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SZAKSZERVEZET
Legyen munkaszünet a nemzetközi nőnap?

https://veledvagyunk.blog.hu/2019/03/03/legyen_munkaszunet_a_nemzetkozi
_nonap?fbclid=IwAR2bx5PhM9eWOReG7DsRo3gA9N2OyY1kHokZIjE1CIqoASdg
L_j5nz8fb64
A Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) nőtagozata – a berlini szövetségi
tartomány mintájára – felvetette, hogy legyen munkaszünet március 8-a, a
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nemzetközi nőnap is. Ennek érdekében kérdőívet állítottak össze, s mindenkit
arra kérnek, hogy azt töltsék ki.
A Hankook lakhatásukkal fenyegeti a sztrájkolni készülő munkásait

https://merce.hu/2019/03/03/a-hankook-fenyegeti-a-sztrajkolni-keszulomunkasait/
Székely Tamás, a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban
Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VDSZ) a Mércének elmondta, hogy komoly
elszántság mutatkozik a munkavállalókban, felmérték a sztrájkhajlandóságot is,
és nagy támogatottsága van a sztrájknak.
Új szabályozás: Tényleg kizsigerelik a köztisztviselőket?

http://www.atv.hu/belfold/20190303-uj-szabalyozas-tenyleg-kizsigerelik-akoztisztviseloket/hirkereso
Péntektől érvényes a kormányzati köztisztviselőkre érvényes új szolgálati
jogviszony, amelyben megszorítások jönnek, miközben végrehajtási rendeletek
sora hiányzik. Boros Péterné a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak, és
Közszolgálatai Dolgozók Szakszervezetének elnöke Híradónknak úgy
nyilatkozott, ők ezt a kezdetektől fogva kifogásolták, december közepén
sajtótájékoztatót is tartottak ezzel kapcsolatban. Mint mondta a dolgozók
ügyfélkapun keresztül leveleznek a munkáltatókkal, feléjük pedig súlyos
problémákról számolnak be.
Sztrájkot kockáztat az a cég, amelyik nem ad két számjegyű béremelést

https://24.hu/fn/gazdasag/2019/03/04/beremeles-2019-sztrajk-audi-aldi-lidltesco-posta-bkv-mav/?fbclid=IwAR2_TPreoZeLUO2ET6OEfw2eDZEu9aHD7_hjPFKN6kN8UDr8ouJiO_csvo
Úgy tűnik, idén a munkavállalók diktálnak, demonstrálnak, ha kell, sztrájkolnak,
a szakszervezetek erőt mutatnak, és többnyire minimális kompromisszumok
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mellett érnek el eredményeket a bértárgyalásokon. Megnéztük, mennyivel
emel néhány olyan nagyobb cég, ahol már megszületett a bérmegállapodás
2019-re. Elég nagy a szórás, 9 és 22 százalék közötti emelésekről tudni, és
jellemzően ott adtak többet, ahol eddig is magasabbak voltak a bérek, erre
példa a Mercedes és Audi, és ahol viszonylag alacsonyabbak, ott kevesebbet,
ilyen a Tesco és a Magyar Posta.
Kevés az újonc, sok a távozó a tűzoltóknál is

https://nepszava.hu/3027611_keves-az-ujonc-sok-a-tavozo-a-tuzoltoknal-is
Sokan hagyják el a pályát és drasztikusan csökken az újoncok száma –
panaszolták lapunknak több laktanyából is. A katasztrófavédelem szerint
minden rendben van.
Két órán keresztül sztrájkoltak a kiszervezés ellen a paksi erőmű fegyveres őrei

https://merce.hu/2019/03/02/ket-oran-keresztul-sztrajkoltak-a-paksi-eromufegyveres-orei/
Szombaton 11 órától 13 óráig figyelmeztető sztrájkot tartottak a fegyveres
biztonsági őrség kiszervezésében érintett munkavállalók a Paksi
Atomerőműben, miután nem született megoldás a kiszervezés miatt kialakult
konfliktusra – közölte az MTI.
Tíz százalékos béremelésről állapodott meg a Magyar Posta a szakszervezetekkel

https://nepszava.hu/3027480_tiz-szazalekos-beremelesrol-allapodott-meg-amagyar-posta-a-szakszervezetekkel
Egy korábbi egyezség szerint legalább 6% járt a dolgozóknak, a cég ezt
eredetileg két százalékkal toldotta volna meg, de végül hajlandó volt feljebb
menni. A lépés több mint 23 ezer munkavállalót érint.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
Ma lép életbe a hivatali dolgozók rabszolgatörvénye

https://merce.hu/2019/03/01/ma-lep-eletbe-a-hivatali-dolgozokrabszolgatorvenye/?fbclid=IwAR2jDnu4UBg2CFU3o9yHuOXck3kIDS_vwcj5oha2
B5cOIzjLhaOCtTGPQjc
Tavaly novemberben épp javában tartott a kafetéria-botrány, és előkerült a
rabszolgatörvény is, arról viszont sokkal kevesebb szó esett, hogy ugyanebben
az időszakban Gulyás Gergely is az Országgyűlés elé terjesztett egy javaslatot,
ami a központi hivatalok tisztviselőinek életét érinti igencsak hátrányosan.
Deutsch Tamás: Magyarországon az emberek örömmel túlóráznak, ez természetes

https://nepszava.hu/3027646_deutsch-tamas-magyarorszagon-az-emberekorommel-tuloraznak-ez-termeszetes
A fideszes európai parlamenti képviselő szerint idehaza a dolgozóknak 8 óra 15re kéne hivatalosan beérniük, de 7:50-kor már benn vannak. Újabb bizonyíték a
párhuzamos univerzumok létezésére?
Leépítés után: interjúra sem hívják be a volt tisztviselőket

https://nepszava.hu/3027617_leepites-utan-interjura-sem-hivjak-be-a-volttisztviseloket
Nehéz helyzetben van az a köztisztviselő, akit tavaly év végén küldtek el
valamelyik minisztériumból vagy központi háttérintézményből, hivatalból. Egy
profi fejvadász cég vezetője saját tapasztalatai alapján azt mondta: a
munkatársat kereső HR-főnökök a pályázati jelentkezések közül nagy
valószínűséggel az utolsó helyre sorolják önéletrajzaikat.
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Újra kellenek az 55 év felettiek?

https://nepszava.hu/3027602_ujra-kellenek-az-55-ev-felettiek
Több, a kormány által megszüntetett programot hozna vissza némileg
átalakítva a jegybank a munkaerőhiány enyhítése érdekében. A kabinet a
diákokat is "hadra fogná".
Tömegesen továbbállnak az ukrán vendégmunkások

https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/ukran-vendegmunkas-allaslengyel.679676.html?fbclid=IwAR1HBW6_TwGoH53gDh_vEOvzAJdXDKxObS4t3_jcghcBbP0ePYt4G-RZ3E
A Lengyelországban dolgozó ukrán vendégmunkások tömegesen jelentkeznek
német nyelvtanfolyamra, mert tovább akarnak menni Németországba dolgozni.
300 ezer forintos fizetést ígérnek az építőipari munkásoknak, csak jöjjenek vissza
Magyarországra

https://hvg.hu/kkv/20190304_300_ezer_forintos_fizetest_igernek_az_epitoipa
ri_munkasoknak_csak_jojjenek_vissza_Magyarorszagra?s=hk
Ausztriában és Németországban szervez toborzó börzéket az építési vállalkozók
szakszövetsége, hogy enyhítsen az ágazatban tapasztalható munkaerőhiányon.
Koji László elnök a Magyar Nemzetnek azt mondta, olyan külföldi – elsősorban
ausztriai és németországi – rendezvényeket terveznek a közeljövőben,
amelyeken hazai munkaadók mutathatják be, milyen körülményeket, bérezési
feltételeket és egyéb juttatásokat tudnak biztosítani azoknak a
szakembereknek, akik szívesen visszatérnének dolgozni Magyarországra. A
börzék idén nyáron kezdődne
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Megvan, mennyit lassulhat idén a gazdaságunk

https://privatbankar.hu/makro/megvan-mennyit-lassulhat-iden-agazdasagunk-324871
Tavaly rekordközeli, 4,9 százalékos erősödés jött össze, idén már
visszafogottabb növekedésre kell számítani a GKI szerint.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------KÖZÉLET
EP-választás – Minden eddiginél több külképviseleten lehet szavazni

https://nepszava.hu/3027544_ep-valasztas--minden-eddiginel-tobbkulkepviseleten-lehet-szavazni
A külképviseletek száma a 2018-as országgyűlési választáshoz képest 16-tal
nőtt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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