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SZAKSZERVEZET
Határnyitás az érdekvédelemben - Németországban erősíti kapcsolatait a MASZSZ

https://nepszava.hu/3035293_hatarnyitas-az-erdekvedelembennemetorszagban-erositi-kapcsolatait-a-maszsz
A németországi anyacégeknél és a magyar leányvállalataiknál működő
szakszervezetek közötti szorosabb együttműködésről, valamint az ágazati
érdekvédelmi szervezetek közötti egyeztetésekről állapodott meg a Magyar
Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) a hatmillió tagot számláló Német
Szakszervezeti Szövetséggel (DGB) Berlinben.

A fizikai munka ára

https://nepszava.hu/3035104_a-fizikai-munka-ara
A bruttó 1115 forintos órabér mégsem ad ünneplésre okot, hiszen az napi 8
órás munkával számolva nagyjából a 195 ezer forintos garantált bérminimumot
teszi ki egy hónapban - mutatott rá László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti
Szövetség alelnöke.
Jogszerű-e a sztrájk: egymásnak esett a két legnagyobb pedagógus-szakszervezet

https://hvg.hu/elet/20190508_Egymasnak_esett_a_ket_legnagyobb_pedagogu
sszakszervezet?s=hk
A PSZ szerint jogellenes a május 29-re szervezett sztrájk. A szervező PDSZ
szerint nem az.
„Ezúton vagyunk kénytelenek reagálni egy PSZ által terjesztett 'tájékoztatásra',
amely a PDSZ jó hírnevét aláásó tényállítást is tartalmaz, 'jogellenes
megmozdulás'-nak nevezve a május 29-ére szervezendő sztrájkot” – írja
közleményében a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ).
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
Szép-kártya: lépni kell a hónap végéig, mert még sokat lehet bukni

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/szep-kartya-felhasznalas-kifizetesmajus-31-hatarido-lejarat-kamat.683750.html
Változott a Szép-kártyákon lévő korábbi évekről megmaradt egyenleg
felhasználására vonatkozó szabályozás: már nem tűnik el a pénz, de május 31-ig
megéri lépni, hogy ne veszítsen pénzt a kamatokon.
Minél többet keresel, annál többet költ rád a tb

https://index.hu/gazdasag/defacto/2019/05/08/minel_tobbet_keresel_annal_t
obbet_kolt_rad_a_tb/

Általában azt várnánk, hogy a szegényebb, rosszabb egészségi állapotú
dolgozókra költ többet a társadalombiztosítás (tb). A kereseti és az
egészségügyi kiadási adatokat összekötve mégis arra jutunk, hogy a magasabb
keresetűekre a tb is többet költ.
1 milliós fizetéssel csábítják a magyar párokat a német büfések

https://www.penzcentrum.hu/karrier/1-millios-fizetessel-csabitjak-a-magyarparokat-a-nemetbufesek.1077843.html?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=penzce
ntrum_linkek&utm_campaign=hiraggregator%27..%27
A nyári szezon előtt komoly bajban van a hazai vendéglátóipar, hiszen külföldön
az itthoni bérek többszörösét is meg lehet keresni. Németországba kelet felől
csábítják a munkaerőt, és ma már sok helyen kifejezetten párokat keresnek,
hogy ne keljen szétszakadniuk a családoknak. Egy olyan hirdetésre bukkantunk,
amelyben büfébe keresnek magyarokat havi 1 milliós fizetésért.
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Szakember: a legális foglakoztatás mára versenyelőny

https://orientpress.hu/cikk/2019-05-08_szakember-a-legalis-foglakoztatasmara-versenyelony
A fekete foglalkoztatás egyik legfertőzöttebb területe az építőipar - ismertette
a Pénzügyminisztérium Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztályának vezetője.
Bakos József az OrientPress Hírügynökség Think tank konferenciáján ismertette
az elmúlt év munkaügyi ellenőrzéseinek eredményeit és a 2019. év célokat..
Terjedőben van a világon a négynapos munkahét

https://www.origo.hu/gazdasag/20190506-negynaposmunkahet.html?utm_source=hirkereso&fbclid=IwAR2y0XpVDSdNdh8qcms_aHJ
t4WsSSVVCIuwy7LG70lql5b-6FJLA3Mm8NlQ
Az elképzelés, hogy a fizetés megtartása mellett öt helyett csak négy napot
dolgozzanak a munkavállalók, terjedőben van. Sőt, Nagy-Britannia egyik vezető
jótékonysági szervezete, a Wellcome Trust egy vállalkozásokon átívelő
konzultációt indított el a kérdésről – írja a BBC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Sok nagycsaládos hoppon marad, nekik nem jár a 4 milliós támogatás

https://mfor.hu/cikkek/makro/meg-ne-sok-nagycsalados-marad-hoppon-nekiknem-jar-a-4-millios-tamogatas.html
Hárommillió forinttól esnek el, akik 2018. januárja és 2019. júniusa között adták
be a kérelmüket a harmadik gyerek után a jelzáloghitel csökkentésére.
Minden tizedik magyar súlyos nélkülözésben él és Románián kívül minden régiós
versenytársunk országában jobban élnek

https://168ora.hu/itthon/szegenyseg-deprivacio-magyarorszag-sereghajto-eu167818
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A magyar lakosság 10,2 százaléka, 974 ezer ember van kitéve súlyos anyagi
nélkülözésnek – ez derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) korábbi, illetve
az Eurostat friss jelentéséből. Ezzel az ötödik legrosszabb helyet foglaljuk el az
uniós összehasonlításban. Az uniós átlagnál lényegesen rosszabb adatok
ellenére érdekesség, hogy az egy évvel korábbi helyzethez képest sikerült egy
helyet javítani a rangsorban.
8,8 milliót kapott a földügyekért felelős menesztett államtitkár

https://mfor.hu/cikkek/szemelyes_penzugyek/88-milliot-kapott-a-menesztettfoldugyekert-felelos-allamtitkar.html
Végkielégítés, fizetés és a szabadság megváltásával jött össze a közel 9 millió
forintos lelépési pénz.
Családi adókedvezmény visszamenőlegesen?

https://piacesprofit.hu/kkv_cegblog/csaladi-adokedvezmenyvisszamenolegesen/
Mi a teendő, ha a munkáltató a családi kedvezmény érvényesítésére szóló
nyilatkozatot figyelmen kívül hagyta? A Saldo szakértői szerint erre a helyzetre
is van megoldás.
Tiborcz István is bekerült a 100 leggazdagabb magyar közé, ő a legfiatalabb a listán

https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/tiborcz-istvan-is-bekerult-a-100leggazdagabb-magyar-koze-o-a-legfiatalabb-a-listan/
Orbán Viktor vejének vagyonát 35 milliárd forintra becsülik.

Eljött a nagy fordulat Magyarországon, vagy még nincs vége az árrobbanásnak?

https://www.portfolio.hu/gazdasag/eljott-a-nagy-fordulat-magyarorszagonvagy-meg-nincs-vege-azarrobbanasnak.323589.html?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=p
ortfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator
A Magyar Nemzeti Bank által nagyon figyelt adószűrt maginflációs index értéke
a márciusi 3,5%-ról 3,4%-ra lassult, vagyis megtörve hat hónapja tartó
folyamatosan emelkedő trendjét lefordult egy évtizedes csúcsáról. Egy másik
alapfolyamat-mutató, a ritkán változó árú termékek (éves) inflációja viszont kis
mértékben tovább emelkedett, 3,6%-ról 3,7%-ra. A tavaly év vége óta
tapasztalt gyorsan emelkedő trend tehát részben megszakadt, azonban
egyelőre nem világos, hogy küszöbön az MNB által előrevetített fordulat, vagy
csak átmeneti megtorpanásról van szó.
A gazdasági rendszerek átalakítását követeli 200 klímavédő tudós Európa-szerte

https://hvg.hu/elet/20190509_A_gazdasagi_rendszerek_atalakitasat_koveteli_
200_klimavedo_tudos_Europaszerte?s=hk
Nyílt levelük több országban és nyelven megjelenik: szerintük a hatékony
környezetvédelmi lépések például a gazdasági rendszerek átalakítását jelentik.
Durva vád: Dobrev 150 milliárd euró eltüntetésével vádolta meg a multikat

http://www.atv.hu/belfold/20190508-durva-vad-dobrev-150-milliard-euroeltuntetesevel-vadolta-meg-a-multikat/hirkereso
Az európai országok adóbehajtási gyakorlatának egységesítését javasolja a
Demokratikus Koalíció (DK).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------KÖZÉLET

6

"Ebben nem veszünk részt" – most a DK szóvivője sétált ki a köztévé stúdiójából

https://hvg.hu/itthon/20190508_Ebben_nem_veszunk_reszt__Most_a_DK_szo
vivoje_setalt_ki_a_kozteve_studiojabol?s=hk
Rónai Sándor a DK szóvivőjeként 5 percet kapott az M1-en, hogy elmondja
pártja programját, de szerinte részt venne a csalásban és hazugsággyártásban,
ha ebbe belemenne, ezért két és fél perc után elköszönt, és kisétált a stúdióból.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EGYEBEK
Több hálapénz, több megindított szülés és császármetszés
https://abcug.hu/tobb-halapenz-tobb-meginditott-szules-es-csaszarmetszes/
A szülészet az egyik leginkább hálapénz-fertőzött terület az egészségügyben, a
nők leggyakrabban azt vásárolják meg, hogy annál az orvosnál szülhessenek, aki
a terhességüket is végigkísérte. Az orvosválasztás annyira meggyökeresedett a
szülészetben, hogy még a magánkórházakban is jelen van. Egy kutatás viszont
feketén-fehéren megmutatja: a pénzért választott orvost fogadó nők jóval több
beavatkozással – mesterséges szülésmegindítással, császármetszéssel –
szülnek, mint azok, akik egyszerűen bemennek az ügyeletre, amikor elindul a
folyamat.
Ezt kötelező megőrizni a nyugdíjkorhatár után 5 évig - mutatjuk a tudnivalókat

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/nyugdij-nyugdijas-nyugdijkorhatar-jogeloiras-kotelezettseg.683852.html
Hosszú ideig nem volt egyértelmű szabályozás arra vonatkozóan, hogy a
munkáltatóknak meddig kell megőrizniük a munkaügyi iratokat az adott
munkaviszony megszűnése után. A kérdés nem elhanyagolható, mivel egyes
esetekben a nyugdíjjogosultság megállapításához akár fél évszázados
munkaügyi iratokra is szükség lehet. Az elmúlt év végén elfogadott
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törvénymódosítás rendezte e régóta fennálló problémát - olvasható a
hrblog.hu-n.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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