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SZAKSZERVEZET
Több mint ezer ember nem dolgozott, leállt a termelés a Hankooknál

https://nepszava.hu/3027949_tobb-mint-ezer-ember-nem-dolgozott-leallt-atermeles-a-hankooknal
A VDSZ szerint a gyárvezetés semmilyen presszióval nem tudta rábeszélni az
embereket a munkavégzésre.
A BKV-nál is jöhet a sztrájk?

http://www.atv.hu/belfold/20190304-a-bkv-nal-is-johet-a-sztrajk
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.
Újabb autóipari nagyvállalatnál döntöttek jelentős béremelésről

https://www.napi.hu/magyar_vallalatok/autoliv-autoipar-beszallito-audiszakszervezetberemeles.679883.html?fbclid=IwAR1zCw_pvv_UMI7W7QTvn6tWvYo6kWTenz
Ay5g18zZyZjJ28pNGJLIBLQjk
Körülbelül 16 százalékos bérfejlesztési csomagról döntöttek a sopronkövesdi
Autoliv Kft. 2400 főt foglalkoztató biztonságiöv-gyárában. A megállapodás
tartalmaz egy országosan még valószínűleg egyedülálló kitételt is. A
munkáltatóval a múlt héten kötött bérmegállapodás alapján a fizikai dolgozók
körülbelül 30 ezer forintnyi bruttó alapfizetés-emelést kaptak - ami a
társaságnál már eddig is meglévő 13. havi bérre is vonatkozik. Ezen felül
nyaralási-, valamint jelenléti bónusz bevezetéséről is döntöttek. Ez így
megközelítőleg 16 százalékos bérfejlesztést jelent 2018-hoz képest - számolt be
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lapunknak Molnár Ákos, a Vasas Szakszervezeti Szövetség Nyugat-dunántúli
régióvezetője.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
Óriási árat fizettetnek a nőkkel egy részmunkaidős állásért

https://abcug.hu/oriasi-arat-fizettetnek-a-nokkel-egy-reszmunkaidosallasert/?fbclid=IwAR1zVOTPxuWgSMklJyBZe0NA03ea5_JIaFyEHtNvndFLgcdJRnyQHDfnZE
Egy tanulmány arra a kérdésre kereste a választ, hogy a részmunkaidő milyen
szerepet tölt be a magasan képzett nők karrierjében, miután a gyermekvállalás
után visszatérnek a munkahelyükre. Magyarországon elvileg a magasabb
pozíciókban lévő nők a részmunkaidős állások nyertesei, a valóság ezzel
szemben az, hogy a túlórák miatt ugyanúgy ledolgozzák a teljes munkaidőt,
csak néha eljutnak a gyerekükért az óvodába.
Azt csinálnak a munkáltatók, amit csak akarnak?

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/munka-ellenorzes-policy-agendatulora-rabszolgatorveny.679982.html
Kevés szó esik a gazdaság kifehérítése mellett arról, hogy mit lehetne kezdeni a
munkakörülmények (benne a munkavállalók jogainak védelmével) javításával. A
Policy Agenda azt vizsgálta meg, hogy milyen változás látszik az állami
ellenőrzési rendszer működésében.
"Érzékelhető az elvándorlás" – aggódnak a zuglói óvodák vezetői

https://hvg.hu/itthon/20190305_Erzekelheto_az_elvandorlas__aggodnak_a_zu
gloi_ovodak_vezetoi?fbclid=IwAR2aUVRMZ2tCVh9LFjEacLn7mCBLORd5Z8dXkTbAFzaXfq9JOZNCpWMEVI
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Bérfeszültség, megszorítások, a cafeteria átalakítása is rossz irányú folyamatok
beindulásához vezetett Zuglóban, 24 óvoda levélben fordult emiatt az
önkormányzathoz. A terület már most sem vonzó a fiatal munkavállalóknak, és
megindult a távozás is: a jobb megélhetés miatt többen távoznak a pályáról.
Update: az önkormányzat szerint folyamatosak a tárgyalások az
óvodavezetőkkel a helyzet rendezéséről, a gondok fő oka pedig a kormány
intézkedéseiben keresendőek.
A munka ellenőrzése a GDPR és az MT tükrében

https://szakszervezetek.hu/dokumentumok/munkajog/17559-a-munkaellenorzese-a-gdpr-es-az-mt-tukreben
A törvény ugyanis csak jogot ad a munkáltatónak, hogy a GDPR szigorú előírásai
mellett a munkavégzés során lehetőséget kapjon a munka ellenőrzésére. Ez
azért elvárható is, hisz a távmunka, valamint a szervezetek
versenyképességének lényege a hatékony munkaszervezés, amely a
munkafolyamatok rendszeres elemzésével és fejlesztésével valósulhat meg – és
ez a munkavégzésbe való betekintés nélkül nem lehetséges– mondja dr.Forgács
Tamás, az MTMSz elnöke, www.tavmunka.org.
Nagyon becsapós az idei cafeteria

https://www.azenpenzem.hu/cikkek/nagyon-becsapos-az-idei-cafeteria/5650/
Egy átlagos béren kívüli juttatási keret alig több mint a felére is olvadhat, mire a
dolgozó zsebébe jut – számolta ki az Azénpénzem.hu. A gond az, hogy ezzel a
választás során esetenként nincs is tisztában a munkavállaló. A cégeknél
ugyanis „trükkös” kalkulátorok működnek.
Alig akad EU-s ország, ahol többen végeznek nehéz fizikai munkát, mint nálunk

https://nepszava.hu/3027951_alig-akad-eu-s-orszag-ahol-tobben-vegezneknehez-fizikai-munkat-mint-nalunk
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Idehaza a könnyebb fizikai munkát végzők valamivel többen vannak, mint az
ülőmunkát végzők, ami éppen ellentétes az Európai Unió átlagával.
Eperszedés havi 560 ezerért? - Irány Hollandia!

https://www.agrarszektor.hu/agrarpenzek/eperszedes-havi-560-ezerert-iranyhollandia.13091.html
Egyre kevesebb itthon is a munkás, emiatt emelkednek az órabérek. A nyugateurópai színvonalat azonban még messze nem érjük el. Az olyan idénymunkák,
mint a cseresznyeszedés vagy az eperszedés még mindig sok embert mozgat
meg Európa keleti felében.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Megszavazták a vagyonkezelő alapítványi formát, amivel leválaszthatják azt MTA
kutatóhálózatát

https://merce.hu/2019/03/05/megszavaztak-a-vagyonkezelo-alapitvanyiformat-amivel-levalaszthatjak-azt-mtakutatohalozatat/?fbclid=IwAR1YwyjTIwZOyn7xDqZiOFIWnrzBznb4p7hMkVKjIZd
I0l1fUeISXozdz3U
Zöld utat kapott a parlamentben az elsősorban a Corvinus új fenntartói
struktúrájaként a közbeszédbe kerülő vagyonkezelő alapítványi forma
létrehozása, és amely jogi forma alá később több más intézmény, köztük az
MTA kutatóintézetei is kerülhetnek.
Leépítések az ELTE-n: nem a minőség számít

https://nepszava.hu/3027735_leepitesek-az-elte-n-nem-a-minoseg-szamit
Az ország egyik legjobb egyetemi karán nem a minőség számít, hanem az, mely
oktatók elbocsátásával lehet a lehető legtöbb pénzt megspórolni – nyilatkozta
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lapunknak az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának
(ELTE TTK) egyik munkatársa az intézményben éppen zajló elbocsátásokról.
2,6 milliárdos állami támogatást kapott az Orbán Viktort reptető Garancsi István
cége

https://nepszava.hu/3027823_2-6-milliardos-allami-tamogatast-kapott-azorban-viktort-repteto-garancsi-istvan-cege
A Market International Zrt. mellett a friss támogatási lista nagy nyertese a
Mészáros-birodalom részévé vált ZÁÉV Zrt. is. Eredetileg az azóta megszűnt
Szarvasi-gyárnak is odaítéltek egy jelentős összeget.
Januárban 135 ezer forint volt az átlagos öregségi ellátás Magyarországon

https://szakszervezetek.hu/dokumentumok/mibol-elunk/17562-januarban135-ezer-forint-volt-az-atlagos-oregsegi-ellatas-magyarorszagon
Januárban 2,15 millió nyugdíjas átlagosan 130 491 forintos ellátást kapott
havonta, ami 4,3 százalékkal magasabb az egy évvel korábbi adatnál – derül ki
az ellátások folyósításáért is felelős Magyar Államkincstár adataiból.
Már annyira drága a krumpli, hogy az Auchannál darabáron is lehet venni

https://nepszava.hu/3027854_mar-annyira-draga-a-krumpli-hogy-azauchannal-darabaron-is-lehet-venni
Az idényáras élelmiszerek ára az elmúlt egy évben több mint 20 százalékkal
nőtt, a burgonya esetén pedig ennél is jóval nagyobb a drágulás. A francia
áruházlánctól mostantól akár 1 szemet is kérhetünk.
5-6 nagybank is elég lenne a magyar gazdaságnak Matolcsy György szerint

http://www.atv.hu/belfold/20190306-5-6-nagybank-is-eleg-lenne-a-magyargazdasagnak-matolcsy-gyorgy-szerint/hirkereso
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A Jegybank elnöke a növekedés.hu portálnak adott interjúban azt mondta:
egyes régiókban túlbankosodás jellemző, a hatékonyságot szerinte
konszolidációval lehetne növelni.
Feladjuk a szuverenitást Putyin zsebbankjáért

https://nepszava.hu/3027916_feladjuk-a-szuverenitast-putyin-zsebbankjaert
Moszkvából Budapestre teheti át székhelyét a Nemzetközi Beruházási Bank
(IIB). A pénzintézet gyakorlatilag területen kívüliséget élvez, ami sok gond
forrása lehet még.
A nép most megelégelheti a korrupciót – Ukrajnában

https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/korrupcio-ukrajnaelnokvalasztas.679515.html
Gigantikus korrupciós botrány rázza meg Ukrajnát az elnökválasztási kampány
hajrájában. Az ukránok ugyan hozzászoktak ahhoz, hogy politikai és gazdasági
elitjük lopja a közpénzt, ám ez az ügy még a legfásultabb átlagpolgároknak is
sok lehet.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------KÖZÉLET
Politico: Le Pen frakciójával tárgyal a Fidesz, hátha hozzájuk átülhetnek a Néppárt
helyett

https://hvg.hu/itthon/20190306_Politico_Le_Pen_frakciojaval_targyal_a_Fides
z_hatha_hozzajuk_atulhetnek_a_Neppart_helyett?s=hk
Először erősítették meg, hogy a Néppárton kívüli pártokkal is tárgyalt a Fidesz.
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Mit lép Orbán Viktor? Elkészültek a forgatókönyvek

https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/epp-kizaras-fidesz-orban-viktorforgatokonyv.679970.html
Orbán Viktor előtt öt forgatókönyv áll azt követően, hogy az Európai Néppárt
vezetősége úgy döntött: a pártcsalád március 20-ai tanácskozásán napirendre
veszik a Fidesz kizárásának ügyét - találgatja Magyarország miniszterelnökének
lehetőségeit a külföldi sajtó.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EGYEBEK
Keresik a bírók, meddig lehet ezt egyenes gerinccel csinálni

https://444.hu/2019/03/04/keresik-a-birok-meddig-lehet-ezt-egyenesgerinccelcsinalni?fbclid=IwAR3ZycvGCj_W5drC3Meymemsp4cewuwh1_gOuQPMdpSq9e
Hq_u3ZbTNq0B8
Az elmúlt egy évben sosem látott feszültség költözött a magyar bíróságokra.
Gyurcsány Hitlerre utalva leírta a németeknek, milyen Orbán

https://24.hu/belfold/2019/03/05/gyurcsany-hitlerre-utalva-leirta-anemeteknek-milyenorban/?fbclid=IwAR10g2uR2wrx8ER9iYKO_xepcnpMTStbxjoGU8aK9KchsDDXJL
uPKLodSMA
-Ennek oka, hogy a Fidesz az elmúlt években kölcsönös gyűlöletre akarta
nevelni a magyarokat. Csak az a jó magyar, aki egyetért azzal, amit a kormány
gondol, képvisel. Aki nem, az talán nem is magyar, egyszerűen hazaáruló.
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Fideszesekre cserélték Sorost és Junckert a XV. kerületben

https://444.hu/2019/03/06/fideszesekre-csereltek-sorost-es-junckert-a-xvkeruletben?fbclid=IwAR2RDLQ6nuulPrjZlOvxH_fGW9NtX1ijoMEbTi1G6I4i92jgkt
TzFa9Zc7U
A kormány Európa-szerte elhíresült Soros Györgyöt, Brüsszelt és Jean-Claude
Junckert felvonultató, úgynevezett EP-választási kampányát hívta segítségül a
XV. kerületi baloldal: a kerületben a kormányéval teljesen megegyező dizájnú
szórólapokon támadják a helyi fideszes képviselőket.
Közel 3,5 milliárd forintba kerül a világ legdrágább autója

https://forbes.hu/a-jo-elet/kozel-35-milliard-forintba-kerul-a-vilag-legdragabbautoja/
Háromszáz Tesla Model 3 jön ki az árából, és még a jelenlegi leggazdagabb
magyar, Mészáros Lőrinc is csak 108 darabot vehetne belőle, mi az?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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