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SZAKSZERVEZET
Sztrájk kezdődött a Hankooknál

https://nepszava.hu/3028714_sztrajk-kezdodott-a-hankooknal
A Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók
Szakszervezeti Szövetsége (VDSZ) megkezdte a határozatlan idejű sztrájkot a
Hankook Tire Magyarország Kft. dunaújvárosi gyárában - közölte a
szakszervezet kedden.
Tart a sztrájk a Hankooknál, megy a számháború

https://infostart.hu/gazdasag/2019/03/13/tart-a-sztrajk-a-hankooknal-megy-aszamhaboru
A szakszervezet szerint jelentősen visszaesett a termelés a Hankook
dunaújvárosi gumigyárában, ahol határozatlan idejű sztrájk kezdődött a
bérkövetelések teljesítéséért.
A VDSZ szerint nem igaz amit a Hankook állít

https://www.hrportal.hu/hr/a-vdsz-szerint-nem-igaz-amit-a-hankook-allit20190313.html
A dunaújvárosi Hankook gumigyárban működő VDSZ tisztségviselői
sajtóközleményben azt írják, hogy a sztrájkban a 14.00 órától 22.00 óráig
terjedő műszak 400 dolgozójából több mint 300 nem vette fel a munkát - írják
sajtóközleményükben.
Megalakult a sztrájkbizottság a Metro áruházláncnál

https://nepszava.hu/3028672_megalakult-a-sztrajkbizottsag-a-metroaruhazlancnal
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Sztrájkbizottság alakult hétfőn a Metro áruházláncnál. A vállalat vezetői 19,5
százalékos béremelést jelentettek be, ám a szakszervezet szerint ez a 13-14.
havi bér alapbéresítésével jöhetett csak ki. Valójában a 195 ezer forintos
alapbért mindössze 200 ezer forintra emelte a cég. Ami még az 5 százalékot
sem éri el – nyilatkozta a Népszavának Karsai Zoltán, a Kereskedelmi
Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) elnöke.
Béremeléssel ért véget a sztrájk az oroszlányi Westcastnál

https://nepszava.hu/3028789_beremelessel-ert-veget-a-sztrajk-az-oroszlanyiwestcastnal
Márciustól 200 forinttal nő a dolgozók órabére, gyors eredményt hozott
számukra a munkabeszüntetés. A kínai tulajdonú, kipufogó öntvényeket gyártó
autóipari beszállítónál mintegy 1200-an dolgoznak, és az átlagfizetés alig
haladja meg a bruttó 195 ezer forintos garantált bérminimumot. A Westcast
vezetése előbb 65, majd 100 forintos órabér emelést ajánlott, a munkásokat
képviselő Vasas Szakszervezeti Szövetségf viszont ez utóbbi kétszeresét kérte.
A Parlament előtt sztrájkolnak csütörtökön a közszolgálati dolgozók

https://24.hu/fn/gazdasag/2019/03/12/a-parlament-elott-sztrajkolnakcsutortokon-a-kozszolgalati-dolgozok/
A közszolgálati szakszervezetek március 14-ére országos sztrájkot hirdettek, és
a jelek szerint jelentős lesz a részvétel. Két szegmensben már biztos a sztrájk, az
önkormányzati köztisztviselőknél és a kormányzati tisztviselőknél – tudtuk meg
Boros Péternétől, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati
Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) elnökétől.
A megmozduláshoz egyébként csatlakozott a Pedagógusok Demokratikus
Szakszervezete (PDSZ)
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
A VII. kerület is nemet mondott a rabszolgatörvényre

https://nepszava.hu/3028754_a-vii-kerulet-is-nemet-mondott-arabszolgatorvenyre
Erzsébetváros is elutasította a rabszolgatörvény alkalmazását az önkormányzati
cégek esetében – értesült a Népszava.
Ötven év munkában

https://nepszava.hu/3028790_otven-ev-munkaban
Németországban a konzervatív-szociáldemokrata nagykoalíció még 2007-ben
úgy határozott, hogy a nyugdíjkorhatárt 2012-től – fokozatosan – 67 évre
emeli. A nyugdíjkorhatár a németeknél jelenleg mind a férfiak, mind a nők
esetében 65 év, és ez emelkedik 67-re, mégpedig lépésről-lépésre 2012 és 2029
között.
Garantált bérminimum: fontos döntést hozott a Kúria

https://adozona.hu/munkajog/Garantalt_berminimum_fontos_dontest_hozott
__MCRDDB?fbclid=IwAR1NhaW0opx_YbehqchE5ZVEKTlY9o0adsu0OdhMe6_go
a81hzqtXRNKYKc#rss
Az alsó középfokú végzettség legalább középfokú végzettség minősül a
garantált bérminimumra jogosultság szempontjából – mondta ki a Kúria
nemrégiben hozott határozatában. Az ügyben érintett felperes az általa
üzemeltetett üzemanyagtöltő állomáson dolgozó, üzemanyag-kútkezelői
végzettséggel rendelkező munkavállalóinak garantált bérminimum helyett csak
személyi alapbért fizetett.
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Cafeteria 2019: a juttatás, amely áldozatul esett a szigorításnak

https://adozona.hu/szja_ekho_kulonado/Cafeteria_2019_a_juttatas_amely_al
dozatul_e_DWVLF8#rss
A munkáltatók jelentős része nem szüntette meg a cafeteriajuttatásokat a
jelentősen megemelt közterhek ellenére, de a többség nem vállalta magára a
többlet adókat – derül ki egy friss kutatásból. Egy korábban népszerű
juttatásfajta szinte teljesen áldozatul esett a szigorításnak.
Szörnyű szállások, de havi 1000 euró megtakarítás: sok magyar munkás már sosem
jön haza

https://hvg.hu/gazdasag/20190312_epitoipari_munkasok_kulfoldon_dolgozo_
magyarok#utm_source=hvg_daily&utm_medium=email&utm_campaign=newsl
etter2019_03_12&type-id=HvgDaily&userid=312888A6&amp;utm_content=top
Havi 300 ezer forintos fizetéssel, béren kívüli juttatásokkal, lakhatási és képzési
támogatásokkal csábítaná vissza a külföldön dolgozó építőipari szakmunkásokat
és mérnököket az építési vállalkozók szakszövetsége. Vannak, akik meg sem
várták a programot, önszántukból hazajöttek, ők vannak kevesebben.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Paks 2 lehet az új Bős-Nagymaros

https://nepszava.hu/3028744_paks-2-lehet-az-uj-bos-nagymaros
A tervezett paksi blokkok felének megfelelő méretű póterőmű-park felépítése
ezermilliárdos nagyságrendű, erről azonban szó sem esik – hangsúlyozta
Mártha Imre, az MVM egykori vezérigazgatója.
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Nincs nagy hatása a felminősítésnek a gazdaságra

https://magyarhang.org/gazdasag/2019/03/13/nincs-nagy-hatasa-afelminositesnek-a-gazdasagra/
Nem okozott nagy meglepetést, hogy februárban két hitelminősítő is
felminősítette Magyarországot. A Standard & Poor’s és a Fitch Ratings
bejelentése több okból is várható volt. Egyrészt, mert sokan már tavaly is
számítottak arra, hogy megteszik ezt a lépést, másrészt mert a piac ezt már
korábban megtette. Ez utóbbit igazolja, hogy sem a részvényárakban, sem a
forint árfolyamában nem következett be drámai változás a hír hallatán.
Aki nem lakik, az fizet - Matolcsy rámozdult a lakáspiacra

https://nepszava.hu/3028803_aki-nem-lakik-az-fizet-matolcsy-ramozdult-alakaspiacra
Illetékmentes lehet az első megszerzett lakástulajdon, nehezebb lehet sokadik
ingatlanra csokot igényelni - végre az MNB is reagálni látszik az elképesztő
lakás-áremelkedésekre.
Anyósa miatt költözött olcsó várbeli lakásba Palkovics

https://nepszava.hu/3028812_anyosa-miatt-koltozott-olcso-varbeli-lakasbapalkovics
„Nem a bérlő határozza meg, hogy mennyit fizet” – szögezte le az innovációs és
technológiai tárca vezetője.
Több mint 83 ezer munkavállaló hiányzik a magyar gazdaságból

https://444.hu/2019/03/12/tobb-mint-83-ezer-munkavallalo-hianyzik-amagyargazdasagbol?utm_source=hirkereso&utm_medium=cpc&utm_campaign=tobbmint-83-ezer-munkavallalo-hianyzik-a-magyar-gazdasagbol
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83 400 munkavállalóra lenne szükség a magyar gazdaságban, ugyanis a KSH
2018. október és december között ennyi üres álláshelyet tartott nyilván – írja a
Portfolio.
Csődhullámot indíthat a zűrzavaros Brexit

https://www.mmonline.hu/cikk/csodhullamot-indithat-a-zurzavaros-brexit/
A brit alsóház tegnap újra leszavazta a brit EU-tagság megszűnéséről szóló
megállapodást, a képviselők így a rendezetlen kilépésről dönthetnek. Az
Atradius hitelbiztosító brexit-elemzése szerint az Európai Unió összes
tagállának gazdaságát visszavetheti a kizuhanás.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------KÖZÉLET
Weber: Elfogyott a türelem Orbánnal szemben az EPP-ben

https://nepszava.hu/3028805_weber-elfogyott-a-turelem-orbannal-szembenaz-epp-ben
„Világossá kell tennie, hogy viselkedését hosszútávon is megváltoztatja, és
bocsánatot is kell kérnie” – mondta az Európai Néppárt csúcsjelöltje a magyar
miniszterelnökről.
Orbán Viktor kész bocsánatot kérni

https://nepszava.hu/3028756_orban-viktor-kesz-bocsanatot-kerni
... de nem azért, amiért Manfred Weber várná tőle. Gulyás Gergely
sajtótájékoztatón reagált az EPP csúcsjelöltjének szavaira, és elmondta: "a
Néppárt kevésbé van meg a Fidesz nélkül, mint a Fidesz nélkülük”
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A fiataloknak hízelgett Orbán, de egy nemlétező Magyarországról beszélt

https://nepszava.hu/3028682_a-fiataloknak-hizelgett-orban-de-egynemletezo-magyarorszagrol-beszelt
Ahol a miniszterelnök lehetőségekről szónokolt a diákságnak egy szakmákat
népszerűsítő fesztiválon, ott csupán kilátástalanság vár a magyar fiatalok
többségére.
Kövér László fizetése márciustól havi 2,6 millióra nő, a parlamenti képviselők 100
ezerrel többet keresnek

https://168ora.hu/itthon/kover-laszlo-fizetese-marciustol-havi-26-milliora-noa-parlamenti-kepviselok-100-ezerrel-tobbet-keresnek164788?fbclid=IwAR0AO3lPtrGf5waHa5bE6PwKig31d51Gx_UotWVFu24oxr2KF6CX7cTGG4
Egy átlagos parlamenti képviselő fizetése 100 ezer, Kövér László házelnöké 270
ezer forinttal 2,6 millióra bő márciustól – derül ki az RTL Klub Híradójának a
riportjából. A tavaly elfogadott törvénymódosítás értelmében a parlamenti
képviselői fizetés az előző évi az előző évi átlagbér háromszorosa. Aki egy
állandó bizottság tagja, az az alapilletményének 1,2-szeresét, aki legalább két
testület munkájában vesz részt vagy a törvényalkotási bizottságban foglal
helyet, az alapilletmény 1,4-szeresét kapja.
Az Európai Parlament számára már nem partner Oroszország

https://nepszava.hu/3028758_az-europai-parlament-szamara-mar-nempartner-oroszorszag
Az udvariaskodásnak vége, az uniónak felül kell vizsgálnia Moszvkával
fenntartott kapcsolatait – üzente keddi állásfoglalásában az EP.
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Fegyverkezik a világ: az eladott amerikai fegyverek több mint fele a Közel-Keleten
landolt

https://nepszava.hu/3028523_fegyverkezik-a-vilag-az-eladott-amerikaifegyverek-tobb-mint-fele-a-kozel-keleten-landolt
Szárnyal az Egyesült Államok hadipara, messze az amerikaiak adják el a legtöbb
fegyvert a világon. A legnagyobb vásárló már Szaúd-Arábia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EGYEBEK
Inkább megadom magam a kormánynak, mielőtt kivégeznének

https://24.hu/belfold/2019/03/13/inkabb-megadom-magam-a-kormanynakmielott-kivegeznenek/
Egyesek totális kapitulációnak és árulásnak, mások vállalható
kompromisszumnak tartják a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) és a
kormány pénteki megállapodását, amit egy akadémiai körlevél szerint a
miniszter zsarolt ki. Szinte borítékolható, hogy az MTA elvesztette a
kutatóintézeteit, ami ideológiai és anyagi hasznot is hozhat a kormánynak. A
radikálisabb bölcsészek és társadalomtudósok tovább küzdenének az alulról
szerveződő Akadémiai Dolgozók Fórumában, a természettudósok viszont
csendesebbek. Egy intézetvezető be is vállalta: ő inkább meghunyászkodik,
mielőtt kivégezné a kormány.
Eljárás indult a Főpolgármesteri Hivatal ellen a "blokkolt" melegjogi oldalak miatt

https://nepszava.hu/3028745_eljaras-indult-a-fopolgarmesteri-hivatal-ellen-ablokkolt-melegjogi-oldalak-miatt
A Háttér Társaság szerint a "letiltott" szervezeteknek a honlapján több tucat
olyan kutatási jelentés és szakmai anyag elérhető, amelyre a Hivatal
dolgozóinak is szükségük lehet munkájuk során.
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