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SZAKSZERVEZET
A szakszervezet beleáll: ki akarják kényszeríteni a BKV-tól a 10 százalék feletti
béremelést

https://magyarnarancs.hu/belpol/a-szakszervezet-beleall-ki-akarjakkenyszeriteni-a-bkv-tol-a-10-szazalek-feletti-beremelest-117625
Miután kiszivárgott a főváros 5 százalékos béremelési ajánlata, kollektív
munkaügyi vitát indítana a BKV egyik szakszervezete.
Veszprémi szakszervezetisek mentek el konzultálni a helyi fideszes képviselőhöz,
elmenekült a válaszadás elől

https://merce.hu/2019/02/26/veszpremi-szakszervezetisek-mentek-elkonzultalni-a-helyi-fideszes-kepviselohoz-elmenekult-a-valaszadas-elol/
Konzultációs célból látogatták meg veszprémi ellenzékiek és civilek Ovádi Péter
fideszes képviselő irodáját kedd délután. Fenyőházi Attila a helyi VASAS
szakszervezet veszprémi vezetője, és több ellenzéki párt (MSZP, DK, Jobbik,
LMP, Kétfarkú Kutyapárt) képviselői a veszpresszo.hu beszámolója szerint
fogadóóráján keresték fel a választott honatyát, igaz, míg Fenyőházi konzultálni
jött, Katanics Sándor helyi DK-s képviselő a fogadóóra helyszíne előtt tüntetést
is bejelentett, ahol mintegy negyvenen meg is jelentek.
Szakszervezetek: a mindenkitől (is) függetleneké a jövő?

http://ujegyenloseg.hu/szakszervetek-a-mindenkitol-is-fuggetleneke-ajovo/?fbclid=IwAR3Q9vV4x6uf9BypiLHmY7p1Ydf8jHVkZmty06IlytjEIqefzGYS6W8mNw
A rabszolga-törvény elleni tüntetések, sikeres sztrájkok és sztrájk-fenyegetések
újra megmutatták, hogy van szakszervezet Magyarországon is. Ezzel együtt
fellángolt a vita, hogy mi is kell egy jó szakszervezethez, szükség van-e a
mostani rendszerre.
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Még mindig nincs egyezség a vasútnál a béremelésről

https://magyarnemzet.hu/gazdasag/meg-mindig-nincs-egyezseg-a-vasutnal-aberemelesrol-5130938/
Továbbra sem dőlt el a vasutasok idei pontos keresete, mivel több
szakszervezet sem fogadta el kedden a cég ajánlatát – értesült lapunk. A
Vasutasok Szakszervezete közleményében azt írta, szükséges a jelenleg
hatályos bérmegállapodás kiegészítése azzal, hogy a megállapodás szerinti
átlagos ötszázalékos bérfejlesztési mértékhez az év második felében további
emelést ad a munkáltató, így elérve az összesen legalább kétszámjegyű
bérfejlesztést. E garancia vállalása szerintük elengedhetetlen ahhoz, hogy a
hatályos ötszázalékos mérték felosztásáról meg tudjanak egyezni.
Tüntettek a Paksi Atomerőmű biztonsági őrei

https://nepszava.hu/3026979_tuntettek-a-paksi-atomeromu-biztonsagi-orei
A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter hivatala elé
vonultak a Paksi Atomerőmű biztonsági őre a vállalat érdek-képviseleteinek
szervezésében, hogy a fegyveres biztonsági őrség kiszervezése ellen
tiltakozzanak.
Március 14-én sztrájkolnának a pedagógusok

http://eduline.hu/kozoktatas/20190227_PDSZ_szolidaritasi_sztrajk#utm_sourc
e=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2019-02-27
Március 14-re kétórás szolidaritási sztrájkot hirdet a Pedagógusok
Demokratikus Szakszervezete (PDSZ). A tanárok „nagy” sztrájkjára még várni
kell, hosszas egyezkedés kezdődhet a még elégséges szolgáltatásokról.
Bérnyomásmérőt készített a Pedagógusok Szakszervezete

https://www.hrportal.hu/hr/bernyomasmerot-keszitett-a-pedagogusokszakszervezete-20190227.html
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Ennek segítségével akarják megmutatni a tanároknak, hogy mekkora
jövedelemtől estek el az utóbbi négy évben - írja azt atv.hu.
Nő a nyomás a kormányon - hatalmas sztrájkkal fenyeget a szakszervezet

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/sztrajk-kormany-hatalmas-beremelesszakszervezet.679438.html?fbclid=IwAR19JkY4lllw0oqUbuJABmXjJ8Er10qHyon
wzBqOhB-MpqFykAq5EWvp-B0
Több ezer közszolgálati dolgozó jelezte, hogy ha nem vezetnek eredményre a
tárgyalások a kormányzattal a dolgozók szociális, gazdasági és munkaügyi
sérelmeinek orvoslásáról, akkor támogatja a Magyar Köztisztviselők,
Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ)
március 14-ére meghirdetett országos közszolgálati sztrájkját.
A PSZ nyílt levele a fóti gyermekotthon bezárásáról

https://szakszervezetek.hu/kozlemenyek/17469-a-psz-nyilt-levele-a-fotigyermekotthon-bezarasarol
A PSZ kérdéseket tesz fel a fóti Károlyi István Gyermekközpont bezárása
kapcsán
--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
Cafeteria 2019. – lehetőségek és buktatók

https://mkvkok.hu/cafeteria-2019--lehetosegek-es-buktatok
Mint az ismeretes a személy jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
(továbbiakban: Szja tv.) 2019-es módosítása jelentősen szűkítette a Cafeteria
rendszerben adható juttatások körét. Az új szabályok alkalmazása a

mindennapi gyakorlatban számos kérdést vet fel, így a jelen cikkben két
Cafeteria juttatás lehetőségeit és buktatóit járjuk körbe.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Nem támogathatja az állam a postát

https://magyarnemzet.hu/gazdasag/nem-tamogathatja-az-allam-a-postat5102582/
Az európai uniós szabályozás kizárja annak a lehetőségét, hogy az állam
bármilyen támogatást nyújthasson a bérfejlesztéshez a Magyar Posta Zrt.
számára, tekintettel arra, hogy a vállalat teljes mértékben szabadpiaci
szereplőnek minősül — áll abban a levélben, amelyet Bártfai-Mager Andrea
küldött válaszként a szakszervezeti vezetőknek. Az érdekképviseletek két
számjegyű bérfejlesztést követelnek, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős
miniszter szerint az emelés mértékét a cég teherbíró képességének
függvényében kell meghatározni.
Lakáscélú munkáltatói támogatás – ég veled adómentesség, üdv utólagos
ellenőrzés!

https://szakszervezetek.hu/dokumentumok/mibol-elunk/17465-lakascelumunkaltatoi-tamogatas-eg-veled-adomentesseg-udv-utolagos-ellenorzes
Az Szja-törvény 2018-ig biztosította, hogy a munkáltató akár 5 millió forint
összegű adómentes lakáscélú munkáltatói támogatást nyújtson
munkavállalóinak. Ez a közkedvelt adómentes juttatási forma 2019-től már nem
adható, viszont a korábban adott támogatásokra vonatkozó igazolások leadása,
begyűjtése mind a dolgozó, mind pedig a cég érdeke.
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Hadházy: a vádhatóság megállíthatná a fideszes holdudvar kistafírozását

https://nepszava.hu/3027048_hadhazy-a-vadhatosag-megallithatna-a-fideszesholdudvar-kistafirozasat
Nagyjából 450 ezer szignó gyűlt eddig össze, ennél pontosabb adataink csak a
jövő héten lesznek – tájékoztatta lapunkat Hadházy Ákos. A független
országgyűlési képviselő tavaly szeptemberben indított aláírásgyűjtési akciót –
ehhez októberben az ellenzéki pártok is csatlakoztak –, hogy rábírja a
kormányt, csatlakozzon az Európai Ügyészséghez.
Matolcsy dicshimnuszt zengett a magyar gazdaságról

https://nepszava.hu/3026972_matolcsy-dicshimnuszt-zengett-a-magyargazdasagrol
Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága keddi ülésén, a kormánypárti képviselők
egyhangú támogatásával, 10 igen és 5 nem szavazat mellett támogatta
Matolcsy György újbóli jelölését a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnökévé.
Újabb milliárdok jutnak a börtönök fejlesztésére

https://nepszava.hu/3027082_ujabb-milliardok-jutnak-a-bortonokfejlesztesere
Az állami forrásból új életre keltenék a a Duna-Dráva Nemzeti park leromlott
ökoszisztémáját, és javítanák a tiszai árvízi védekezést is.
Több mint 400 millióba kerültek az újpalotai szellemvillamos tervei

https://nepszava.hu/3027081_tobb-mint-400-millioba-kerultek-az-ujpalotaiszellemvillamos-tervei
Közel három éve lefújták a várpalotai vonal tervezését, a BKK most mégis
kiegészítő feladatokat rendelt meg a projekthez.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------KÖZÉLET
„Maguk egy párhuzamos univerzumban élnek” - mondta a BBC riportere
Szijjártónak

https://nepszava.hu/3027076_maguk-egy-parhuzamos-univerzumban-elnekmondta-a-bbc-riportere-szijjartonak
A külgazdasági és külügyminiszter a brit közszolgálati televíziónak adott
interjújában lényegében elismerte, hogy kormányhirdetésnek álcázva,
közpénzből kampányol a Fidesz.
Német pofon a Juncker-plakátért: Szijjártó nem mehet a Mercedes fővárosába

https://hvg.hu/itthon/20190227_Nemet_pofon_a_Junckerplakatert_Szijjarto_
nem_mehet_a_Mercedes_fovarosaba?fbclid=IwAR13uoo9zOTw51lmkFZADBC
OO5JHaOlpJOgoxHXljUvzxSfmYaq7L5cdXnE
Baden-Württemberg kormánya lemondta Szijjártó Péter péntekre tervezett
stuttgarti látogatását az "európai értékeket sértő" magyar plakátkampány
miatt. Ez a német tartomány a jelentős magyar beruházásokat megvalósító
Mercedes és Bosch hazája.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EGYEBEK
Elutasította az MTA elnöksége Palkovics ajánlatát: marad a pályázati bojkott, nem
kell a vagyonkezelő

https://merce.hu/2019/02/26/elutasitotta-az-mta-elnoksege-palkovicsajanlatat-marad-a-palyazati-bojkott-nem-kell-a-vagyonkezelo/?fbclid=IwAR2t445PWj5vZnwhmBgPzbKv0qBN8Clt_763Q5qj6CjPiJQvmLchz8I0vU
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A kutatóintézeti hálózat és a vagyon a Magyar Tudományos Akadémiánál kell,
hogy maradjon, amíg pedig ez nem történik meg, folytatódik a bojkott. Így
döntött mai, órákon át tartó ülésén az MTA elnöksége Palkovics László
innovációs- és technológiai miniszterrel folytatott tárgyalások után.
A magyarok többsége büntetné a hálapénz elfogadását

https://qubit.hu/2019/02/26/a-magyarok-tobbsege-buntetne-a-halapenzelfogadasat?fbclid=IwAR3YBVFeJecZ-3RcAKW7Ag7Pqi-60oCBVra3W52-5zlfjfZgoFKwXNhJOA
Ha műtét előtt rakja el az orvos, bűncselekménynek számít, ha pénzt fogad el
az ellátásért. Nem büntetendő viszont, ha csak az eljárás után kerül a zsebbe a
boríték. Efféle érdekes büntetőjogi anomáliákra hívja fel a figyelmet az MTA
Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének
társadalomkutatókból és jogtudósokból álló – Hollán Miklós vezette –
kutatócsoportja.
A magántulajdont is visszatartják: tíz körömmel kapaszkodik az állam a
műtárgyakba

https://nepszava.hu/3027080_a-magantulajdont-is-visszatartjak-tiz-korommelkapaszkodik-az-allam-a-mutargyakba
Hiába bizonyítható, hogy közgyűjteményben őrzött műtárgy
magántulajdonosé, az új restitúciós szabály szerint a kancelláriaminiszter így is
Magyarországon tarthatja az értékes javakat.
Hét tudományterületen Magyarország legjobbja a CEU

https://nepszava.hu/3027018_het-tudomanyteruleten-magyarorszaglegjobbja-a-ceu
A világ 41. legjobbja a politikatudomány és nemzetközi kapcsolatok tárgyakból,
négy tudományterületen pedig az első 100 között van a Quacquarelli Symonds
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(QS) legfrissebb felsőoktatási rangsorában a budapesti Közép-európai Egyetem
(CEU).
Évente ötvenezer külföldi munkaerő kell a hollandoknak

https://autopro.hu/szolgaltatok/evente-otvenezer-kulfoldi-munkaero-kell-ahollandoknak/29475/
Évente legalább 50 ezer új külföldi munkavállalóra van szüksége Hollandia
gazdaságának a munkaerőhiány kezelése, a demográfiai változások
ellensúlyozása érdekében az ország statisztikai hivatalának (CBS) friss jelentése
szerint.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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