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SZAKSZERVEZET
Szavazásra hívnak a német és a magyar szakszervezetek

https://nepszava.hu/3027387_szavazasra-hivnak-a-nemet-es-a-magyarszakszervezetek
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Minden munkavállalót a voksoláson való részvételre buzdítanak a közelgő
európai parlamenti választás előtt.
Bérmegállapodások és sztrájkra készülő dolgozók

https://nepszava.hu/3027350_bermegallapodasok-es-sztrajkra-keszulodolgozok
Bátrabban lépnek fel bérköveteléseikkel az autóipari dolgozók: olykor akár
fejjel rohannának a falnak. A cégek többsége megegyezésre törekszik, néhány
helyen azonban a trükközést választják.- Az autóiparban ezzel együtt már-már
40 fölött van azon cégek száma, ahol sikerült megállapodni az idei
béremelésekről. Mindenütt kétszámjegyű, 10-15 százalékos növelést értek el a
helyi szakszervezetek – tudtuk meg László Zoltántól, a Vasas Szakszervezeti
Szövetség alelnökétől. Négy autóipari beszállítónál ugyanakkor napokon belül
megalakíthatják a sztrájkbizottságot, mivel egyelőre nem sikerült dűlőre jutni a
béremeléseket illetően.
Közel a sztrájk a Hankook-gyárban: itt vannak a dolgozók követelései

https://www.penzcentrum.hu/karrier/kozel-a-sztrajk-a-hankook-gyarban-ittvannak-a-dolgozokkovetelesei.1075255.html?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=pen
zcentrum_linkek&utm_campaign=hiraggregator%27..%27&fbclid=IwAR1lX14q
DmkvGPhslC79RVgRSyFkZRYP1t-spJRkjy5MZ-PtIFCp2sHkq7o
Március közepén állhat le a munka a Hankook dunaújvárosi gyárában, ha addig
a szakszervezetek nem tudnak megegyezni a vezetéssel a béremelésről. A
dolgozók már fel is vázolták követeléseiket, és határidőt is szabtak az üzem
vezetésének.

Méltatlan ajánlatot kaptak a BKV-dolgozók?

https://www.napi.hu/magyar_vallalatok/meltatlan_ajanlatot_kaptak_a_bkvdolgozok.679634.html
Hivatalosan is 5 százalékos bérajánlatot tett a BKV vezérigazgatója a
szakszervezeteknek. Az EKSZ szerint ez a bérrendezéshez sem elegendő.
Négypontos követelést kapott a Metro vezetősége

https://www.vg.hu/kozelet/kozeleti-hirek/negypontos-kovetelest-kapott-ametro-vezetosege-2-1383286/
Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) a tegnapi egyeztetést
követően négy pontból álló követelést nyújtott be Horváth Imre, a Metro
Kereskedelmi Kft. vezérigazgatója részére
Figyelmeztető sztrájk a paksi atomerőműben

https://szakszervezetek.hu/kozlemenyek/17500-figyelmezteto-sztrajk-a-paksiatomeromuben
2019. február 22. napján jelentett be munkaügyi konfliktus a paksi atomerőmű
két szakszervezete a Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szakszervezete Paksi
Atomerőmű (MÉSZ) és a Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete
(PADOSZ). Azóta folytatott mindennapos egyeztetések alkalmával a
szakszervezetek és a paksi atomerőmű menedzsmentje között megállapodás
nem született a konfliktus tárgyában, ezért a szakszervezetek bejelentették,
hogy 2019. március 2-án a fegyveres biztonsági őrség kiszervezésben érintett
munkavállalói két órás figyelmeztető sztrájkot tartanak. A sztrájkban a munkára
képes állomány minden munkavállalója egységesen részt vesz.
Jó hírneve megsértéséért perelheti a Spar a szakszervezetet

https://24.hu/fn/gazdasag/2019/03/01/jo-hirneve-megserteseert-perelheti-aspar-a-szakszervezetet/
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Kölcsönös pereskedésbe torkollhat a Spar és a Kereskedelmi Dolgozók
Független Szakszervezete (KDFSZ) között elmérgesedett vita. Ahhoz képest,
hogy eredetileg csak az üllői targoncavezetők bérminimumát reklamálták a
szakszervezetek, odáig fajult az ügy, hogy a szakszervezet a Spar kivonulását
pedzegette, mire a kiskereskedelmi lánc jogi lépéseket helyezett kilátásba.
Soha ennyi állami pénzt nem kaptak a multik, mégsem adnak európai béreket

https://24.hu/kulfold/2019/03/01/sztrajk-konferencia-berek/
Nagyon úgy tűnik, hogy a kormány versenyképesség alatt az alacsony béreket
érti. Hogyan törhetnek ki ebből a szakszervezetek, és elveszítjük-e vonzerőnket,
ha tovább emelkednek a bérek? Erről beszélgettek a Friedrich Ebert Stiftung
meghívott vendégei. - Jóllehet a magyar minimálbért 2019-ben és 2020-ban is
8-8 százalékkal emelik, bérszínvonalban leszakadtunk a visegrádi országoktól.
Bár korábban Csehország volt a nagy versenytárs, mára lecsúsztunk és egyre
reálisabb, hogy Romániához mérjük magunkat – erről már Kordás László, a
Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke beszélt. Szerinte a kormánynak
jelenleg a munkabérek alacsonyan tartása jelenti a versenyképesség fokozását,
ez viszont ellentétes a dolgozók érdekeivel.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
Matolcsyék beismerték, hogy rossz irányba mennek a dolgok a munkaerőpiacon

http://muon.hu/matolcsyek-beismertek-hogy-rossz-iranyba-mennek-a-dolgoka-munkaeropiacon/?fbclid=IwAR0WxRg3cIcwltHAiXpNCuFn_i2rixZwW_9wSUDmqK1HQMWKZ_VRyJSavA
A Nemzeti Bank szerint is keveset keresnek a munkások, és csökkenteni kell a
munkát terhelő adókat, áll többek között abban a jelentésben, amit ma

nyújtott be a Magyar Nemzeti Bank az ország versenyképességének növelése
érdekében.
100 ezer külföldön dolgozó magyart hozna haza Matolcsy

https://hvg.hu/gazdasag/20190301_100_ezer_kulfoldon_dolgozo_magyart_ho
zna_haza_Matolcsy?s=hk
Tanár és ápoló is lehet belőlük itthon, ha elolvassák a jegybankelnök négy
pontját.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Tizenegy évnyi munkát bízott a nemzetgazdaság irányítóira Orbán Viktor

https://infostart.hu/belfold/2019/02/28/tizenegy-evnyi-munkat-bizott-anemzetgazdasag-iranyitoira-orban-viktor
Az osztrák életszínvonal és gazdasági fejlettség 80-100 százalékát kell elérnie
Magyarországnak 2030-ra Orbán Viktor miniszterelnök szerint, aki négy pillérre
helyezte az ezzel kapcsolatos tervezést a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
gazdasági évadnyitóján szerdán. Orbán Viktor beszédét alább teljes
terjedelmében meg is hallgathatják.
Annál is jobban nőtt a magyar gazdaság, mint ahogy eddig hittük

https://hvg.hu/gazdasag/20190301_Annal_is_jobban_nott_a_magyar_gazdasa
g_mint_ahogy_eddig_hittuk?s=hk
5 százalékkal nőtt a GDP 2018-ban.
Milyen korrupció?

https://nepszava.hu/3027360_milyen-korrupcio
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A „legmagasabb helyekről” a közelmúltban kétszer is azzal söpörték le a sajtó
korrupcióra vonatkozó kérdéseit, hogy az ország gazdasága dübörög, a nemzeti
vagyon nő és ilyen körülmények között lehetetlen korrupciót kiáltani, mert a
korrupt államok gazdasága nem fejlődik. Ezt mondta Orbán Viktor a január 10én tartott Kormányinfón és ezt nyilatkozta Domokos László ÁSZ-elnök
decemberben a Magyar Időknek. Tetszetős érvek ezek, csak az a baj velük, hogy semmi nem igaz belőlük. A
Fidesz által nálunk meghonosított intézményesített korrupció nemcsak hogy
nem csökkenti a gazdasági növekedést, hanem bizonyos esetekben még
fokozza is. A baj az, hogy ebből csak a kiválasztottak profitálnak.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------KÖZÉLET
Videóban magyarázza el az Európai Bizottság, miért teljes kamu a kormány
plakátkampánya

https://hvg.hu/vilag/20190301_Videoban_magyarazza_el_az_Europai_Bizottsa
g_miert_teljes_kamu_a_kormany_plakatkampanya?s=hk
Videót tett közzé az Európai Bizottság magyar nyelvű Facebook-oldalán.
________________________________
https://ec.europa.eu/hungary/news/20190228_facts_matter_hu?fbclid=IwAR0
tbFLFUhFI2CUM3Ee6S-HkC8DXTaRShnHpR0vT0C7rV7wYYjwC5gqJOP4
A Brexitre szavazók elérték, hogy az európaiak helyett EU-n kívüli bevándorlók
érkezzenek

https://hvg.hu/gazdasag/20190228_A_Brexitre_szavazok_elertek_hogy_az_eur
opaiak_helyett_EUn_kivuli_bevandorlok_erkezzenek?s=hk
2009 óta nem ment ennyire kevés európai Nagy-Britanniába.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------EGYEBEK

Szert Boglárka: Meghúzza magát az elit

https://nepszava.hu/3027329_szert-boglarka-meghuzza-magat-az-elit
Nem elégtételt, inkább sajnálatot érez Szert Boglárka, akinek a héten több
milliós kártérítést ítélt meg a bíróság a volt munkáltatója, az Antall József
egykori miniszterelnök fia, Antall Péter által vezetett Antall József
Tudásközpont ellen indított perben.
Hazudik a fideszes Magyar Nemzet a március 15-i ellenzéki tüntetésről

https://merce.hu/2019/02/28/hazudik-a-fideszes-magyar-nemzet-a-marcius15-i-ellenzekituntetesrol/?fbclid=IwAR2aAXlXMhwilybSz6Z3vSpZnFOcDYoZ0kGKSUPtUn3dgV
Z-iZ5J0HLtrFQ
A kormánypárti fake news, zavarkeltés iskolapéldája a reggel a korábban
Magyar Idők néven megjelenő Magyar Nemzetben megjelent cikk, amely
„ismerteti” az ellenzéki pártok március 15-i terveit. A cikket a kormánypárttól
független sajtó egy része is átvette anélkül, hogy ellenőrizte volna
igazságtartalmát.
Bauer Tamás: Orbán blöfföl
https://varosikurir.hu/bauer-tamas-orban-bloffol/
Olvasom a beszámolókat Orbánnak a Gazdasági Kamarában vállalatvezetők
előtt mondott beszédéről. Blöffök sorozata.
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Fillérekért árulták az eBayen az eszközt, amivel bármilyen okostelefont fel lehetett
törni

https://hvg.hu/tudomany/20190228_hogyan_lehet_feltorni_egy_telefont_oko
stelefon_feltorese_ebay_iphone_ipod_samsung_lg_zte_motorola?s=hk
Újonnan több mint 4 millió forintba kerül a Cellebrite eszköze, amit a
bűnüldöző szerveknek készít a cég. A készülékkel nemcsak androidos mobilokat
lehetett feltörni, de a régebbi iPhone-okat és iPodokat is meg tudták hackelni
vele.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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