2019. március 12.

Sajtószemle
Tartalom
SZAKSZERVEZET ................................................................................................................. 2
Újabb autóipari beszállítónál sztrájkolnak a dolgozók........................................................... 2
Plakátokkal nyomasztja a sztrájkolókat a Hankook ............................................................... 2
Jutalommal törné le a sztrájkkedvet a Hankook..................................................................... 2
A Metro közel 20 százalékkal emelte a kezdőbéreket ........................................................... 2
Duplán sztrájkolhatnak a pedagógusok .................................................................................. 3
Béremeléssel előzhetik meg a pedagógusok sztrájkját .......................................................... 3
A Pedagógusok Szakszervezete hónapok óta küzd a béremelésért! ...................................... 3
Nyílt levél és tiltakozó nyilatkozat: haladéktalanul hívják össze a KÉF soron kívüli ülését! 4
MUNKAVILÁGA .................................................................................................................... 4
Változhat az állami munkaügyi ellenőrzési rendszer? ........................................................... 4
800 új munkahelyet teremt a Tesco Magyarországon ............................................................ 4
Robbantott az Aldi, trükközik a Lidl, próbálkozik a Tesco ................................................... 5
Rengeteg kukást keresnek: nem álom az 1,1 milliós fizu, végzettség sem kell ..................... 5
Végrehajtás alá vonhatók a munkavállalói juttatások? .......................................................... 5
Ezek a legveszélyesebb magyar munkahelyek: rengeteg baleset történt ............................... 6
Kirúgták, mert megírta, milyen borzalmasak a körülmények egy gyermekotthonban .......... 6
GAZDASÁG ............................................................................................................................. 6
Nagyot drágult a kenyér, veri a nyugdíjas infláció a nyugdíjemelést .................................... 6
Az MNB azt javasolja, hogy a felnevelt gyermekek száma alapján kapjanak a szülők
nyugdíj-kiegészítést ................................................................................................................ 7
Tényleg itt az utolsó pillanatos megoldás Brexit-ügyben? .................................................... 7
KÖZÉLET ................................................................................................................................ 7
Orbán március 15-én viszi ki a Fideszt a Néppártból?........................................................... 7
Weber útvonalán máris letakarták a Junckert támadó plakátokat .......................................... 8
Az ellenzék 12 pontja a március 15-i tüntetésre..................................................................... 8
"Nemzeti egységet" jelmondattal hirdette meg az ellenzék a március 15-i tüntetést. A
demonstráció a Szabad sajtó útján lesz péntek délután. ......................................................... 8
EGYEBEK ................................................................................................................................ 8
Palkovicsnak is van egy jutányos áron bérelt lakása a Várban .............................................. 8
Orosz kémcsalád sarja érkezik Budapestre ............................................................................ 9
Tetanuszos lett az oltásellenes szülők 6 éves gyereke, kis híján belehalt .............................. 9
Kőkemény nyomot hagy a biztonsági öv, cserébe megmenti az életed ................................. 9

1

SZAKSZERVEZET
Újabb autóipari beszállítónál sztrájkolnak a dolgozók

https://index.hu/gazdasag/2019/03/12/ujabb_autoipari_beszallitonal_sztrajkol
nak_a_dolgozok/?utm_campaign=googlenews&utm_medium=link&utm_sourc
e=editors
Reggel nyolc órától három napos sztrájk kezdődött kedden a
kipufogóöntvényeket készítő, kínai tulajdonú Wescast Hungary Autóipari Zrt.
1200 dolgozót foglalkoztató oroszlányi üzemében. Egy műszak sem veszi fel a
munkát és a munkások hétvégén sem mennek be a gyárba dolgozni -–
tájékoztatta a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke kedden az MTI-t.
Plakátokkal nyomasztja a sztrájkolókat a Hankook

https://index.hu/gazdasag/2019/03/11/hankook_dunaujvaros_sztrajk_gumi_u
zem/
Továbbra sem sikerült megállapodnia a Hankook Dunaújváros melletti
üzemének és a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók
Szakszervezeti Szövetségének a béremelésekről, ezért a szakszervezet hétfőre
ismét sztrájkot hirdetett.
Jutalommal törné le a sztrájkkedvet a Hankook

https://nepszava.hu/3028527_jutalommal-torne-le-a-sztrajkkedvet-a-hankook
Komoly jutalmat ígér a Hankook azoknak a dolgozóknak, akik nem lépnek
sztrájkba. Azt is közölték: a munkabeszüntetés ideje alatt nem tárgyalnak.
A Metro közel 20 százalékkal emelte a kezdőbéreket

https://www.vg.hu/vallalatok/vallalati-hirek/a-metro-kozel-20-szazalekkalemelte-a-kezdobereket-1401238/

2

3

A Metro szerint a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete váratlan mértékű
követelésekkel állt elő.
Duplán sztrájkolhatnak a pedagógusok

https://infostart.hu/belfold/2019/03/12/duplan-sztrajkolhatnak-apedagogusok
Szolidaritási sztrájkot tart csütörtökön 8-tól 10-ig, az első két tanórában a
Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete. Azt még nem lehet tudni, összesen
hány intézmény csatlakozik ehhez. Iskolánként eltérő lehet az is, hogy a
tanulóknak be kell-e menniük az első két órára - tájékoztatott a szakszervezet
elnöke. Szűcs Tamás arról is beszélt, hogy hamarosan ágazati sztrájk is jöhet.
Béremeléssel előzhetik meg a pedagógusok sztrájkját

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/pedagogus-beremeles-2019-fizetesemmi-oktatas.680260.html
Miután a Pedagógusok Szakszervezete már "bérnyomásmérőt" is készített,
hogy megmutassa, mennyi pénztől estek el a tanárok az elmúlt években és
mekkora emelésre lenne szükség, a kormány most azt ígéri, akár 30 százalékkal
is nőhet a tanárok bére.
A Pedagógusok Szakszervezete hónapok óta küzd a béremelésért!

https://szakszervezetek.hu/kozlemenyek/17640-a-pedagogusokszakszervezete-psz-honapok-ota-kuzd-a-beremelesert
A Magyar Nemzet 2019. március 11-én megjelent cikke szerint „az oktatási
államtitkárság tervei szerint a jövő évtől további harminc százalékos béremelést
szeretnének adni”. Az Emmi államtitkára, Bódis József egy rádióműsorban
megerősítette, hogy kétszámjegyű, attraktív béremelést szeretnének jövőre a

pedagógusoknál, hiszen óriási a nyomás, minden szektorban bérnövekedés
tapasztalható.
Nyílt levél és tiltakozó nyilatkozat: haladéktalanul hívják össze a KÉF soron kívüli
ülését!

https://szakszervezetek.hu/kozlemenyek/17644-nyilt-level-es-tiltakozonyilatkozat-haladektalanul-hivjak-ossze-a-kef-soron-kivuli-uleset
A KÉF Szakszervezeti Oldalán részvételi jogosultsággal rendelkező
szakszervezetek nyílt levélben követelik, hogy a kormány tegyen eleget
tárgyalási és érdekegyeztetési kötelezettségének és hívja össze a Közszolgálati
Érdekegyeztető Fórum (KÉF) rendkívüli ülését.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
Változhat az állami munkaügyi ellenőrzési rendszer?

http://www.atv.hu/videok/video-20190311-valtozhat-az-allami-munkaugyiellenorzesi-rendszer
Az ATV Start vendége Kiss Ambrus vezető elemző, Policy Agenda.
800 új munkahelyet teremt a Tesco Magyarországon

https://www.portfolio.hu/vallalatok/800-uj-munkahelyet-teremt-a-tescomagyarorszagon.317075.html?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=
portfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator
A Tesco megnyitotta új Üzleti és Technológiai Szolgáltatások Központját
Budapesten. A döntéssel a folyamat végére 800 új munkahely jön létre
Magyarországon. A Tesco Üzleti és Technológiai Szolgáltatások Központ
feladata a Tesco cseh, lengyel, magyar és szlovák munkatársainak dedikált
támogatása lesz.
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Robbantott az Aldi, trükközik a Lidl, próbálkozik a Tesco

https://www.napi.hu/magyar_vallalatok/tesco-aldi-lidl-fizetesoraber.680343.html
A munkaerőhiány miatt jelentősen emelkedtek a bolti eladói bérek az
áruházláncoknál is. A legjobban még az Aldi fizet, a Spar inkább béren kívüli
juttatásokra épít, máshol a cafeteriával csábítják a dolgozókat - derül ki a
Blokkk.com összefoglalójából.
Rengeteg kukást keresnek: nem álom az 1,1 milliós fizu, végzettség sem kell

https://www.penzcentrum.hu/karrier/rengeteg-kukast-keresnek-nem-alom-az1-1-millios-fizu-vegzettseg-semkell.1075647.html?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=penzcentru
m_linkek&utm_campaign=hiraggregator%27..%27
Több mint duplaannyit kereshet egy kukás Németországban, vagy Ausztriában,
mint itthon. Kiderült, hogy tapasztalattal és kitartással akár az átszámolva
egymillió forint körüli fizetések sem elképzelhetetlenek külföldön. Ezalatt
Magyarországon lassan nem lesz, aki elvigye szemetet.
Végrehajtás alá vonhatók a munkavállalói juttatások?

https://piacesprofit.hu/kkv_cegblog/vegrehajtas-ala-vonhatok-amunkavallaloi-juttatasok/
2019. január 1-től más nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek
minősülő - többek között - a munkáltató által a munkavállalónak juttatott
ajándékkártya. Gyakori kérdésként merül fel, hogy a bírósági végrehajtásról
szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) rendelkezéseit figyelembe véve a nyújtott
ajándékkártya juttatásokból a munkáltatónak hogyan kell érvényesítenie a
munkabérre vonatkozó letiltásokat, levonásokat?

Ezek a legveszélyesebb magyar munkahelyek: rengeteg baleset történt

https://www.penzcentrum.hu/karrier/ezek-a-legveszelyesebb-magyarmunkahelyek-rengeteg-balesettortent.1075685.html?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=penzce
ntrum_linkek&utm_campaign=hiraggregator%27..%27
Rengeteg munkahelyi baleset történt tavaly Magyarországon, 79 esetben a
szerencsétlenül járt dolgozó végül elhunyt. Meglepő ágazat is van a
legveszélyesebb hazai munkahelyek között.
Kirúgták, mert megírta, milyen borzalmasak a körülmények egy gyermekotthonban

https://nepszava.hu/3028585_kirugtak-mert-megirta-milyen-borzalmasak-akorulmenyek-egy-gyermekotthonban
A Facebook-on kért segítséget ismerőseitől Hárs György Péter pszichológus,
miután egy cikke miatt elveszítette állását. - Elkövettem egy nagy hibát.
Megírtam a Narancsban a gyermekotthonok állapotait.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Nagyot drágult a kenyér, veri a nyugdíjas infláció a nyugdíjemelést

https://hirek.ma/2019/03/11/nagyot-dragult-a-kenyer-veri-az-nyugdijasinflacio-anyugdijemelest?utm_source=browser&utm_medium=push_notification
Hiába emelte meg a kormány 2,7 százalékkal a nyugdíjat az önkormányzati
választás évének elején, a nyugdíjasok nem jártak jobban, hiszen közben a
nyugdíjas infláció az első két hónapban2,95 százalékos volt a Központi
Statisztikai Hivatal adatai szerint is.
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Az MNB azt javasolja, hogy a felnevelt gyermekek száma alapján kapjanak a szülők
nyugdíj-kiegészítést

https://24.hu/belfold/2019/03/11/kevesebb-nyugdijat-kaphatnak-agyermektelenek-mint-acsaladosok/?fbclid=IwAR1hf7bPVrxAGfjTBtj6ot0CGekZNJtSkxChlZ6w4waur61awVWiU-QZbo
A hvg.hu cikke alapján korábban megírtuk, hogy a kétgyermekeseknek maradna
a korábbi nyugdíj, többletgyermekenként 20 százalék adódik hozzá, 0 és 1
gyermek esetén pedig 40 és 20 százalék vonódna le. Erről azonban nincs szó,
a hvg.hu az ÉS-ben megjelent cikk szemlézésekor tévesen állította, hogy az
MNB csökkentené az egy gyermekesek illetve gyermektelenek nyugdíját. Az
MNB az eredeti címre és cikkre reagálva a következőket írta:
Tényleg itt az utolsó pillanatos megoldás Brexit-ügyben?

https://www.portfolio.hu/gazdasag/tenyleg-itt-az-utolso-pillanatos-megoldasbrexitugyben.317155.html?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=portfolio
_linkek&utm_campaign=hiraggregator
Theresa May és Jean-Claude Juncker kisütött valamit, ami akár óriási fordulatot
is hozhat a mindeddig reménytelen tragikomédiaként zajló Brexit-folyamatban.
De vajon mekkora ez a fordulat? A választ a következő 12 óra jogi és politikai
értelmezése adja meg, vagyis nem akármilyen nap előtt állunk.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------KÖZÉLET
Orbán március 15-én viszi ki a Fideszt a Néppártból?

https://privatbankar.hu/makro/orban-marcius-15-en-viszi-ki-a-fideszt-aneppartbol-324992?fbclid=IwAR2KezibWj6sLHCtPWwFqQazSOUWmgaZGmJgiEqorqar1Y8tprwhyh1IWE
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Weber a megalázkódó pesti útjával újonnan bizonyítja, hogy alkalmatlan az EU
Bizottság vezetői posztjára. Orbán a korábbi szívélyes viszony után tehertétellé
vált nemcsak a bajor CSU, de Kurz osztrák kancellár számára is. Káncz Csaba
jegyzete.
Weber útvonalán máris letakarták a Junckert támadó plakátokat, az MSZP
meghekkelt egyet

https://nepszava.hu/3028649_weber-utvonalan-maris-letakartak-a-junckerttamado-plakatokat-az-mszp-meghekkelt-egyet
Ferihegyi plakáthekkeléssel készültek a szocialisták a néppárti csúcsjelölt
érkezésére, ám szorgos kezek órákon belül eltüntették a környék összes
sorosozó-junckerező óriásplakátját.
Az ellenzék 12 pontja a március 15-i tüntetésre

https://hirklikk.hu/kozelet/az-ellenzek-12-pontja-a-marcius-15-ituntetesre/348199/
"Nemzeti egységet" jelmondattal hirdette meg az ellenzék a március 15-i
tüntetést. A demonstráció a Szabad sajtó útján lesz péntek délután.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EGYEBEK
Palkovicsnak is van egy jutányos áron bérelt lakása a Várban

https://hvg.hu/gazdasag/20190312_Palkovicsnak_is_van_egy_rendkivul_olcso
n_berelt_lakasa_a_Varban?fbclid=IwAR1WT5MHgmvOWHP2x879ggmNrcgbhn
U-MFneUhTaLaoIjeCSoQnW1hjzwl4
A 24.hu számításai szerint alig több mint 30 ezer forintot kell fizetnie a
miniszternek a lakásért havonta.
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Orosz kémcsalád sarja érkezik Budapestre

https://nepszava.hu/3028619_orosz-kemcsalad-sarja-erkezik-budapestre
A Moszkvából a magyar fővárosba költöző Nemzetközi Beruházási Bank (IIB)
gazdasági szerepe elhanyagolható, ellenben igazgatójának szülei a szovjet
titkosszolgálat legjobbjai voltak.
Tetanuszos lett az oltásellenes szülők 6 éves gyereke, kis híján belehalt

https://www.nlcafe.hu/egeszseg/20190312/oltasellenes-szulok-6-eves-gyerektetanusz-majdnem-meghalt-800-ezer-dollar-korhazi-szamla/
Végül két hónap kezelés után gyógyult meg. A szülőknek mindez 800 ezer
dollárjába került.
Kőkemény nyomot hagy a biztonsági öv, cserébe megmenti az életed

https://www.vezess.hu/vezetunk/2019/03/12/kokemeny-nyomot-hagy-abiztonsagi-ov-cserebe-megmenti-az-eleted/
Kilenc baromi erős fotó mutatja meg, hogy milyen munkát végez a biztonsági
öv annak érdekében, hogy megmentse az életed.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

