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SZAKSZERVEZET
A VDSZ nem elégedett, komoly az esély az újabb sztrájkra

http://www.atv.hu/belfold/20190306-a-vdsz-nem-elegedett-komoly-az-eselyaz-ujabb-sztrajkra/hirkereso?fbclid=IwAR0s2HQ3Hhu0_V479GoEtelGhD0pJA31aWiOFb9NcQeQk-jQXRJsLVGv04
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A szerda délutáni sztrájkegyeztetés alapján komoly esélyt lát újabb
munkabeszüntetésre a Hankooknál a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon
Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VDSZ) elnöke.
Órákkal a sztrájk után bejelentette a Hankook a béremelést

https://hvg.hu/kkv/20190306_Orakkal_a_sztrajk_utan_bejelentette_a_Hankoo
k_a_beremelest?fbclid=IwAR0rmqQDHtHHwyHBG3nfg0vZ02zX_ZgnI2gf7xM7gTo5WDzHdosmfvC5Zs
A Hankook Tire Magyarország Kft. bejelentette, hogy idén átlagosan 13,6
százalékos alapbéremelést hajt végre.
Szolidaritás.hu

https://www.klubradio.hu/archivum/szolidaritashu-201910-heti-adas-2158
A műsor vedégei Székely Tamás a VDSZ, és Földiák András a SzEF elnöke.
Egyhetes sztrájk jöhet egy magyar autóipari üzemben

https://www.napi.hu/magyar_vallalatok/sztrajk-szakszervezet-autoiparmunkaeropiac.679992.html
Kétórás figyelmeztető sztrájk zajlott szerdán Wescast Hungary Autóipari Zrt.
1200 főt foglalkoztató oroszlányi gyárában, de a felek álláspontjai nem
közeledtek. A munkavállalók továbbra is elszántak: amennyiben ezen a héten
nem sikerül megállapodni, akkor a jövő héten mind a három műszakban egész
hétre leállíthatják a gyárat - tudta meg a Napi.hu.
Sztrájkhangulat? Amíg nő a gazdaság, egyre több lehet a munkabeszüntetés

http://www.atv.hu/belfold/20190306-sztrajkhangulat-amig-no-a-gazdasagegyre-tobb-lehet-a-munkabeszuntetes/hirkereso
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Elemzőket és szakszervezeti vezetőket kérdeztünk meg arról, van-e
sztrájkhangulat Magyarországon és rendszeressé válhatnak-e szerintük a
munkabeszüntetések.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
Többszörösére nőtt a Magyarországon munkát vállaló külföldiek létszáma

https://hvg.hu/gazdasag/20190306_Tobbszorosere_nott_a_Magyarorszagon_
munkat_vallalo_kulfoldiek_letszama?s=hk
Több mint 111 ezren kértek tavaly Magyarországon tartózkodási engedélyt EUn kívüli országokból, közülük majdnem 61 ezren munkavállalási célból érkeztek
– derül ki a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal most kiadott éves
összesítéséből. Ez elképesztő növekedés, hiszen 2015-ben még mindössze 12
650-en jöttek dolgozni, de 2017-ben is csupán ennek a duplája 24 539 fő kért
ehhez engedélyt. Vagyis egy év alatt két és félszeresére, három év alatt
majdnem az ötszörösére nőtt a magyar munkaerőpiacra érkező külföldiek
száma.
Csak a kis cégeknek kell tartania a munkaügyesektől?

https://piacesprofit.hu/kkv_cegblog/csak-a-kis-cegeknek-kell-tartania-amunkaugyesektol/
Érdekes összefüggésre hívta fel a figyelmünket a Policy Agenda elemzése,
ugyanis tíz év alatt csaknem felére csökkent az munkaügyi ellenőrzésekben
érintett cégek száma, és az ellenőrzések súlypontja is mindinkább a mikro- és
kisvállalkozásokra tolódik.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Választási csalás miatt az ország legszegényebb régiója kimarad a falusi csokból

https://magyarhang.org/belfold/2019/03/04/valasztasi-csalas-miatt-az-orszaglegszegenyebb-regioja-kimarad-a-falusi-csokbol/?fbclid=IwAR2DJRFTk_xrUXYgANUlvx7essLeidBxwtj-0CTUNKzMkj_fz8EotjXWls
Magyarországon több száz olyan falu néptelenedik el, amelynek hatalmas
történelmi múltja van. Több száz éves falusi közösségek szűnnek meg részben
azért, mert kevés gyermek születik, részben, mert elmennek onnan az emberek
– Orbán Viktor történetesen igaz gondolatai ezek, amit annak kapcsán fejtett ki
szokásos pénteki rádióinterjúi egyikén a miniszterelnök, hogy hamarosan
bevezetik az úgy nevezett falusi csokot a Magyar falvak program keretében.
Ezzel az intézkedéssel szeretnék elérni, hogy megálljon az az elvándorláshullám,
amelynek köszönhetően számos magyarországi falu számára elérhető
közelségbe került a kiüresedés.
Magas szintű felkészültségükhöz igazodik a Magyar Posta vezetőinek milliós bére

https://index.hu/belfold/2019/03/06/magas_szintu_felkeszultsegukhoz_igazod
ik_a_magyar_posta_vezetoinek_millios_bere/
A mintegy 30 ezer főt foglalkoztató Magyar Posta fontos közfeladatot lát el, ez
a vezetés részéről pedig magas szintű felkészültséget igényel. A vezetők bére
ehhez igazodik. A többi között ezzel hárította el Fónagy János államtitkár a
Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyonért felelős tárca nélküli miniszternek
címzett kérdést: nem tartja-e visszásnak, hogy a Magyar Posta Zrt. „hatékony,
gazdaságos működtetés” megteremtésére hivatkozva 300 embert bocsát el,
miközben az öt vezető tisztségviselő havonta összesen 20 millió 700 ezer
forintot visz haza havonta?
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ÁSZ-elnök: a magyar gazdaság felkészült egy esetleges válságra

http://azuzlet.hu/asz-elnok-a-magyar-gazdasag-felkeszult-egy-esetlegesvalsagra/
A tartalékképzésnek és a devizaadósság-arány jelentős csökkentésének
köszönhetően Magyarország felkészült egy kedvezőtlenebb világgazdasági
időszakra is, ugyanakkor az államnak vissza kellene fognia a befektetéseit –
mondta az Állami Számvevőszék elnöke a Figyelőnek.
Védi a kormány Mészáros és Tiborcz érdekeltségeit

https://nepszava.hu/3028055_vedi-a-kormany-meszaros-es-tiborczerdekeltsegeit
Jogszabállyal, pénzzel, magyarázkodásokkal és propagandával is fedezi a
kormány Orbán Viktor veje, Tiborcz István, illetve a miniszterelnök
strómanjának tartott Mészáros Lőrinc érdekeltségeinek előretörését.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------KÖZÉLET
Sehol sincs olyan kevés női politikus az EU-ban, mint nálunk

https://24.hu/belfold/2019/03/06/noi-politikusokmagyar/?fbclid=IwAR2Im38lMCUDHcJ67AYOO907MP0g0uB5p38i3MZR9d1mJw
LQxoKnRZUJPE0
A parlamenti helyek 30 százalékát töltik be nők az unió tagállamaiban, 2003hoz képest ez 9 százalékos növekedést jelent – írta meg az Eurostat friss
statisztikája alapján az Index. Az EU minden országában messze több a férfi
képviselő, mint a nő, sehol nincs fordított arány.
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„Csigavér, higgadtság”: Orbán reagált a Magyar Nemzet vezércikkére

http://www.atv.hu/belfold/20190307-csigaver-higgadtsag-orban-reagalt-amagyar-nemzet-vezercikkere/hirkereso
A Magyar Nemzet Új szövetséget! című csütörtöki vezércikkében az olvasható:
"a néppárt a szocialistákat és a liberálisokat választotta, nekik akar megfelelni.
A Fidesznek egy útja maradt: az új szövetség útja. - Orbán Viktor és a Fidesz
lépjen ki az Európai Néppártból, és kössön szövetséget Matteo Salvinivel, az
osztrák Szabadságpárttal, valamint a lengyel kormánypárttal! Ez ma Európa és a
magyarság érdeke."
Ha Orbán kilép a néppártból, rögtön elbukta az általa kitűzött választási célt

https://hvg.hu/itthon/20190307_Ha_Orban_kilep_a_neppartbol_rogton_elbuk
ta_az_altala_kituzott_valasztasi_celjat?s=hk
Elég a matematikához értenie annak, aki meg akarja jósolni, milyen
következménye lenne a Fidesz néppárti búcsújának. Abban a pillanatban
kialakul ugyanis egy Orbán Viktor elleni többség az Európai Parlamentben –
méghozzá 2024-ig. A Fidesz ezzel mit sem törődve mer kicsi lenni.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EGYEBEK
"Viktorjugendet" akar G. Fodor Gábor, de nem úgy gondolja

https://nepszava.hu/3028047_viktorjugendet-akar-g-fodor-gabor-de-nem-ugygondolja
Hangfelvétel került nyilvánosságra arról, hogy a nácikat állította követendő
példának a fideszesek elé G. Fodor Gábor.
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Távdiagnosztizáló háziorvosokkal csökkentené az sztk-s sorokat Varga

https://hvg.hu/gazdasag/20190304_Haziorvosi_tavdiagnosztikaval_csokkenten
e_az_sztks_sorokat_Varga
Kevesebb kórházzal, háziorvosi praxisközösségekkel és a
teljesítményfinanszírozási rendszer átalakításával mentené az egészségügyet a
Pénzügyminisztérium.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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