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SZAKSZERVEZET
Tisztes emlékezés /videó/

https://www.facebook.com/ozdivarositelevizio/videos/304863580212614/?v=
304863580212614
1990. március 3-n történt az Ózdi Kohászati Műveknél a 13 áldozatot követelő
végzetes baleset. Az Ózdi Városi Televizió adott hírt a megemlékező volt
kollégák és a szakszervezeti társak kegyeleti látogatásáról a közös Emlékműnél.
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Balogh Béla, a Vasas Szakszervezet elnöke a megemlékezés kapcsán elmondta,
hogy mindenkinek intő jel kelljen legyen a tragédia, hogy a munkavédelem
mennyire fontos!
Sztrájk lesz a Hankooknál nincs alku

https://estiujsag.hu/gazdasag/sztrajk-lesz-a-hankooknal-nincs-alku
Hétfőn is tárgyalt a Magyar vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban
Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VDSZ) küldöttsége a dunaújvárosi
Hankook gumigyár delegációjával a sztrájkbizottság követeléseiről, valamint a
cég ajánlatáról. Sok sikerrel nem jártak a szakszervezetisek.
A BKV-nál is jöhet a sztrájk?

http://www.atv.hu/belfold/20190304-a-bkv-nal-is-johet-a-sztrajk/hirkereso
A BKV-nál is beindult a bérharc. A cég ugyanis 5 százalékot emelne, a
szakszervezetek szerint viszont ez nem elég. Az Egységes Közlekedési
Szakszervezet szerint 15 százalékos lenne ideális, konszenzus hiányában pedig a
sztrájk sem elképzelhetetlen. Naszályi Gábor szerint az a bérmegállapodásra
való hivatkozás is téves, amelyre a vállalat hivatkozik.
Sztrájkbizottság alakult a Wescast Zrt. oroszlányi gyárában

https://vasasok.hu/index.php/HU/sliders/1115-sztrajkbizottsag-alakult-awescast-zrt-oroszlanyigyaraban?fbclid=IwAR03fKYHvjMGEQ0vnXv4GiIdllmxDeHXAx-8JP-i0JYHV8Kx6RRDfoWMMw
A Vasas Szakszervezeti Szövetség helyi alapszervezetének a 2019. évi
bérfejlesztésekkel kapcsolatos eredménytelen tárgyalásait követően a
munkavállalók a sztrájkbizottság megalakítása mellett döntöttek.
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A sztrájkbizottság folytatja a tárgyalásokat a Wescast Zrt. vezetőségével az ez
évi bérfejlesztésekről, amely előmozdítása érdekében a nyomásgyakorlás
eszközével is élni fognak.
A közszolgák érdekvédőit támadja a kormánymédia

https://nepszava.hu/3027756_a-kozszolgak-erdekvedoit-tamadja-akormanymedia
Nyilatkozatban utasította vissza a közszférában sztrájkot szervező Magyar
Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálatban Dolgozók Szakszervezete
(MKKSZ) a Magyar Nemzetben „Gond volt Borosnéék gazdálkodásával” címmel
megjelent, pénzügyi elszámolásukat kritizáló szombati írás állításait.
SZEF: Egyetértünk az MKKSZ szakmailag megalapozott nyilatkozatával

https://szakszervezetek.hu/kozlemenyek/17557-szef-egyetertunk-az-mkkszszakmailag-megalapozott-nyilatkozataval
A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) Ügyvivő Testülete (ÜT)
visszautasítja a Magyar Nemzet 2019. március 2-i számában megjelent
egyértelműen politikai támadást jelentő írást, amely egyik tagszervezetünket,
az MKKSZ-t igyekezett lejáratni.
Emberkedni kezdtek a szakszervezetek, de mire mentek vele?

https://hvg.hu/gazdasag/20190305_szakszervezetek_sztrajkok?s=hk
Megerősödtek a munkavállalók: van, ahol már a sztrájkfenyegetés is elég volt a
béremeléshez, akadt, ahol le kellett állni a munkával, de a tárgyalásos
megoldásra is láttunk példát. Igaz, vannak esetek, amikor nem működik a
nyomásgyakorlás.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
Munkások százait rúgja ki egy autóipari cég, miközben a maradókat továbbra is

napestig túlóráztatja
https://merce.hu/2019/03/04/munkasok-szazait-rugja-ki-egy-autoipari-cegmikozben-a-maradokat-tovabbra-is-napestig-tuloraztatja/
Több száz munkásától válik meg egy spanyol hátterű, Magyarországon
kecskeméti és helvéciai telephellyel rendelkező járműipari cég, több gyártósort
és termék gyártását is Spanyolországba költözteti, miközben továbbra is
folytatja gyakorlatát, miszerint a rabszolgatörvény adta lehetőségekkel élve
kizsákmányolja dolgozóit – írja a speedfm.hu.
Munkás csúcsgázsik a boltos világban

http://blokkk.com/ok-adjak-a-legkisebb-fizeteseket/
A szakszervezet is tudhatná, hogy a boltos világban nem az eladótérben, hanem
a logisztikában, a raktárban, szállításban adják a több fizetést. A targoncást is
aranyárban mérik, mindenütt. De most éppen a karbantartók és a sofőrök
vezetnek bérekben, előbbiek villanyszerelő végzettséggel. Bérekben nem csak a
kisboltok és a nagyboltok, hanem az eladótér és a logisztika között is kinyílt a
bérolló. Összeszedtük a kétkezi munkával elérhető legnagyobb béreket,
kereseti lehetőségeket, javadalmazásokat.
Megtalálta a módját a kormány, hogyan lehetne dolgoztatni a középiskolásokat

https://hvg.hu/gazdasag/20190301_Megtalalta_a_modjat_a_kormany_hogyan
_lehetne_dolgoztatni_a_kozepiskolasokat
Járulékmentessé tenné a diákmunkát a kormány. Ez is benne van abban a
versenyképességi csomagban, amelyet a Pénzügyminisztérium készített, és
amely szerdán került fel a kormány honlapjára.
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Legalább 26 ezer orvos és ápoló hiányzik

https://www.vg.hu/kozelet/egeszsegugy-kozelet/legalabb-26-ezer-orvos-esapolo-hianyzik-2-1386079/
A MESZK elnöke szerint legalább huszonhatezer olyan munkavállaló hiányzik az
alapellátásból, a járó- és fekvőbeteg-ellátásból, akivel kiegyensúlyozottabb
egészségügyi rendszert lehetne biztosítani. A szakdolgozóhiány még
jelentősebb, mint az orvoshiány – tette hozzá. Példaként említette, hogy
Magyarországon a teljes egészségügyi ellátásra vetítve egy orvosra három
szakdolgozó jut, míg az unióban átlagosan négy, de a fejlett országokban,
például Hollandiában több mint hat szakápoló segíti az orvos munkáját, az
Egyesült Királyságban pedig majdnem kilenc.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Hat ország van a világon, ahol teljes a nők és a férfiak egyenjogúsága

https://hvg.hu/gazdasag/20190303_Hat_orszag_van_a_vilagon_ahol_teljes_a_
nok_es_a_ferfiak_egyenjogusaga?s=hk
Magyarország globálisan nem is áll rosszul a nemek egyenlőségében, de az EU
utolsó harmadában vagyunk.
A kormány már 27 milliárdért vett munkahelyeket az idén

https://hvg.hu/gazdasag/20190304_A_kormany_tervbe_vette_hogy_megcsinal
ja_amit_Brusszel_eloirt?s=hk
Az év első hónapjaiban a kormány 26,6 milliárd forintnyi munkahely-teremtési
támogatást osztott ki, egy munkahely átlagosan 19 millió forintba kerül. A
kedvezményezettek főleg multik, bár a legnagyobb támogatásokat magyar
cégek kapták. A kormány 2010 óta intézkedések garmadájával igyekszik

megrendszabályozni a multikat, közben kedvezmények tömkelegével
kényezteti őket.
Mészáros százmilliókat vehet ki gyerekei cégéből úgy, hogy 600 ezret tett bele

https://nepszava.hu/3027776_meszaros-szazmilliokat-vehet-ki-gyerekeicegebol-ugy-hogy-600-ezret-tett-bele
Mészáros Lőrinc gyerekeinek cégeként vált ismertté a 2015 júniusában alapított
Fejér B.Á.L Zrt. Február elején azonban Mészáros Lőrinc is részesedést szerzett
a tízmilliárdos forgalmat bonyolító cégben, ráadásul úgy, hogy bár csak 10,6
százalékos a részesedése, hozzá kerül az osztalék fele – írja a 24.hu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EGYEBEK
Horváth Gábor: "A dühünk nem túl érdekes. A híreink annál inkább"

https://nepszava.hu/3027734_horvath-gabor-a-duhunk-nem-tul-erdekes-ahireink-annal-inkabb
A vidék, az oktatás, az egészségügy és a szakszervezetek hangsúlyosan jelennek
meg a Népszavában, jelentős mértékben az alapján dolgozik a hazai független
sajtó - mondta a Kreatívnak adott interjújában a lap főszerkesztője.
80 ezer forintra büntették a Mérce újságíróit, mert tudósítottak egy tüntetésről

https://merce.hu/2019/03/05/80-ezer-forintra-buntettek-a-merce-ujsagiroitmert-tudositottak-egy-tuntetesrol/
Január 23-án Hadházy Ákos a Legfőbb Ügyészség elé szervezett tüntetést, mivel
a Polt Péter vezette ügyészség szerint az MTVA épületében a biztonsági őrök
jogszerűen jártak el az ellenzéki képviselőkkel szemben.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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