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SZAKSZERVEZET
Nőnapi nyílt levél

https://veledvagyunk.blog.hu/2019/03/09/nonapi_nyilt_level?fbclid=IwAR2tYZ
D1hTpdfOf0NRBW-8n6oPRVQzyskhLX3J53c_30oe5iH4H1KYo_cVY
A Magyar Szakszervezeti Szövetség nőtagozata elfogadhatatlannak tartja, hogy
kevesebbet fizetnek valakinek a munkájáért pusztán azért, mert nő. A kormány
semmit nem tesz annak érdekében, hogy ez a különbség megszűnjék vagy
legalább mérséklődjék. Annak tükrében meg végképp érthetetlen ez az állapot,
hogy az Európai Unió 2014-ben ajánlást tett a tagállamok számára e probléma
kezelésére.
A veszprémi Continentalban is sztrájkbizottság alakult, mert a cégvezetés a beígért
béremelésekkel trükközne

https://merce.hu/2019/03/08/hatalmas-felhaborodas-a-veszpremicontinental-gyarban-jovo-heten-sztrajk/
Értesüléseink szerint hatalmas felháborodást váltott ki az a javaslat, amelyet a
német Continental autóipari cég veszprémi elektronikai gyárának
vállalatvezetése mutatott be dolgozóinak. A szakszervezeti tárgyalások
októbertől februárig zajlottak, a munkáltató legutóbbi ajánlatát azonban nem
fogadta el a 2400-ból jelenleg körülbelül 800 veszprémi dolgozót tömörítő
Vasas Szakszervezeti Szövetség.
Egyre többen lépnek be a szakszervezetbe a Continentalnál

http://veszpresszo.hu/egyre-tobben-lepnek-be-szakszervezetbecontinentalnal?fbclid=IwAR2Uh4WsUVHRF3MSKicCvuyETCan7YP7eohRtq06wkj
9VoI7MUUa-l01YPI
Felháborította a Continental veszprémi gyárának dolgozóit, hogy a gyár
vezetése átszervezte a korábbi bérkategóriákat. Mint arról beszámoltunk,
sztrájkbizottság alakult, és azóta egyre többen csatlakoznak a szakszervezethez.

2

Nem jutottak előrébb a dunaújvárosi Hankook mai tárgyalásán, hétfőtől jöhet az
újabb sztrájk

https://merce.hu/2019/03/09/nem-jutottak-elorebb-a-dunaujvarosi-hankookmai-targyalasan-hetfotol-johet-az-ujabb-sztrajk/
„Nem érzékeli kellő mértékben a sztrájk súlyosságát” a Hankook Székely Tamás,
a Vegyipari dolgozók szakszervezetének elnöke szerint, aki azt közölte, a
szombat délelőtti sztrájktárgyalások a cégvezetéssel semmiféle eredményt nem
hoztak. Székely közlése szerint ugyan szeretne a szakszervezet is megegyezni, a
cég azonban szerinte nem érzékeli, hogy a sztrájkhajlandóság
Dunaújvárosban „nagyon nagy.”
A Hankook szerint a szakszervezet csak a hangulatot kelti

https://nepszava.hu/3028485_a-hankook-szerint-a-szakszervezet-csak-ahangulatot-kelti
A vállalat vitába szállt a VDSZ állításaival, egyúttal bejelentette: a vezetőség
nyugodtan néz az elkövetkező hetek elé, a sztrájk szerintük nem okoz
fennakadást.
Sajtótájékoztató a Hankook tárgyalásokról ésa sztrájkról

https://www.facebook.com/magyarinfo/videos/768
Lesz-e sztrájk a Hankooknál? Székely Tamás a VDSZ elnöke erről tart
sajtótájékoztatót. Élőben a Mércén!
Csütörtökön kétórás szolidaritási sztrájkot tartanak a tanárok

http://eduline.hu/kozoktatas/20190311_PDSZ_szolidaritasi_sztrajk#utm_sourc
e=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2019-03-11

3

Március 14-re kétórás szolidaritási sztrájkot hirdetett a Pedagógusok
Demokratikus Szakszervezete (PDSZ), több szakképzési centrummal és
tankerületi központtal már megállapodtak az elégséges szolgáltatásról.
Sztrájkoltak az Erkel Színház szombati előadásán

https://magyarhang.org/kultura/2019/03/10/sztrajkoltak-az-erkel-szinhazszombati-eloadasan/
Késve kezdődött a Carmen szombati előadása az Erkel Színházban. A
szakszervezetek 35 százalékos alapilletmény-emelést szeretnének. Az opera
végül lement, a közönség szimpátiája mellett a színpadon mindenki mindent
beleadott.
„Mi vagyunk a szakszervezet, a társadalom. Az egy eszköz, nem egy intézmény”

http://muon.hu/mi-vagyunk-a-szakszervezet-a-tarsadalom-az-egy-eszkoz-nemegyintezmeny/?fbclid=IwAR1WwqpU8pBAcEzynzt9Mnhd0qDo5RjZd69CTowdS52Q
xQLnkONDeINNRZw
Interjú Kordás Lászlóval a Magyar Szakszervezeti Szövetség újra megválasztott
elnökével.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
Végkimerülésig túlórázik a magyar

https://nepszava.hu/3028345_vegkimerulesig-tulorazik-a-magyar
Miközben a dánok heti 38 órát dolgoznak, a magyarok hivatalosan 40,6-ot,
valójában pedig egyes szakmákban több mint 50-et.
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Egy magyar targoncás hazajött Ausztriából dolgozni, de az állami bürokrácia nem
engedi neki

https://444.hu/2019/03/09/egy-magyar-targoncas-hazajott-ausztriaboldolgozni-de-az-allami-burokracia-nem-engedi-neki
B. Tamás 5 évig élt Ausztriában. Nem vette fel az osztrák állampolgárságot,
másfél éve hazaköltözött, majd érdeklődött az Országos Emelőgépes
Egyesületnél (OEME), hogy hol tudja honosíttatni az Ausztriában megszerzett
jogosítványát. Forgódarura, konténerdarura, futódarura és emelőtargoncára
vizsgázott le, a jogosítványával tudott Ausztriában dolgozni. Elkérte a tanfolyam
szervezőjétől a kb. 150 órás tananyagot, hogy pontosan mit is tanult, amit
csatolva el is küldött.
Munkahelyi demokráciát követel az Európai Szakszervezetek Konföderációja az EPválasztás kapcsán

https://merce.hu/2019/03/08/munkahelyi-demokraciat-kovetel-az-europaiszakszervezetek-konfoderacioja-az-ep-valasztaskapcsan/?fbclid=IwAR3589X0ZGaUTYHiCrq0o8OXCd6xaVYAkhumGQyw0sAe_56SB-A5u0ZUjI
Közzétette 23 pontos, rövid választási programját a European Trade Union
Confederation (ETUC) a májusi európai parlamenti választásokra készülve. A
szervezet kihangsúlyozta, 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.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Orbán Viktor: mégis kell hitelbírálat a kamatmentes 10 millióhoz

https://www.portfolio.hu/finanszirozas/hitel/orban-viktor-megis-kellhitelbiralat-a-kamatmentes-10-
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milliohoz.316897.html?fbclid=IwAR38W84NH1rgoNQMT1z30aq2IhVhRxXATQIljmBuy9FDgATyK9FL5W4NAU
Egy pénteki, nőnap alkalmából szervezett háttérbeszélgetésen Orbán Viktor
lényegében cáfolta Gulyás Gergely miniszter korábbi szavait, miszerint
hitelbírálat és jövedelemvizsgálat nélkül vehetnék fel a fiatal házasok július 1jétől az új, kamatmentes hitelt.
Bankszámlája van? Jelentősen drágulnak a szolgáltatások

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/bankszamlaja-van-jelentosendragulnak-a-szolgaltatasok.680275.html
A pénzügyeit a legtudatosabban intézők is akár évi 40 ezer forinttal járhatnak
rosszul, ha nem a megfelelő bankszámlát használják - számolta ki az
Azénpénzem.hu. Ez a szám folyamatosan változhat, mivel a bankok többsége
rendre módosít díjain, feltételein.
40 százalékot vonnának le a gyermektelenek induló nyugdíjából Matolcsyék

https://hvg.hu/gazdasag/20190311_40_szazalekot_vonnanak_le_a_gyermektel
enek_indulo_nyugdijabol_Matolcsyek?fbclid=IwAR1nwAB8D4sf0OZOP6GxvMm
FCSLxI9Fxp4A4f3CZFzr8up0c-c2ttVZrt1s
A világon egyedülállónak mondható terv az induló nyugdíjat csak a
kétgyermekeseknek adná változatlan összegben. A nyugdíjszakértő szerint ez a
terv olyan, mint a Rákosi-rendszer gyermektelenségi adója.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------KÖZÉLET
Magyarország még mindig nem értékeli a nőket

https://www.vg.hu/kozelet/tarsadalom/magyarorszag-meg-mindig-nemertekeli-a-noket-1397059/
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Az 1857-ben induló női mozgalom – sok eredménye ellenére – szinte még
mindig tart. Azonban míg világszerte egyre több teret kapnak a nők, addig
Magyarország az utolsó az uniós országok között a női politikusok számát
illetően, és állatszobor is több van hazánkban, mint nőt ábrázoló.
Kelet-Európa katasztrofális léptékben ürül, Bécsben és Brüsszelben akarnak élni az
emberek

https://szakszervezetek.hu/hirek/17620-kelet-europa-katasztrofalis-leptekbenurul-becsben-es-brusszelben-akarnak-elni-az-emberek
Három magyarországi is van a 15 leggyorsabban elnéptelenedő európai régió
között. Az Eurostat nemrég frissített adatbázisa szerint a Dél-Alföldön, DélDunántúlon és Észak-Magyarországon is 6 százalékot meghaladó mértékben
csökkent a lakosság száma 2009 és 2018 között. Az adatokon elég jól látszik az
Európán belüli migráció iránya, hiszen miközben a kelet-közép-európai térség
szegényebb területeiről menekülnek, a nyugati nagyvárosok továbbra is
rohamosan nőnek – olvasható a g7.hu-n.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EGYEBEK
Összeomlás előtt a gyermekorvosi ellátás

https://nepszava.hu/3028274_osszeomlas-elott-a-gyermekorvosi-ellatas
A jelenleg érvényes előírások szerint a házi gyermekorvosoknak a beoltott
gyerekekről havonta jelentést kell készíteniük, amit továbbítanak a
védőnőknek, akik aztán postázzák a tisztiorvosi szolgálatnak.
Foghíj

https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/foghij-5340629/

Veszélybe kerülhetnek Magyarországon a közfinanszírozott fogászatok, ezért
ismét figyelmeztető akciót terveznek a körzeti fogorvosok. Olyan kevés pénzt
kapnak ugyanis a betegek ellátása után, hogy abból nem tudják fenntartani a
praxisokat, vagyis nem éri meg nekik tb-betegeket vállalni. Egyre több helyen
okoz problémát az állami ellátásban, hogy fogorvost találjanak, szájsebész
szakembert pedig lassan nagyítóval kereshetnek azok, akiknek nem telik
magánorvosra.
Reménykedhetnek a három gyermekesek, ők is megkaphatják az szja-mentességet

https://mfor.hu/cikkek/makro/remenykedhetnek-a-harom-gyermekesek-ok-ismegkaphatjak-az-szja-mentesseget.html
A kormány Családvédelmi Akciótervének egyik pontja a nagycsaládos
anyukáknak biztosít szja-mentességet. Azok a szülők mentesülnek élethosszig
az adó megfizetése alól, akik legalább négy gyermeket nevelnek.
Válságban van a magyar zöldség- és gyümölcstermesztés

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/valsagban-van-a-magyar-zoldseg--esgyumolcstermesztes.680280.html
Már egy tucatnyi magyar termény exportja szűnt meg, de akkora a visszaesés,
hogy olyan híres hazai termesztésű zöldségek és gyümölcsök kivitele is
visszaesik, mint a dinnye vagy a paprika. Nem alkalmazkodik az ország a
megváltozott piaci igényekhez, de egyre nagyobb gondot okoz a klímaváltozás
és a munkaerőhiány is.
Elstartolt Tiszaújváros saját mobiltelefonos alkalmazása

https://borsodihir.hu/helyben-jaro/2019/03/elstartolt-tiszaujvaros-sajatmobiltelefonos-alkalmazasa
A február 28-i önkormányzati ülésen mutatták be Tiszaújváros mobiltelefonos
városi appliákációját. Az új alkalmazás segít tájékozódni az itt lakóknak és a
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városba látogatóknak a programok között, de híreket, közérdekű információkat
is tartalmaz – írja a város honlapja. Az alkalmazás nemcsak tájékozódási felület,
hanem marketing lehetőség is, hiszen a településen működő vállalkozások,
cégek is regisztráltathatják magukat az oldalon.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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