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SZAKSZERVEZET
MASZSZ tisztújító kongresszusa: a vezetők maradnak, de harcosabb szakszervezetet
ígérnek

https://veledvagyunk.blog.hu/2019/02/22/maszsz_tisztujito_kongresszusa_a_v
ezetok_maradnak_de_harcosabb_szakszervezetet_igernek?fbclid=IwAR2QMw
OiziNr8K41Y4Py_m1ClW27FaIhz1o4zl53B5jt3UFYz31OH-N2L3w
Bizalmat szavaztak a Magyar Szakszervezeti Szövetség tisztújító kongresszusán
az eddigi elnöknek és alelnöknek is. A szervezet vezetésében tehát nincs
változás, de mindketten szélesebb körű összefogást, még határozottabb és
harcosabb fellépést ígértek a munkavállalók érdekeinek képviseletében.
Ismét Kordás László a szakszervezeti szövetség elnöke

https://nepszava.hu/3026473_ismet-kordas-laszlo-a-szakszervezeti-szovetsegelnoke
A korábbi vezetőt választották újra a Magyar Szakszervezeti Szövetség
(MASZSZ) csütörtöki tisztújító kongresszusán.
Újabb négy évig marad Kordás László a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke

https://merce.hu/2019/02/21/kordas-laszlo-marad-a-magyar-szakszervezetiszovetseg-elnoke/?fbclid=IwAR0zwdY1Jdf7mc5VMWDFUl5n_2hMFVVNofREq2belTPYTPfdH2Ev4z7rx8
A MASZSZ közlemény szerint Kordás a küldöttek előtt úgy nyilatkozott, az
utóbbi hónapok eseményei is azt igazolják, hogy jó úton járnak, s
megváltoztathatják az érdekképviseletekről az egyesekben kialakult
kedvezőtlen képet. Erősebbek és harcosabban, mint azt egyesek vélik –
fogalmazott –, s még dinamikusabb, határozottabb fellépést ígért a
munkavállalók érdekeinek képviseletében.
___________________
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https://168ora.hu/itthon/tisztujito-kongresszus-a-maszsz-nal-a-vezetokmaradnak-de-harcosabb-szakszervezetet-igernek-163983
___________________
https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2019/02/21/kordas-laszlo-mardta-magyar-szakszervezeti-szovetseg-elnoke?source=hirkereso
Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság: A közszolgálat védelmében

https://szakszervezetek.hu/kozlemenyek/17404-orszagos-kozszolgalatisztrajkbizottsag-a-kozszolgalat-vedelmeben
A kezdő bolti eladó fizetése legkevesebb 276 000 forint a nagyobb
áruházláncokban. Nem sajnáljuk, sőt kifejezetten helyesnek találjuk, de az
elfogadhatatlan, hogy közben a több diplomás, nyelveket beszélő, 20 éve a
pályán lévő szakembert, a gyerekeinkért vagy az idős emberekért dolgozó
kollégát 195.500 forinttal, nettó havi 120 ezer forinttal alázzák meg.
Sztrájkra hangolva: nem fogadták el a postás szakszervezetek az állami cég
bérajánlatát

https://nepszava.hu/3026463_sztrajkra-hangolva-nem-fogadtak-el-a-postasszakszervezetek-az-allami-ceg-berajanlatat
Demonstrációra készülnek a Magyar Posta dolgozói, mert a munkáltató nem
ment bele átlagos 10 százalékos béremelési követelésükbe.
Akkora volt a baj az autóipari cégnél, hogy a sztrájkot a szakszervezet akadályozta
meg

https://www.napi.hu/magyar_vallalatok/denso-autoipar-szakszervezetberemeles-bermegallapodas-sztrajk.679138.html
Pattanásig feszült helyzet alakult ki az elmúlt hetekben Székesfehérvár
legnagyobb munkáltatója és adófizetője, a Denso üzemében, ahol a
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szakszervezetnek kellett lecsendesítenie az embereket, hogy elkerüljék a
sztrájkfenyegetést - állítják a Liga helyi képviseleténél. A cég szerint azonban
nem volt szükség "erőfitogtatásra", mert a helyzetet demokratikusan kezelték.
Látogatás a tőkénél

https://nepszava.hu/3026515_latogatas-a-tokenel
A szakszervezetek úgy jártak, ahogyan a sajtó: a politika vetélytársat látott
bennük, és harminc éve ott üti őket, ahol éri. Nyilván nem mindegyik
egyformán – a magukat baloldalinak deklaráló kormányok csöndben,
szégyellősen, a jobboldaliak bátran, mindig valamilyen hazug ideológiát is
kreálva hozzá. Most, 30 évvel a szabadság kivívása után itt állunk egy „félig
szabad”, legyengített társadalmi immunrendszerű országban, ahol a
kormánykritikus sajtó romokban hever, a szakszervezeti szervezettség és a
munkajogi védettség kirívóan alacsony, az országot pedig évente tíz- és
százezrek hagyják el a kilátástalanság miatt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
Parragh szerint előkészítetlen a túlóratörvény, Garancsiék nem használják. De akkor
ki kérte

https://hvg.hu/itthon/20190221_tuloratorveny_parragh_laszlo_szakszervezet_
beremeles_tiltakozas_tuntetes_sztrajk?fbclid=IwAR0acuemGSz2zisdCnrr43obJ
mvc6xec3Ijzm-7ui6Mx5wuQ7tmAA0ebYRo
Továbbra sem tudni pontosan, ki kérte a 400 órás túlmunka bevezetését, van,
aki a Mészáros–Garancsi–Szíjj tengelyt sejti a háttérben. Az iparkamarai elnök,
Parragh László szerint egyszerűen arról van szó, hogy a Fidesz ajánlatot tett a
német multiknak.
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Nem csábít a szolgálat: drasztikusan csökkent a rendőrök utánpótlása

https://nepszava.hu/3026500_nem-csabit-a-szolgalat-drasztikusan-csokkent-arendorok-utanpotlasa
ÉLETPÁLYA A rendőrök már most túlterheltek, de az utánpótlás is drasztikusan
fogy: a korábbi jelentkezőszám töredéke vágyik csak rendészeti
szakközépiskolába, a végzettek között pedig nagy a lemorzsolódás.
Budapesten dolgoznának leginkább a nyugdíjasok

https://hirklikk.hu/kozelet/budapesten-dolgoznanak-leginkabb-anyugdijasok/347576/
Budapesten, valamint Fejér és Veszprém megyében tervez munkát vállalni a
legtöbb nyugdíjas, többnyire rugalmas időbeosztásban; a munkaerőpiac jól
fogadta az atipikus foglalkoztatási lehetőséget - derül ki a Közérdekű Nyugdíjas
Szövetkezetek Országos Érdekképviseleti Szövetsége (Közész) legfrissebb
kutatásából.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
1174 milliárddal költekezett túl tavaly az állam

https://hvg.hu/gazdasag/20190221_1174_milliarddal_koltekezett_tul_tavaly_a
z_allam?fbclid=IwAR244duBMhxG0IVOP5fHV0KWdBfpEEXmd6Ct0c9wdERFdGXojs28UtcCtI
A honvédelmi tárca tartotta magát legjobban a költségvetési törvényhez, míg
az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Belügyminisztérium külön-külön több
száz milliárd forinttal túllépte a tervezett kiadásait.
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Asszonyhitel: tényleg nem lesz hitelbírálat?

https://szakszervezetek.hu/dokumentumok/mibol-elunk/17405-asszonyhiteltenyleg-nem-lesz-hitelbiralat
Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter sajtóhírek szerint a mai
Kormányinfón kijelentette: nem lesz jövedelemhez kötött a 10 millió forintos
asszonyhitel felvétele, mindössze azt nézik majd a folyósítás előtt, hogy az
igénylő szerepel-e a KHR negatív adóslistáján, közismertebb nevén a „BARlistán”.
A falvak népességét növelné a kormány, szeptembertől jön a falusi csok

https://index.hu/belfold/2019/02/21/kormanyinfo_gulyas_gergely_hollik_istva
n/?fbclid=IwAR086i6B6toGVPiy02l85atr8eSSug3CuDih2pWOw355CZy6s1JA5X2COc
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Hollik István
kormányszóvivő ismertette a kormány szerdai döntéseit.
Megállíthatatlanul csúszik le a középosztály, a leggazdagabb magyarok viszont
egyre jobban élnek

https://nepszava.hu/3026471_megallithatatlanul-csuszik-le-a-kozeposztaly-aleggazdagabb-magyarok-viszont-egyre-jobban-elnek
Bruttó 329 900 forint volt tavaly az átlagkereset, ami nettó 219 400 forintot, és
11,3 százalékos béremelkedést jelent – közölte csütörtökön a KSH. Ez az adat
azonban nem az összes munkavállaló átlagbérét tükrözi, hanem csupán azokét,
akik az 5 fősnél nagyobb vállalkozásoknál, költségvetési intézményeknél és
néhány nonprofit szervezetnél dolgoznak.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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KÖZÉLET
Ez teljes hátraarc: a Magyar Nemzetben bírálták Palkovics terveit

https://nepszava.hu/3026431_ez-teljes-hatraarc-a-magyar-nemzetbenbiraltak-palkovics-terveit
A miniszter azt a több éves munkát tenné semmissé, amit az Orbán-kormány is
támogatott - üzentek Palkovics Lászlónak a kormánypárti napilapban.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EGYEBEK
Váratlanul leállt Paks II. mintaerőműve

https://nepszava.hu/3026461_varatlanul-leallt-paks-ii-mintaeromuve
A Roszatom leállította a 3. generációs reaktorblokkot – hogy miért, azt nem
árulták el.
Kockázatos változtatásra készülnek Paks2-nél, ami az oroszoknak kedvezhet

https://444.hu/2019/02/22/kockazatos-valtoztatasra-keszulnek-paks2-nel-amiaz-oroszoknakkedvezhet?utm_source=hirkereso&utm_medium=cpc&utm_campaign=kockaza
tos-valtoztatasra-keszulnek-paks2-nel-ami-az-oroszoknak-kedvezhet
Látszólag nem sok minden történik a paksi atomerőmű bővítése körül. A
határidők csúsznak, még az új blokkok tervei sincsenek készen, ráadásul a
projekttel kapcsolatos több fontos pályázat is lassan halad.
Külföldön élő magyar professzorok írtak levelet az MTA elnökének

https://szakszervezetek.hu/hirek/17402-kulfoldon-elo-magyar-professzorokirtak-levelet-az-mta-elnokenek
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A sikeres alapkutatás előfeltétele a sikeres alkalmazott kutatásnak hangsúlyozzák Lovász Lászlónak, az MTA elnökének írt levelükben amerikai és
európai magyar professzorok.
Junckernek elege van a gyűlöletből, jóbarátnak nevezte Orbánt

https://nepszava.hu/3026400_junckernek-elege-van-a-gyuloletbol-jobaratnaknevezte-orbant
„Teljességgel képtelen vagyok arra, hogy utáljak valakit” – mondta az Európai
Bizottság elnöke.
A klímaváltozás miatt az évszázad végére harsányabb lesz az óceánok színe

https://444.hu/2019/02/21/a-klimavaltozas-miatt-az-evszazad-vegereharsanyabb-lesz-az-oceanokszine?fbclid=IwAR1SKh3GG3qd4LcQ2ruVbJPqSA2tjyg0QbDDw3pmX27PSmYlYI
NN4QErmbU
A klímaváltozás különös következményére hívták fel a figyelmet a világ egyik
legjobb műszaki egyeteme, az amerikai MIT kutatói friss tanulmányukban. Mint
írják, az óceánokban tenyésző fitoplanktonok a felmelegedés hatására
megváltoznak, így a szubtrópusi óceánok vízét még kékebbre, a sarkvidékiekét
még zöldebbre színezhetik.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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