2019. március 14.

Sajtószemle
Tartalom
SZAKSZERVEZET ................................................................................................................. 1
Teljesen másképp látja a sztrájk eredményességét a Hankook vezetése és a szakszervezet . 1
Lépett a minisztérium, felfüggesztik a sztrájkot a köztisztviselők......................................... 2
Május 1-jére haragos felvonulást szervez az MKKSZ ........................................................... 2
Dolgozz, mongol: a VDSZ szerint így nógatják a vendégmunkásokat a Hankooknál .......... 2
MKKSZ: 7500 köztisztviselő sztrájkol országszerte ............................................................. 2
Sztrájkolnak a közszolgálati dolgozók – percről-percre a Mércén ........................................ 3
Szabotálták a tankerületek a pedagógusok sztrájkját ............................................................. 3
Félsztrájk: a szociális ágazattal kiegyezett a kormány, a másik kettő odacsap ...................... 3
MUNKAVILÁGA .................................................................................................................... 4
Az automatizálási szorongásról az ENSZ munkaügyi konferenciáján Győrben ................... 4
Handó Tünde: Létrejön a Közigazgatási Felsőbíróság........................................................... 4
Roma diákokkal oldódhat meg a munkaerőhiány a mezőgazdaságban? ............................... 4

SZAKSZERVEZET
Teljesen másképp látja a sztrájk eredményességét a Hankook vezetése és a
szakszervezet

http://www.atv.hu/belfold/20190314-teljesen-maskepp-latja-a-sztrajkeredmenyesseget-a-hankook-vezetese-es-a-szakszervezet/hirkereso
Eltérően ítéli meg a Hankook Tire vezetése és a Magyar Vegyipari, Energiaipari
és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége a sztrájk
eredményességét: a cég szerint jelentősen a sztrájkhelyzetre kalkulált termelési
terv fölött van a rácalmási gyár termelése, a VDSZ azonban úgy látja, a
sztrájkolók létszámánál sokkal nagyobb arányú gyártósori leállások voltak.
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Lépett a minisztérium, felfüggesztik a sztrájkot a köztisztviselők

https://hvg.hu/gazdasag/20190314_Lepett_a_miniszterium_felfuggesztik_a_sz
trajkot_a_koztisztviselok#utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_c
ampaign=hirkereso&utm_content=default
Állítólag komolyan vették a követeléseiket, ezért most felfüggesztik a sztrájkot.
Május 1-jére haragos felvonulást szervez az MKKSZ

http://www.atv.hu/belfold/20190314-majus-1-jere-haragos-felvonulastszervez-az-mkksz/hirkereso
Felvonulást szervez május 1-jére a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és
Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) - jelentette be a szakszervezet
elnöke csütörtökön a fővárosi Kossuth téren tartott sajtótájékoztatóján.
Dolgozz, mongol: a VDSZ szerint így nógatják a vendégmunkásokat a Hankooknál

https://index.hu/gazdasag/2019/03/13/dolgozz_mongol_a_vdsz_szerint_igy_o
sztonzik_a_vendegmunkasokat_a_hankooknal/?fbclid=IwAR2fKmiBD2_FblCs07
4wa0j9Ng4sAqev5KFiGr3I9AS87x8XQDq_Bw93Jjo
Még mindig tart a sztrájk a Hankook Dunaújváros melletti gumigyárában,
miután a felek nem tudtak megegyezni a béreket illetően. A sztrájkot
szervező Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók
Szakszervezeti Szövetsége nyomásgyakorlással vádolja a Hankookot, azonban a
cég szerint a sztrájk csak árt mindenkinek és a VDSZ kommunikációja az üggyel
kapcsolatban csak hangulatkeltés. A Hankook addig nem hajlandó tárgyalni,
amíg tart a sztrájk.
MKKSZ: 7500 köztisztviselő sztrájkol országszerte

https://szakszervezetek.hu/dokumentumok/akciok/17690-mkksz-7500koztisztviselo-sztrajkol-orszagszerte
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7500 köztisztviselő vesz részt a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és
Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) által meghirdetett csütörtöki
sztrájkban - közölte az érdekképviselet elnöke, a főváros XV. kerületének
önkormányzatánál elindítva a munkabeszüntetést. - Kordás László, a Magyar
Szakszervezeti Szövetség elnöke az értekezleten azt hangsúlyozta, hogy össze
kell fogni a közférában és a versenyszférában működő szakszervezeteknek,
mert ha nem így tesznek „leszalámizzák” a munkavállalókat.
Sztrájkolnak a közszolgálati dolgozók – percről-percre a Mércén

https://merce.hu/2019/03/14/sztrajkolnak-a-kozszolgalati-dolgozok-es-atanarok-percrol-percre-amercen/?fbclid=IwAR22NL9l47d1VPEsMiEZS05pqRklhu13GERE1R1ox4LS7s3vIc
HXMyIRtE0
Közszolgálati dolgozók sztrájkolnak ma. A szolidaritási tanársztrájkot a PDSZ
szervezte, azonban a tankerületek az utolsó pillanatban megtámadták a
megállapodásokat. A közszolgálati dolgozók az MKKSZ szervezésében a
Parlamenthez vonulnak 11 órakor. A közszolgálati dolgozók a bérek rendezése
és a növekvő túlórák miatt lépnek sztrájkba.
Szabotálták a tankerületek a pedagógusok sztrájkját

https://index.hu/gazdasag/allas/2019/03/14/pedagogus_sztrajk/
Mind a négy tankerületben leállította reggel a pedagógusok sztrájkját a
tankerület vezetése, ahol sikerült megállapodni a sztrájk feltételeiről - adta
közre a munkabeszüntetést szervező Pedagógusok Szakszervezete (PDSZ). Ez
azt jelenti, hogy pár szakképzési központot leszámítva a tervezettel szemben
sehol nem sztrájkolnak ma a tanárok.
Félsztrájk: a szociális ágazattal kiegyezett a kormány, a másik kettő odacsap

https://nepszava.hu/3028906_felsztrajk-a-szocialis-agazattal-kiegyezett-akormany-a-masik-ketto-odacsap
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Kollektív szerződést és ütemezett béremelést ígér a humántárca a szociális
munkásoknak.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
Az automatizálási szorongásról az ENSZ munkaügyi konferenciáján Győrben

https://www.kisalfold.hu/gyori_hirek/az_automatizalasi_szorongasrol_az_ensz
_munkaugyi_konferenciajan_gyorben/2591166/?utm_source=hirkereso&utm_
medium=feed&utm_campaign=hirkereso
A Széchenyi István Egyetem és a Magyar ENSZ Társaság "A munka jövője és a
jövő foglalkoztatása" címmel rendezett konferenciát a Management Campus új
épületében Győrben. Az előadások fókuszában a negyedik technológiai- és a
harmadik információs forradalom lehetséges munkaerőpiaci következményei
álltak. A rendezvény a ,,Mobile United Nations Academy" (Mobil ENSZ
Akadémia) konferenciasorozat keretei között valósult meg.
Handó Tünde: Létrejön a Közigazgatási Felsőbíróság

http://orientpress.hu/cikk/2019-03-13_hando-tunde-letrejon-a-kozigazgatasifelsobirosagAz Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke szerint a közigazgatási és a
munkaügyi ítélkezést illetően a bírósági szervezet jelentős változás küszöbén
áll.
Roma diákokkal oldódhat meg a munkaerőhiány a mezőgazdaságban?

https://www.agroinform.hu/gazdasag/roma-diakokkal-oldodhat-meg-amunkaerohiany-a-mezogazdasagban-39457001?utm_source=hirkereso&utm_medium=cpc&utm_campaign=HIRpromo&ut
m_content=39457
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A munkaerőhiány csökkentésére és a roma fiatalok felzárkoztatására dolgoztak
ki nagyszabású programot az Agrárminisztériumban. Az Agroma-program
egyelőre csak tervezet, de akár jövőre is elindulhatna, ha megkapja a megfelelő
támogatást minden érintettől.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

