2019. február 25.

Sajtószemle
Tartalom
SZAKSZERVEZET..................................................................................................................2
Sztrájkbizottságot alapítottak a dunaújvárosi gumigyárban...................................................2
Megegyezés a Suzukinál: 18%-os béremelést harcoltak ki a dolgozók!................................2
Sztrájkhangulat van több nagyvállalatnál is...........................................................................2
Sztrájkra készülnek a Paksi Atomerőműben...........................................................................3
Dávid Ferenc: Miért kell felizgatni a társadalmat?.................................................................3
MUNKAVILÁGA.....................................................................................................................4
80-an haltak meg munkahelyi balesetben tavaly....................................................................4
Mi vár a kisgyerekes anyukákra szülés után?.........................................................................4
GAZDASÁG..............................................................................................................................4
Itt a lesújtó jelentés: 10-ből 6 magyarnak gyógyszerre is alig futja.......................................4
Elképesztő fizetések a magyar futballban, másfél év alatt akár 160 millió forintot lehet
keresni egy kiesésre álló csapatban is.....................................................................................5
Eltűntek a szegények, másra kell költeni az 590 milliós uniós pénzt.....................................5
Varga: már készülnek az új intézkedések...............................................................................5
Mészáros Lőrincé lett Simicska teljes cégbirodalma..............................................................6
A Brexit halasztása esetén importálhatják a brit káoszt az európai politikába.......................6
Az orosz GDP 20 százalékát adja a feketegazdaság...............................................................6
KÖZÉLET.................................................................................................................................7
CDU-s képviselő kezdeményezi a Fidesz kizárását az Európai Néppártból..........................7
A Fidesz miatt sem akar a Néppártban maradni egy horvát párt............................................7
EGYEBEK.................................................................................................................................7
OK, kell a gyerek, de lehet valami egészen más is Orbánék hétpontos tervében...................7
Hetekre bezárják a Keleti pályaudvart....................................................................................7
Elküldték a János kórház vezetőjét.........................................................................................8
A legnagyobb titokban vallotta be az Origo, hogy mindenben hazudtak Juhász Péterről......8

8

SZAKSZERVEZET
Sztrájkbizottságot alapítottak a dunaújvárosi gumigyárban

https://merce.hu/2019/02/23/sztrajkbizottsagot-alapitottak-a-dunaujvarosigumigyarban/?
fbclid=IwAR06a4ZjWIzYy9Sl1JmeUB_bNyIXmVDEjZQ9ImrLtlY_Ek1eA0aRClstWk
s
A Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók
Szakszervezeti Szövetsége (VDSZ) közleménye szerint a dunaújvárosi Hankook
gumigyár cégvezetése egyoldalúan felfüggesztette a szakszervezettel folytatott
bértárgyalásokat, befagyasztotta a konzultációt – írja a VDSZ nyomán a 444.hu.
Megegyezés a Suzukinál: 18%-os béremelést harcoltak ki a dolgozók!

https://merce.hu/2019/02/22/megegyezes-a-suzukinal-18-os-beremelestharcoltak-ki-a-dolgozok/?fbclid=IwAR3T_feZqyYE5WNlcCVUdJmVSJ9Ok_MsllbkDs57OrbdHtx9Phm5_Ac3Dg
Újabb győzelmet könyvelhetnek el a magyar gépipari dolgozók: az esztergomi
Suzuki menedzsmentje a dolgozók nyomására 18%-os béremelésbe egyezett
bele. A japán vállalat vezetése az általa tárgyalópartnernek tekintett Üzemi
Tanáccsal folytatott tárgyalásokat, az újonnan alakult szakszervezettel továbbra
sem tárgyaltak. Az elbocsátás óta azonban a Vasas aktivistái nagy erőkkel
vannak jelen az üzemben, és a szakszervezet iránti érdeklődés is élénk.
Sztrájkhangulat van több nagyvállalatnál is

http://www.atv.hu/belfold/20190225-az-audi-utan-most-tobb-nagyvallalatnalis-sztrajkhangulat-van/hirkereso
A legtöbb helyen az alacsony fizetések okoznak feszültséget a dolgozók és a
munkaadók között. A január végi sikeres Audi-sztrájk után a postás
szakszervezetek tüntetést szerveznek, de azt is bejelentették, hogy ha nem
járnak sikerrel, sztrájkba kezdenek. A Hankook gumigyárban sztrájkbizottság

8

alakult, a BKV dolgozói pedig kitartanak 15 százalékos követelésük mellett
annak ellenére is, hogy kiszivárgott hírek szerint a cég csak 5 százalékot adna. A
sajtóból értesült az 5 százalékos ajánlatról az Egységes Közlekedési
Szakszervezet vezetője is. Ebből 2 százalékot állna a BKV, 3-at a főváros.
Naszályi Gábor elnök azt mondja: az ajánlat nagyon alacsony, így ha végül
tényleg ekkora lesz az emelés, sok dolgozó hagyja majd ott a céget.
Sztrájkra készülnek a Paksi Atomerőműben

http://www.atv.hu/belfold/20190224-sztrajkra-keszulnek-a-paksiatomeromuben/hirkereso
A paksi atomerőmű két szakszervezete, a Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi
Szervezete Paksi Atomerőmű (MÉSZ) és a Paksi Atomerőmű Dolgozóinak
Szakszervezete (PADOSZ) sztrájkra készül az atomerőmű fegyveres biztonsági
őrségének tervezett kiszervezése miatt – derül ki az Egyesült Villamosenergiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének tudósításából.
Dávid Ferenc: Miért kell felizgatni a társadalmat?

https://hirklikk.hu/kozelet/david-ferenc-miert-kell-felizgatni-a-tarsadalmat/
347613?fbclid=IwAR19shpIVHzoOqYqXmzNYIWbChulhOeDSRB1yb5YPDkDlmsme7Lj_I16Q4
„A köztestületi, kamarai elnök állami feladatot lát el, állami pénzből, s mint
ilyen nem szólhat bele az üzleti szférában megjelenő ellentétes érdekeken
alapuló konfliktusokba” – szögezte le a Hírklikknek Dávid Ferenc közgazdász, aki
nem csak ezt az egyetlen kritikai észrevételt fűzte Parragh László minapi
nyilatkozatához. Élesen bírálta, hogy a kamarai elnök lenéző, megvető módon
beszélt a szakszervezetekről, amelyek pedig „nem a kávét szeretik, hanem a
tárgyalásokat”. „Minek volt szükség egyáltalán a társadalom felizgatására, ha
semmi praktikus haszna nem volt a rabszolgatörvénynek?” – tette fel a költői
kérdést a közgazdász, aki egészen tavaly őszig a VOSZ főtitkára volt.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
80-an haltak meg munkahelyi balesetben tavaly

https://merce.hu/2019/02/23/80-an-haltak-meg-munkahelyi-balesetbentavaly/?
fbclid=IwAR38iTDKddPbfXAlLZbom3O4YcBar4_kKunulyjjP6o0jR7skTnBDC8ovGk
Kiadta 2018-as ellenőrzési tapasztalatairól szóló jelentését a munkavédelmi
hatóság. A jelentés újabb érveket ad a munkahelyi érdekvédelem
szükségessége mellett: a jelentésből egyebek mellett kiderül, hogy 2018-ban
187 súlyos munkahelyi balesetet jelentettek be, amiből 80 halállal végződött.
Mi vár a kisgyerekes anyukákra szülés után?

https://napidoktor.hu/kebelbarat/mi-var-a-kisgyerekes-anyukakra-szules-utan/
A gyerekvállalás, illetve az erre alkalmas körülmények megteremtése sokakat
érintő téma. Amikor pedig gyerekvállalásról beszélünk, akkor érdemes
megvizsgálni azt is, hogy a kisgyerekes édesanyáknak milyen lehetőségei
vannak a munkába való visszatérésre, hiszen a hatályos jogszabályok alapján
ezt akár a szülés után fél évvel is megtehetik. Sokan csak részmunkaidőben
vállalnak állást az első időszakban, összegyűjtöttük ennek lehetséges formáit.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Itt a lesújtó jelentés: 10-ből 6 magyarnak gyógyszerre is alig futja

https://www.penzcentrum.hu/biztositas/itt-a-lesujto-jelentes-10-bol-6magyarnak-gyogyszerre-is-alig-futja.1074993.html
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A hazai népesség többségének gondot jelent kiváltani a gyógyszereit, majdnem
20 százalék mondta azt, hogy anyagilag elég fájdalmas elmenni a patikába. 40
százalék ugyan nem rokkan bele, de azért nem tesz jót a családi kasszának a
receptek kiváltása.
Elképesztő fizetések a magyar futballban, másfél év alatt akár 160 millió forintot
lehet keresni egy kiesésre álló csapatban is

https://168ora.hu/itthon/elkepeszto-fizetesek-a-magyar-futballban-masfel-evalatt-akar-160-millio-forintot-lehet-keresni-164065
A magyar élvonalból szinte bizonyosan kieső Haladás szlovák (Saláta Kornél) és
bolgár (Galin Ivanov) válogatott futballistát igazolt, az utóbbi a hírek szerint 160
millió forintot kereshet Szombathelyen másfél év alatt - írta a 444.hu, amely az
NB1-es csapatoknál lévő elképesztő futballistafizetésekről írt. Bár a legtöbb
futballista fizetéséről, üzleti titok miatt alig lehet tudni, az viszont biztos, hogy
még a nagyon gyengén szereplő csapatok (a Haladáson kívül ilyen a szintén
kiesőhelyen tanyázó Kisvárda) is képesek válogatott játékosokat igazolni erős
bajnokságokból.
Eltűntek a szegények, másra kell költeni az 590 milliós uniós pénzt

https://mfor.hu/cikkek/makro/eltuntek-a-szegenyek-masra-kell-kolteni-az-590millios-unios-penzt.html
Szociális városrehabilitációra kapott pénzt Debrecen, mára azonban eltűntek a
szegények az érintett területről.
Varga: már készülnek az új intézkedések

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/varga-fitchgazdasagvedelem.679284.html
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Ma már senki sem tagadhatja, hogy a magyar gazdaság – köszönhetően a
magyar emberek munkájának - egyre jobban teljesít és a következő években is
növekedhet – kommentálta Magyarország felminősítését Varga Mihály.
Mészáros Lőrincé lett Simicska teljes cégbirodalma

https://index.hu/belfold/2019/02/22/meszaros-lorinc-simicska-lajos-gazdasagiversenyhivatal-tranzakcio/
Eddig is sejteni lehetett, hogy Simicska Lajos cégbirodalmának nem Nyerges
Zsolt lesz a végállomása, a Gazdasági Versenyhivatal pénteki bejelentése [.pdf]
pedig végleg pontot tett az ügy végére: Mészáros Lőrinc öt anyavállalat felett
szerzett közvetlen irányítást, ezzel pedig a korábbi oligarcha összes cége
visszakerült a Fidesz holdudvarába – írja a 444.hu.
A Brexit halasztása esetén importálhatják a brit káoszt az európai politikába

https://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagpolitika/a-brexit-halasztasa-esetenimportalhatjak-a-brit-kaoszt-az-europai-politikaba-2-1373122/
Az Európai Unió jövőbeni gazdasági kapcsolataira is nagy hatással lehet az
Európai Parlament új összetétele, és a helyzetet tovább bonyolíthatja, ha
elhalasztják a Brexitet.
Az orosz GDP 20 százalékát adja a feketegazdaság

http://gazdasagportal.hu/index.php/az-orosz-gdp-20-szazalekat-adja-afeketegazdasag/
A feketegazdaság tavaly az orosz GDP 20 százalékát adta és mintegy 20 ezer
milliárd rubel értéket képviselt – közölte pénteken az RBK orosz gazdasági
napilap az orosz szövetségi pénzügyi ellenőrző szolgálat (Roszfinmonyitoring)
dokumentumára hivatkozva.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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KÖZÉLET
CDU-s képviselő kezdeményezi a Fidesz kizárását az Európai Néppártból

https://nepszava.hu/3026738_cdu-s-kepviselo-kezdemenyezi-a-fideszkizarasat-az-europai-neppartbol
A Fidesz kizárását javasolja az Európai Néppártból Ingeborg Gräßle, az Európai
Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságának elnöke.
A Fidesz miatt sem akar a Néppártban maradni egy horvát párt

https://index.hu/kulfold/ep/2019/02/25/
a_fidesz_miatt_sem_akar_a_neppartban_maradni_egy_horvat_part/?
fbclid=IwAR3DzM9eSksZ8tAgkHY9QbBGemLzJQNJKwasQ572sYOXfhGZvPQ3Ht8
kNzA
Jó pár ügy miatt betelt náluk a pohár, Orbán Viktor az egyik.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EGYEBEK
OK, kell a gyerek, de lehet valami egészen más is Orbánék hétpontos tervében

https://hvg.hu/gazdasag/
20190222_Van_az_orbani_csaladvedelmi_csomagnak_egy_oka_amit_nem_h
arsogott_tul_a_kormany?
fbclid=IwAR3xNx6XSEfzxc9nlrbqPb5yMGBCgv9chCOgOLTXmVfPEu7Ew_fJGJOkb4
Orbán Viktor családpolitikai csomagjának részleteiről sok szó esik, az okairól
kevesebb. Miért pont most, miért épp ekkora csomagot jelentett be a
kormányfő, és hogyan maradhatott ki a főállású anyaság?
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Hetekre bezárják a Keleti pályaudvart

https://hvg.hu/gazdasag/20190222_Hetekre_bezarjak_a_Keleti_Palyaudvart?
s=hk
Olyan karbantartási munkákat végeznek a Keletiben, amelyek mellett nem
közlekedhetnek a vonatok.
Elküldték a János kórház vezetőjét

https://nepszava.hu/3026835_elkuldtek-a-janos-korhaz-vezetojet
A menesztették a hét éve kinevezett főigazgatót, helyére egy minisztériumi
főosztályvezető ülhet.
A legnagyobb titokban vallotta be az Origo, hogy mindenben hazudtak Juhász
Péterről

https://nepszava.hu/3026775_a-legnagyobb-titokban-vallotta-be-az-origohogy-mindenben-hazudtak-juhasz-peterrol
A tavalyi választás után megszűnt Együtt elnökéről többek közt azt írták,
"megverte, begyógyszerezte, majd a lakásában fogva tartotta előző élettársát."
Egyik sem volt igaz, bár ez a portál olvasóihoz aligha jut el.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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