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SZAKSZERVEZET
A magyar nők szerint jobb lenne, ha a nőnap munkaszüneti nap lenne

https://168ora.hu/itthon/orulnenek-a-magyar-nok-is-ha-munkaszunet-lenne-anonap-164631
Legyen munkaszüneti nap a nőnap, a túlnyomó többség hallott a kormány
„családvédelmi akciótervéről", amiből leginkább a bölcsődei ellátás bővítése
tetszett, a Marton-üggyel viszont nem tudnak mit kezdeni – nagyjából ez
derül ki a Magyar Szakszervezeti Szövetség Nő Tagozatának megbízásából az
IDEA Intézet által készített m online felmérésből.
A BKV szakszervezetei szerint hamarosan sztrájkolhatnak

https://www.vg.hu/vallalatok/kozlekedes/a-bkv-szakszervezetei-szerinthamarosan-sztrajkolhatnak-1395040/
„Néhány napon belül kiderül, megalakul-e a sztrájkbizottság a BKV-nál, s hosszú
évek után először megbénul-e, akárcsak részben és néhány órára a főváros” írja az Egységes Közlekedési Szakszervezet (EKSZ) közleményében.
Kollektív munkaügyi vitát kezdeményez a szakszervezet a BKV-nál

https://merce.hu/2019/03/07/kollektiv-munkaugyi-vitat-kezdemenyez-aszakszervezet-a-bkv-nal/
Nyílt levélben jelentette be Naszályi Gábor, az Egységes Közlekedési
Szakszervezet elnöke, hogy kollektív munkaügyi vitát kezdeményeznek a 2019es bérmegállapodással kapcsolatban.
Elképesztő véletlen: 104 tankerület órára ugyanakkor tud csak tárgyalni a
szakszervezettel

https://hvg.hu/itthon/20190307_Elkepeszto_veletlen_104_tankerulet_orara_u
gyanakkor_tud_csak_targyalni_a_szakszervezettel?s=hk
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A március 14-i szolidaritási sztrájk elégséges szolgáltatásairól kezdeményezett
tárgyalást a PDSZ, a munkáltató tankerületek pedig a csütörtök 12 órát látták
alkalmasnak. Mind a 104-en.
Munkahelyi demokráciát követel az Európai Szakszervezetek Konföderációja az EPválasztás kapcsán

https://www.hrportal.hu/c/munkahelyi-demokraciat-kovetel-az-europaiszakszervezetek-konfoderacioja-az-ep-valasztas-kapcsan-20190308.html
A szervezet hangsúlyozta, hogy 2019 az EU-n belüli munkajogok szempontjából
sorsdöntő lesz, hiszen az új EP összetétele hosszú időre javíthatja, de súlyosan
vissza is vetheti a munkavállalói jogok helyzetét kontinensünkön.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
Már nem férhet kétség a nők szerepéhez az üzleti életben

https://piacesprofit.hu/kkv_cegblog/mar-nem-ferhet-ketseg-a-nok-szerepehezaz-uzleti-eletben/
Március 8-án manapság virággal, csokoládéval és bókokkal kedveskedünk női
ismerőseinknek, holott eredetileg ez a nők egyenjogúságával és szabad
munkavállalásával kapcsolatos mozgalom napja volt. Azóta nagyot fordult a
világ, és a nők üzleti életben betöltött szerepéhez kétség sem férhet.
Magyarország az előkelő 12. helyen szerepel a női tulajdonú vagy nők által
vezetett vállalkozások arányát tekintve.
Ezek az apró ajándékok még adómentesek

https://piacesprofit.hu/kkv_cegblog/ezek-az-apro-ajandekok-meg-adhatokadomentesen/

A vállalkozások kétharmada azzal együtt is megtartotta a dolgozóknak nyújtott
béren kívüli juttatásokat, hogy ezek többségének adókedvezményét ez év
elejétől jelentősen megnyirbálták. Akadnak azonban olyan megoldások,
amelyek 2019-ben is megőrizték adóelőnyüket – igaz, kevesen ismerik őket.
Kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen az Európai Bizottság

http://www.atv.hu/belfold/20190307-kotelezettsegszegesi-eljarast-inditottmagyarorszag-ellen-az-europai-bizottsag/hirkereso
Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított 15 tagállam, köztük
Magyarország ellen, mert azok nem tettek eleget a kötélpálya-létesítményekre,
az egyéni védőeszközökre és a gáz halmazállapotú tüzelőanyag égetésével
üzemelő berendezésekre vonatkozó harmonizált uniós szabályok szerinti
kötelezettségeiknek. Más eljárásokat újabb szakaszba léptetett.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Évtizedes csúcsok: magasabb lett az infláció, mint várták

https://infostart.hu/gazdasag/2019/03/08/hateves-csucs-magasabb-lett-azinflacio-mint-vartak
Már 3,5 százaléknál tart, januárban 3,2, decemberben 2,8 százalék volt a
fogyasztói árak emelkedésének mértéke. Friss adatokat közölt a Központi
Statisztikai Hivatal és a Magyar Nemzeti Bank.
Döntött a kormány a taotámogatásról - íme, a részletek

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/taotamogatas-rendelet.680124.html
A kormány 124 milliárd 900 millió forintban állapította meg a látványsportok
társasági adó (tao) támogatásának összegét, egyúttal hatályon kívül helyezte a
tavaly év végén meghatározott 50 milliárd forintos maximumot. A
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szakszövetségek továbbra is csak az együttes támogatást kötelesek közzétenni,
a klubonkéntit nem.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------KÖZÉLET
Die Welt: a Néppártnak muszáj kizárnia Orbánt

http://www.atv.hu/belfold/20190307-a-die-welt-szerint-is-ki-kell-zarni-afideszt-a-neppartbol/hirkereso
Orbán értékrendszeres és viselkedése már vállalhatatlan.
Ombudsman: A koraszülött intenzív osztályon lévő gyermeknek joga van a szülő
állandó jelenlétéhez

https://nepszava.hu/3028152_ombudsman-a-koraszulott-intenziv-osztalyonlevo-gyermeknek-joga-van-a-szulo-allando-jelenletehez
Székely László szerint visszásságot okoz, hogy az egészségügyi-ellátó rendszer
nem tudja ezt minden PIC osztályon biztosítani.
"Jobb lenne, ha a kormány kimondaná: nem akar házi gyerekorvosi ellátást"

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/egeszsegugy-orvosgyermekorvos.680102.html
Újra szembe kell nézni azzal, hogy bár a kormányzati kommunikációban kiemelt
szerepet kapott az alapellátás megerősítése, ennek nincs érdemi jele a házi
gyerekorvosi rendszerben - mondta egy szerdai háttérbeszélgetésen Póta
György, a Házi Gyermekorvosok Egyesület elnöke. Szerinte a jelenlegi
bizonytalanságnál az is jobb lenne, ha kormányzat kimondaná, hogy nem akarja
fenntartani a házi gyerekorvosi ellátást.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------EGYEBEK
Saját oktatási ellenreformját készül eltörölni a kormány

https://hvg.hu/elet/20190307_Sajat_oktatasi_ellenreformjat_keszul_eltorolni_
a_kormany#rss
2010 után minden progresszív oktatási elképzelést, tanulmányt, szakkifejezést
igyekezett kiradírozni az Orbán-kormány. Most a versenyképességre hivatkozva
kiradírozná a radírozást. A munkaalapú társadalom helyett tudásalapú
társadalom lett a jelszó. Vélemény.
Meddig kell virággal és csokival gyalázni a nőnapot?

https://autopro.hu/techtogether/blog/Meddig-kell-viraggal-es-csokivalgyalazni-a-nonapot/29625/
Március 8., a nemzetközi nőnap egybeforrt a csokoládé- és virágillatú hol
kényszerű, hol valóban szívből jövő kedveskedéssel. Biztos jó ez így? Clara
Zetkin és a negyvenezer textilipari munkás vajon hányat fordul ezen a napon a
saját sírjában?
Ez lehet az autóhitelesek reménye a devizaperekben

https://nepszava.hu/3028209_ez-lehet-az-autohitelesek-remenye-adevizaperekben
Első fokon pert vesztett - nem jogerősen - az egyik autóhitelezéssel foglalkozó
pénzintézet devizás ügyfelével szemben, mert nem volt megfelelő a
tájékoztatás.

Sokak bankszámláját zárolhatják nyáron

https://nepszava.hu/3028123_sokak-bankszamlajat-zarolhatjak-nyaron
Semmilyen banki tranzakciót nem tudnak indítani június 26. után azok az
ügyfelek, akik nem adtak meg magukról pénzintézetüknek minden, a
jogszabályok által előírt adatot – figyelmeztetett közös közleményben a
jegybank, a Magyar Bankszövetség és a Pénzügyminisztérium.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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