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SZAKSZERVEZET
A szakszervezet szerint „szánalmasan kevés” a BKV ajánlata

https://www.vg.hu/vallalatok/vallalati-hirek/a-szakszervezet-szerintszanalmasan-keves-a-bkv-ajanlata-1373491/
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Felháborítóan kevésnek tartja a BKV-nál tervezett 5 százalékos béremelést az
Egységes Közlekedési Szakszervezet – reagált az EKSZ elnöke a sajtóban
megjelent vérlázítóan alacsony mértékre, amit a cégvezetés nem cáfolt,
mindössze egy semmitmondó közleménnyel kommentálta. Naszályi Gábor
emlékeztet: a vezérigazgató tavaly ősszel azt ígérte, idén január végére
megállapodnak, ám mostanáig még csak ajánlatot sem tett a béremelés
mértékére.
Tanársztrájk: hosszas egyezkedés kezdődik a még elégséges szolgáltatásról

http://eduline.hu/kozoktatas/20190222_PDSZ_meg_elegseges_szolgaltatas?fb
clid=IwAR0QG1ZoLSYQQwO4geOofAmKJRgeecBSHhdgjZQ9BdggnspY8JXYI9a_A
bE#utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2
019-02-23
Megkezdené az egyeztetést a még elégséges szolgáltatásról a tankerületekkel,
a szakképzési centrumokkal és a többi munkáltatóval a Pedagógusok
Demokratikus Szakszervezete (PDSZ), amely január közepén alakított
sztrájkbizottságot. A szakszervezet elnöke az Eduline-nak azt mondta: akkor
lenne „látható” a sztrájk, ha azok az iskolák, ahol a dolgozók nagy többsége
vállalja a munkabeszüntetést, nem fogadna diákokat.
A munkásembert nem szabad lebecsülni - interjú az Audi Hungária Független
Szakszervezet elnökével

https://nepszava.hu/3026899_a-munkasembert-nem-szabad-lebecsulniinterju-az-audi-hungaria-fuggetlen-szakszervezet-elnokevel
Egy hónap telt el a sztrájk óta, azóta is mindenki a siker receptjét firtatja. Van
ilyen recept?
Nagy bajban a Magyar Posta - Tornyosulnak a problémák

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/posta-szakszervezet-bertuntetes.679361.html
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Csoportos leépítés, demonstráció, aláírásgyűjtés, munkaerőhiány - egyre több
megoldhatatlannak tűnő problémát görget maga előtt a Magyar Posta. Egyre
nagyobb bajban van a Magyar Posta Zrt., hiszen a Postás Szakszervezet (PSz)
sem írta alá a bérmegállapodást az állami vállalatnál.
Nagyvállalati bérmegállapodások

https://nepszava.hu/3026263_nagyvallalati-bermegallapodasok
Figyelve a sajtót – és a jelentősebb szakszervezetek honlapjait – a
megpróbálom egyszerűen kategorizálni az eddigi 2019.évi
bérfolyamatokat/bérmegállapodásokat a napjainkig szerzett információk
alapján. Következtetéseim – az idő rövidsége és korlátozott tájékozódási
lehetőségeim miatt – nem általános jellegűek és nem is általános érvényűek,
már csak azért sem, mert jegyzetemben kizárólag multinacionális cégeket
említek. Írásom tehát a versenyszektor egy részét érinti. Az állammal, mint a
legnagyobb magyarországi munkáltatóval nem foglalkozom, mivel nem folytat
valódi piaci alkut munkavállalóival.
Ismét mozgolódnak a rabszolgatörvényt ellenzők

https://hirklikk.hu/kozelet/ismet-mozgolodnak-a-rabszolgatorvenytellenzk/347698/
„Küldj el velünk együtt egy levelet a 10 legnagyobb magyarországi
foglalkoztatónak” – erre kéri az Országos Sztrájk- és Demonstrációelőkészítő
bizottságba (OSZD) tömörült szakszervezetek által kezdeményezett petíció
többezer aláíróiját az aHang csapata. A rabszolgatörvény ellen hónapok óta
valamilyen formában tiltakozók közös fellépésének szánják az akciót. Azt
remélik, hogy átfogóbb képet lehet majd alkotni arról, hogyan állnak hozzá a
rabszolgatörvényhez a legnagyobb magyarországi munkáltatók.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
A rendőröktől nem merték elvenni a túlórát, de fizetni sem akarják

https://24.hu/belfold/2019/02/25/a-rendoroktol-nem-mertek-elvenni-atulorat-de-fizetni-semakarjak/?fbclid=IwAR0brV3WBMFD9wiWNJf1ybNCYlckXlAENAW59nBGIqxwn6f
ircEFDDBprWc
Két éve összejöhetett a túlórákból a 13., 14. havi fizetés a rendőröknek, a
kormány ki akarta vezeti a drága rendszert, de féltek, hogy az alacsony
fizetések miatt leszerelési hullámot indítanának el.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Miért rossz az adórendszerünk?

https://24.hu/kozelet/2019/02/25/adorendszer-orban-viktor-hetpont/?fbclid=IwAR2GrunZj4FEqaZBE6q6krb8iyarzatzvhIjhkL4IiKPh986PdGnW_P6tE
Az adórendszer a szükséges rossz, természetéből adódóan nem lehet jó. Ezt
akkor is könnyű belátni, ha a szokásos poénkodáson és utálkozáson túllépünk.
Nem mindegy azonban, hogy a gyógyszer, amelyet beveszünk csak keserű vagy
vannak mellékhatásai is. Jelenlegi adórendszerünk összességében egyszerre
keserű, fáj tőle a fejünk és még csak nem is használ igazán.
Havonta százmilliót kaszál Schmidt Mária cége az agrártárca költözésén

https://nepszava.hu/3026952_havonta-szazmilliot-kaszal-schmidt-maria-cegeaz-agrartarca-koltozesen

4

A kormány saját kormánybiztosának vállalkozásától bérli a minisztérium
székházát, de bombaüzletnek tűnik a helyi parkolás is. A Safari Club elnöke
is a Várnegyed előkelő részén, a Halászbástyához közeli Országház utcában
jutott hozzá egy eredetileg 84 négyzetméteres, majd 165 négyzetméteres
területűre növelt bérlakáshoz, amiért az önkormányzat tájékoztatása szerint
kevesebb mint 64 ezer forintot fizet havonta.
Semjén vadászcimborája is bagóért bérel lakást a Várban

https://nepszava.hu/3026948_semjen-vadaszcimboraja-is-bagoert-berellakast-a-varban
A Habsburg-főherceg után egy klubelnökről, Semjén Zsolt jó ismerőséről derült
ki, hogy nevetségesen keveset fizet egy Országház utcai ingatlanért.
Tordai Bence két testőrön keresztül próbálta megtudni Polt Pétertől, nyilvánosságra
hozzák-e az OLAF-jelentést

https://24.hu/belfold/2019/02/25/olaf-jelentes-elios-ugy-polt-peter-tordaibence/
Az Elios-ügyben vállalja az OLAF-jelentés nyilvánosságra hozatalát – kérdezte
Tordai Bence, a Párbeszéd képviselője Polt Péter legfőbb ügyésztől a
parlamentben hétfőn, miután Polt nem válaszolt érdemben az azonnali
kérdéseire az ülésteremben.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------KÖZÉLET
Weber: az Európai Néppárt szolidaritást vár Orbán Viktortól

https://infostart.hu/kulfold/2019/02/26/weber-az-europai-neppartszolidaritast-var-orban-viktortol
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Az Európai Néppárt (EPP) szolidaritást vár Orbán Viktor magyar
miniszterelnöktől - mondta Manfred Weber, az EPP európai parlamenti (EP-)
frakcióvezetője és EP-választási csúcsjelöltje a Der Tagesspiegel című lapban a
migrációval foglalkozó új magyar kormányzati kampánnyal kapcsolatban.
Blokkolják Palkovics és Lovász meghallgatását a fideszesek

https://nepszava.hu/3026912_blokkoljak-palkovics-es-lovasz-meghallgatasat-afideszesek
Nem támogatják a napirendi pontot. Varju László azért felteszi majd szavazásra
a kérdést.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EGYEBEK

Felvételi nélkül mehetne egyetemre, aki a technikumot választja

https://nepszava.hu/3026947_felveteli-nelkul-mehetne-egyetemre-aki-atechnikumot-valasztja
Az ötéves technikusi képzést az ösztöndíjak és a tanulás melletti munkáért járó
fizetés mellett azzal is vonzóbbá akarja tenni a kormány, hogy az ide járó diákok
felvételi nélkül juthatnának be a szakirányuknak megfelelő egyetemi szakra.
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.
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Maszkot kapott a Szabadság-szobor: évi 13 ezer magyar halálára emlékeztet

https://nepszava.hu/3026960_maszkot-kapott-a-szabadsag-szobor-evi-13-ezermagyar-halalara-emlekeztet
Tiszta levegőt követel a kormánytól és a főváros vezetésétől a Greenpeace,
óriási transzparenst és pormaszkot akasztottak a Szabadság-szoborra.
Moldova: az ellenzék szerint elcsalták a választást, tüntetések jöhetnek

https://nepszava.hu/3026840_moldova-az-ellenzek-szerint-elcsaltak-avalasztast-tuntetesek-johetnek
Utcai tiltakozást helyezett kilátásba a moldovai ellenzék a szerintük elcsalt
vasárnapi választás miatt, amelyet az oroszbarát erők nyertek meg.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

7

