign=hirkereso&utm_content=default
A címben szerplő kétszeres eltérés nem túlzás, sőt. Ha pontosabbak akarunk
lenni, akkor több mint kétszer annyi ideig kell dolgoznia egy budapesti fiatalnak
ahhoz, hogy a fizetéséből lakást vegyen, mint egy észak-magyarországinak. Ez
derült ki a TAKARÉK Index elemzőinek kutatásából.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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KÖZÉLET
Nem a gyermekvállalást, hanem a felnevelést kellene támogatni

https://piacesprofit.hu/gazdasag/nem-a-gyermekvallalast-hanem-afelnevelest-kellene-tamogatni/
Alapvető hibát vét az a gazdaságpolitika, amely csak a gyermekek
megszületését jutalmazza, eredményes felnevelésüket viszont nem – érvel újra
a családpolitika átgondolása mellett Kopátsy Sándor a Piac & Profit egyik
alapítója és máig aktív szerkesztőbizottsági tagja.
Bokros Lajos befejezi: drámai közleménnyel búcsúzott

http://www.atv.hu/belfold/20190423-bokros-lajos-befejezi-dramaikozlemennyel-bucsuzott/hirkereso
Befejezte a működését a Bokros Lajos vezette Modern Magyarország
Mozgalom. Búcsúközleményükben élesen bírálták mind a kormány, mind az
ellenzéki pártok működését. Teljes terjedelmében idézzük a közleményt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EGYEBEK
Hamarosan elárasztják Európát az egzotikus betegségek

https://www.origo.hu/tudomany/20190421-kutatok-evtizedeken-belulelarasztjak-europat-az-egzotikus-betegsegek.html?utm_source=hirkereso
Európai szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a kontinens klímájának
melegedésével rohamosan tért hódítanak a szúnyogok és kullancsok
terjesztette betegségek – köztük olyanok is, amelyekkel eddig legfeljebb a
hírekben találkoztunk.
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