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SZAKSZERVEZET
Bejelentette sztrájkköveteléseit a szakszervezet a Hankook felé

https://merce.hu/2019/02/27/bejelentette-sztrajkkoveteleseit-aszakszervezet-a-hankook-fele/
Ahogy arról pár napja mi is írtunk, a dunaújvárosi Hankook gyárban
sztrájkbizottságot alapított a szakszervezet, miután a cégvezetés egyoldalúan
felfüggesztette a szakszervezettel folytatott bértárgyalásokat, befagyasztotta a
konzultációt. - Telefonon elértük Székely Tamást, a gyárban illetékes Magyar
Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti
Szövetsége (VDSZ) elnökét, aki szerint komoly elszántság van a
munkavállalókban, felmérték a sztrájkhajlandóságot is, és nagy támogatottsága
van a sztrájknak.
A Tesco mintegy 30 dolgozójának mondott fel Budaörsön

https://szakszervezetek.hu/hirek/17487-a-tesco-mintegy-30-dolgozojanakmondott-fel-budaorson
A Tesco mintegy 30 dolgozójának mondott fel a budaörsi áruházban, a döntést
az adott áruház átalakításával indokolták. Karsai Zoltán a Kereskedelmi
Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) elnöke szerint a csoportos
létszámleépítésben érintettek a felmondási idejüket töltik, azaz még dolgoznak.
Nőnapi kutatás 2019

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfk31gAeWZuGK48rlxE1FZIDBlKOk
jOY5r76AKBgOhu3n8rQA/viewform?hl=HU
Tisztelettel szeretnénk Önt megkérni, hogy segítse munkánkat az alábbi kérdőív
kitöltésével, mely a nemzetközi nőnap mint lehetséges munkaszüneti nappal,
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az úgynevezett "családvédelmi intézkedésekkel”, illetve a nők elleni szexuális
zaklatással kapcsolatos. A válaszadás legfeljebb 5 percet vesz igénybe.
Munkaügyi vitát kezdeményezhet a szakszervezet, ha nem tesz komoly béremelési
ajánlatot holnap a BKV

https://merce.hu/2019/02/27/munkaugyi-vitat-kezdemenyezhet-aszakszervezet-ha-nem-tesz-komoly-beremelesi-ajanlatot-holnap-a-bkv/
A sajtóból értesült hétfőn az Egységes Közlekedési Szakszervezet arról, hogy
szemben az általuk kért kétszámjegyű, 15 százalékos béremeléssel, a BKV
csupán öt százalékos ajánlattal állna elő.
Orbán Viktornak írtak a postások

https://infostart.hu/gazdasag/2019/02/27/orban-viktornak-irtak-a-postasok
Mindent megpróbálnak a postás szakszervezet, hogy két számjegyű béremelést
harcoljanak ki. Orbán Viktor kormányfőnek is postáztak egy levelet.
Sztrájkjog a közszolgálatban

https://szakszervezetek.hu/hirek/17484-sztrajkjog-a-kozszolgalatban
Egy EPSU-ETUI kutatási projekt keretében 35 EU-tag és tagjelölt országban
vizsgálták a közszolgálati sztrájkjogot. Az EPSU nyilvánosságra hozta a kutatás
eredményét. Az összefoglaló tanulmány itt érhető el, az országtanulmányok
pedig itt.
Egy szakszervezet szerint a Spar kivonulhat Magyarországról

https://hvg.hu/kkv/20190228_kereskedelmi_dolgozok_fuggetlen_szakszerveze
te_spar_garantalt_berminimum?s=hk
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Elmérgesedni látszik helyzet a Spar áruházláncnál, miután kirobbant az arról
szóló vita, hogy több szakképzett dolgozójuk esetében nem a jogszabályban
előírt garantált bérminimumot alkalmazták alapbérként – írja a Magyar
Nemzet.
Ezek most a legnagyobb szakszervezetek Magyarországon

https://privatbankar.hu/vallalat/ezek-most-a-legnagyobb-szakszervezetekmagyarorszagon-324794
Összeszedték, melyek a legnagyobb tagdíjbevétellel rendelkező
szakszervezetek jelenleg az országban.
Meghívó a „Dura László diplomamunka pályázat 2018” díjátadó ünnepségre

https://szakszervezetek.hu/dura-dij/17483-meghivo-a-dura-laszlodiplomamunka-palyazat-2018-dijatado-unnepsegre
Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés és a Dura Stúdió Kft. tisztelettel
meghívja Önt a "Dura László diplomamunka pályázat 2018" díjátadó
ünnepségére. A pályázatra a munkavállalói érdekvédelemmel, a
szakszervezetekkel és azok feladatával, történelmével, honi, európai,
nemzetközi kapcsolatával, a munka világával, munkaerő-piaccal,
foglalkoztatással, munkahelyi és munkaügyi konfliktusokkal, oktatással,
továbbtanulással foglalkozó diplomadolgozatokkal lehetett jelentkezni. A
rendezvényen a díjazott pályázók rövid prezentációval bemutatják
pályaműveiket.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
Hatékonyabb munkaerő-közvetítéssel tovább csökkenthető a munkanélküliség

http://kamaraonline.hu/cikk/hatekonyabb-munkaero-kozvetitessel-tovabbcsokkentheto-a-munkanelkuliseg
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A foglalkoztatási osztályok hatékonyabb működését célzó, keleti megyékben
elindított munkaerő-piaci program segítségével 3 százalék körülire
csökkenthető a munkanélküliség Magyarországon.
Depressziót okozhat a túl sok munka

https://24.hu/tudomany/2019/02/28/munkaido-depresszio-kialakulasa/
Egy új vizsgálat szerint nagyobb a depresszió kockázata azoknál a nőknél, akik
heti 55 óránál többet dolgoznak – számol be az MTI. A tanulmány alapján a
férfiaknál ugyanez ez nem áll fenn.
Munkaerőpiaci reformot sürgetnek a szakértők

https://autopro.hu/szolgaltatok/Munkaeropiaci-reformot-surgetnek-aszakertok/29507/
A magyar gazdaság elérte a teljes foglalkoztatottság szintjét, a munkanélküliség
további csökkentéséhez munkaerőpiaci reformra van szükség – így
kommentálták a szakértők a legfrissebb foglalkoztatási és munkanélküliségi
adatokat.
Pert nyert Szert Boglárka az Antall József Tudásközponttal szemben

http://propeller.hu/itthon/3403686-pert-nyert-szert-boglarka-antall-jozseftudaskozponttal-szemben?utm_source=hirkereso.hu&utm_medium=referral
Kiállt egy kolllégája mellett, akit megfeddtek, mert lájkolta a Nolimpia
mozgalmat.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Dübörög a gazdaság, mégsem lát nagy előrelépéseket Magyarországon a Bizottság

https://24.hu/kozelet/2019/02/27/orszagjelentes-magyarorszag-gazdasagoktatas-egeszsegugy-korrupcio/
Az Európai Bizottság szerdán tette közzé a Magyarországról készült szokásos
éves országjelentését. A jelentés azzal indít, hogy az erős gazdasági növekedés
kedvező feltételeket teremt az országban olyan reformok bevezetéséhez,
amelyek növelhetik a termelékenységet és megerősíthetik a gazdaság alapjait.
Ugyanakkor a dokumentum szerint a gazdasági ciklus már a csúcsához
közeledik,
Elektromos autóakkumulátor-gyár nyílik Komáromban - ezer új munkahelyet
ígérnek

https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/elektromos-autoakkumulator-gyarnyilik-komaromban-ezer-uj-munkahelyet-igernek/
A dél-koreai SK Innovation 239 milliárd forintos beruházása márciusban indul.
Versenyképességi program – Alap a 4%-os növekedési ütem

http://azuzlet.hu/a-versenykepessegi-program-330-pontja-alap-a-4-osnovekedesi-utem/
A fenntartható gazdasági felzárkózáshoz a magyar gazdaság növekedési
ütemének tartósan meg kell haladnia a 4 százalékot – fogalmazza meg
alapfeltételként a Magyar Nemzeti Bank 330 pontból álló versenyképességi
programja.

6

Orbánék lerohasztják a vízrendszert

https://nepszava.hu/3027258_orbanek-lerohasztjak-a-vizrendszert
A hazai víziközművek felújítására kötelezett innovációs és technológiai tárca
önleleplező parlamenti nyilakozatában egyidejűleg elismeri a hálózat
elavultságát és azt is, hogy nem ad rá több pénzt.
Átláthatatlan pénzek határon túlra inkább kapcsolatok, mintsem érték szerint

https://nepszava.hu/3027100_atlathatatlan-penzek-hataron-tulra-inkabbkapcsolatok-mintsem-ertek-szerint
A kultúra nem prioritás az Orbán-kormány számára a határon túl sem. Az
erdélyi magyar teátrumok magyarországi támogatása nehezen átlátható,
többek szerint a haveri és politikai kapcsolatok számítanak, nem az érték.
Közel 70 milliót is megér, hogy a volt fideszes hivatalvezető a Várban lakjon

https://nepszava.hu/3027222_kozel-70-milliot-is-meger-hogy-a-volt-fideszeshivatalvezeto-a-varban-lakjon
Az energetikai hivatal rengeteg közpénzt áldoz arra, hogy Dorkota Lajos a
Halászbástya közelében élhessen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------KÖZÉLET
Szijjártó: "Nem baj", hogy a németek lemondták a találkozót

https://hvg.hu/itthon/20190227_Szijjarto_Nem_baj_hogy_a_nemetek_lemond
tak_a_talalkozot?s=hk
A külügyminiszter szerint a baden-württembergi miniszterelnök amúgy is egy
szélsőségesen elfogult, bevándorláspárti zöld politikus.
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Titokban próbált magyarázkodni a Fidesz a németeknél

https://hvg.hu/itthon/20190227_Titokban_probalt_magyarazkodni_a_Fidesz_a
_nemeteknel?s=hk
A CDU főtitkáránál járt Gulyás Gergely miniszter és Balog Zoltán egykori
miniszter. A Népszava információja szerint ez tűzoltás. Szijjártó korábban a
kormány plakátkampánya miatt nem mehetett a Mercedes fővárosába.
Áprilisban dönt a Néppárt a Fidesz sorsáról

http://www.atv.hu/belfold/20190228-aprilisban-dont-a-neppart-a-fideszsorsarol?fbclid=IwAR2G4DaQawGp4Uk0czeaLpKod0cDQYq6AGNfAY2ownDsW
G60MR_7lkMGxgg
Április elején dönthetnek az Európai Néppártban arról, hogy elinduljon-e a
kizárási eljárás a Fidesz ellen – tudta meg a Népszava.
Trump volt ügyvédje mindent kitálalt

https://nepszava.hu/3027179_trump-volt-ugyvedje-mindent-kitalalt
„Rasszista, szélhámos, csaló” – nem finomkodott Michael Cohen, mikor
kongresszusi meghallgatásán az Egyesült Államok elnökéről beszélt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EGYEBEK
Ezen a pár településen van értelme igényelni a falusi CSOK-ot

https://szakszervezetek.hu/dokumentumok/mibol-elunk/17478-ezen-a-partelepulesen-van-ertelme-igenyelni-a-falusi-csok-ot
Múlt héten jelentette be a kormány, hogy hamarosan érkezik a falusi CSOK. A
támogatás az 5000 fő alatti településeken lesz igényelhető, ahol a népesség
2003 óta az országos átlagot meghaladó mértékben csökkent. Korábban már
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összefoglaltuk, hogy mely településeken lesz igényelhető, a kérdés csak az,
hogy van-e értelme ezen helyeken igénybe venni azt. A Pénzcentrum
összegyűjtötte, hogy mely falvak azok, ahol hatása lehet a falusi CSOK-nak.
Alkalmatlannak nevezi a Heim Pál kórház az adományágyakat, miközben egy másik
telephelyén maga is használja őket

https://hvg.hu/itthon/20190227_Alkalmatlannak_nevezi_a_Heim_Pal_Korhaz_
az_adomanyagyakat_mikozben_egy_masik_telephelyen_maga_is_hasznalja_o
ket?s=hk
Egy napja írtunk róla, hogy hiába kapott lassan két hónapja adományágyakat a
budapesti Heim Pál kórház, hogy a beteg gyerekeikkel maradni akaró szülők
normális körülmények között pihenhessenek, a fekhelyek az Üllői úti
osztályokon mégsem bukkantak fel. Most kiderült, hogy miért: az intézmény
szerint az ágyak nagyok, veszélyesek és nem elég higiénikusak. Nem tévedés,
ezt ugyanaz a kórház írta, amelyben a szülők hányás- és pisifoltos matracon
fekszenek, és amelyiknek egy másik telephelyén saját maguk vettek az
adományágyakkal azonos típusból.
Közös ünnepléssel és alternatív parlamenttel készül az ellenzék március 15-ére

https://nepszava.hu/3027223_kozos-unneplessel-es-alternativ-parlamenttelkeszul-az-ellenzek-marcius-15-ere
A korábbiakhoz képest új szimbólumokkal, alternatív parlament felállításával,
tizenkét ponttal és azonos transzparensekkel készülnek a március 15-i nemzeti
ünnepre az ellenzéki pártok és a hozzájuk kötődő civil és szakszervezetek.
CEU-ügy: visszafelé sült el a lejárató kampány

https://nepszava.hu/3027159_ceu-ugy-visszafele-sult-el-a-lejarato-kampany
A Közép-európai Egyetem elleni kormánypropagandának is szerepe van az
autonómia jelképévé váló intézmény nemzetközi hírnevének erősödésében.
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