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SZAKSZERVEZET
A szakszervezet vezetője szerint erősödik az egység a Hankooknál

https://infostart.hu/belfold/2019/03/18/a-szakszervezet-vezetoje-szerinterosodik-az-egyseg-a-hankooknal
Folytatódik a bértárgyalás a Hankook dunaújvárosi gyárában a vezetőség és a
sztrájkbizottság között – mondta Székely Tamás, a Magyar Vegyipari,
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Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének
elnöke az InfoRádiónak. Hozzátette: a sztrájkoló munkavállalók egysége
erősödött az elmúlt napokban.
Hiába tart már egy hete a Hankook-sztrájk, a vezetőség nem tárgyal a
bérkövetelésekről

https://nepszava.hu/3029382_hiaba-tart-mar-egy-hete-a-hankook-sztrajk-avezetoseg-nem-targyal-a-berkovetelesekrol
Már több mint hét napja sztrájkolnak a Hankook dunaújvárosi gumigyárának
dolgozói, ám a vezetőség még mindig nem hajlandó a szakszervezettel tárgyalni
a bérkövetelésekről. Hétfő délután ugyan találkoztak a menedzsment és a
sztrájkbizottság képviselői, ám érdemi egyeztetés nem volt – tudtuk meg
Székely Tamástól.
A Magyar Szakszervezeti Szövetség szolidáris a Hankook sztrájkoló dolgozóival

https://szakszervezetek.hu/kozlemenyek/17736-a-magyar-szakszervezetiszovetseg-szolidaris-a-hankook-sztrajkolo-dolgozoival
Tűrhetetlen, hogy a Hankook Tyre Magyarország Kft., a magyar kormány egyik
kiemelt stratégiai partnere lábbal tiporja a hazai törvényeinket, és semmibe
veszi a dolgozók jogait. A cég működését 2012, az együttműködési
megállapodás megkötése óta több tízmilliárdnyi közpénzzel – közvetlen
juttatásokkal és adókedvezményekkel – támogatták, így végképp
elfogadhatatlan, hogy a társaság nem hajlandó eleget tenni törvényes
kötelezettségeinek.
Kész a forgatókönyv: megbénulhat a magyar áruházlánc

http://www.atv.hu/belfold/20190318-kesz-a-forgatokonyv-megbenulhat-amagyar-aruhazlanc/hirkereso
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Már időpontok és dátumok is szerepelnek abban a forgatókönyvben, amely
abban az esetben lép életbe, ha a Metróval nincsen megállapodás – árulta el a
Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) elnöke az atv.hu-nak.
Karsai Zoltán azt is elmondta: legközelebb április 2-án tárgyalnak a felek,
miközben már a sztrájkhajlandóság felmérését is megkezdték. A vita továbbra is
azon áll, hogy van-e forrás a sztrájkkövetelések teljesítésére.
Béremelés: megmakacsolta magát a BKV, a dolgozók sztrájkra készülnek

https://nepszava.hu/3029425_beremeles-megmakacsolta-magat-a-bkv-adolgozok-sztrajkra-keszulnek
Elfogyott a szakszervezetek és a dolgozók türelme is a BKV-nál, a cégvezetés
ugyanis makacsul kitart a kezdeti – és eddig mindössze egyetlen – béremelési
ajánlata, az 5 százalék mellett. Ezt a cégnél működő szakszervezetek
elfogadhatatlannak tartják, ezért megkezdték a sztrájk előkészítését –
jelentette be az Egységes Közlekedési Szakszervezet. Az EKSZ már tavaly ősszel
is közölte: 15 százalék alatt nem hajlandó megállapodni. Volt olyan szervezet,
amely időközben csatlakozott ehhez az igényhez, a többség azonban egyelőre
csak kétszámjegyű mértéket emleget, konkrét számok nélkül. Az tény, hogy az
5 százalékot egyik szervezet sem tartja elfogadhatónak – szögezte le az elnök,
Naszályi Gábor.
Bátrabban sztrájkolnak a dolgozók

https://magyarnemzet.hu/gazdasag/batrabban-sztrajkolnak-a-dolgozok6101429/
Ma már határozottabban lépnek fel a munkavállalók, velük együtt pedig a
szakszervezetek is határozottabb megmozdulásokkal segítik a harcot a
magasabb keresetek érdekében. A cégek többsége együttműködő, ám vannak
olyan vállalatok, ahol már jogi eszközöket kell bevetni. A munkáltatói oldal
óvatos, bár a tőkeerős cégek általában engednek a követeléseknek. - Kordás
László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség (Maszsz) elnöke kérdésünkre
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ugyanakkor azt hangsúlyozta: az érdekképviseletek elsősorban tárgyalások
útján szeretnének megállapodni a munkáltatóval
Elmarad a Teva-sztrájk, megállapodott a munkáltató és a szakszervezet

https://mfor.hu/cikkek/vallalatok/elmarad-a-teva-sztrajk-megallapodott-amunkaltato-es-a-szakszervezet.html
A mai napon a TEVA Gyógyszergyár és a szakszervezet képviselői aláírták a
bértárgyalásokat lezáró megállapodást – értesült a Debreciner Biri Mihálytól, a
Vegyipari Dolgozók Biogal Szakszervezetének titkárától.
Boros Péterné: haraggal fogunk ünnepelni május elsején

https://infostart.hu/belfold/2019/03/18/boros-peterne-haraggal-fogunkunnepelni-majus-1-jen
Még a héten egyeztetnek a köztisztviselők az Emberi Erőforrások
Minisztériumának képviselőivel, de ez nem lesz sztrájktárgyalás – mondta az
InfoRádiónak a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálatai
Dolgozók Szakszervezetének elnöke.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
Munkahelyteremtés a vidéki multinál: 30 százalékkal bővítették a létszámot

https://www.hellovidek.hu/gazdasag/2019/03/18/munkahelyteremtes-avideki-multinal-30-szazalekkal-bovitettek-a-letszamot
Százötven embert vett fel, ezzel 30 százalékkal növelte munkavállalói számát a
győri székhelyű Leadec Kft. - tudatta a járműipari gyárak üzemeltetésével, a
termelés folyamatban tartásával és termeléskiegészítő műszaki igények
teljesítésével foglalkozó vállalat.
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Százmillióból toboroznak nyugdíjasokat a fővárosi fürdőkbe

https://www.napi.hu/magyar_vallalatok/nyugdijas-szovetkezet-munka-furdobgyh.680700.html
Nyugdíjas szövetkezeti munkavállalókat keres a Budapest Gyógyfürdői és
Hévizei Zrt. (BGYH) az üzemeltetésében lévő, illetve az abba kerülő fürdőkbe,
50 ezer munkaórában – derül ki az uniós közbeszerzési értesítőből.
Úgy írták át 70 ezer ember életét, hogy az utolsó pillanatig ők sem értették, mi
történik

https://hvg.hu/itthon/20190319_kozszolgalat_fizetesemeles_vegkielegites?s=h
k
Van olyan munkahely, ahol a törvényi határidő után kapták meg a közszolgák az
új szerződésüket, és a fájdalomdíjként beígért 30 százalékos emelés sem jár
mindenkinek. Hosszú huzavona után eldőlt, mégis kap végkielégítést az, aki az
átsorolás miatt felmond.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Kiperelték az adatokat: Rengeteget buktak az emberek az állítólagos
“rezsicsökkentéssel”

https://civilhetes.net/kipereltek-az-adatokat-rengeteget-buktak-az-emberekaz-allitolagos-rezsicsokkentessel?fbclid=IwAR3-PVfquHpWYSLtuA1B3m9ioDpJ44OY9uHojBEmh73EmqQkAQsCrzZgco
Hivatalos: veszített a lakosság a “rezsicsökkentett” hatósági gázárral.
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Adósságban fuldoklik a Széchényi könyvtár, a digitalizáció körül Mészáros
settenkedik

https://hvg.hu/itthon/20190314_Adossagban_fuldoklik_a_Szechenyi_konyvtar
_a_digitalizacio_korul_Meszaros_settenkedik
Tízmilliárdokat költenének a Várból száműzendő Országos Széchényi Könyvtár
új épületére, miközben adósságban fuldoklik az intézmény, a fizetések
megalázóak, digitalizációs programja körül pedig Mészáros Lőrincék
settenkednek.
A szakoktatók béremelése prioritást élvez a képzési rendszer átalakításában

https://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagpolitika/a-szakoktatok-beremeleseprioritast-elvez-a-kepzesi-rendszer-atalakitasaban-1409908/
A kormány már rábólintott a szakképzési rendszer átalakításra. Palkovics László
innovációs és technológiai miniszter a Világgazdaságnak azt mondta, április
elejéig kaptak határidőt a pluszforrásokat igénylő bérezési rendszer intézkedési
tervének kidolgozására.
Majd' egymilliárd közpénzzel dobták meg Révész Máriuszékat

https://nepszava.hu/3029398_majd-egymilliard-kozpenzzel-dobtak-megrevesz-mariuszekat
Az első ütemben 196 millió, a másodikban pedig 786 millió forintot kell
biztosítania a pénzügyminiszternek a többek között Révész Máriusz aktív
Magyarországért felelős kormánybiztos feladatainak támogatására szolgáló
Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. létrehozására – derül
ki a mai Magyar Közlönyből.
A Mészáros és Mészáros Kft.-nek már 219,5 milliárdnyi munkája van

https://24.hu/belfold/2019/03/19/meszaros-219-milliard/
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Az OPUS GLOBAL Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján tette közzé,
hogy a közvetett tulajdonában és konszolidációs körében működő Mészáros és
Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. aktív szerződésállományának
értéke 14 százalékkal, megközelítőleg 26,5 milliárd forinttal bővült a társaság
PwC által készített vagyonértékelése óta.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EGYEBEK
Önálló élet helyett elszigeteltség vár a fogyatékkal élőkre a kormány tervei szerint

https://nepszava.hu/3029395_onallo-elet-helyett-elszigeteltseg-var-afogyatekkal-elokre-a-kormany-tervei-szerint
A kabinet felszámolná a nagy szociális intézményeket, ám szakmai szervezetek
szerint az erről szóló koncepció továbbra is ellentétes a fogyatékkal élő
emberek érdekeivel.

Senkitől se félek – mondja Orosvári Zsolt, aki elintézte, hogy az anyák ne a földön
aludjanak a kórházakban

https://168ora.hu/itthon/senkitol-se-felek-mondja-orosvari-zsolt-aki-elinteztehogy-az-anyak-ne-a-foldon-aludjanak-a-korhazakban165045?fbclid=IwAR3nJ7hOCH2asE8nUK40lsV_XP4gyQ_wadG9NUhee6ZLNeyfafXYp1thIU
Ebben az ügyben csak mellém és mögém lehet állni, elém nem – kemény
szavak Orosvári Zsolttól, attól a sárbogárdi apától, aki néhány hónap alatt
elintézte, hogy a kórházakban az édesanyák ágyakon aludhassanak a beteg
gyermekeik mellett, ne pedig a földön. Orosvári erős személyiség. Mindenbe
beleüti az orrát – mondja róla az egyik legjobb barátja –, egy igazi buldog, aki
mindig belebotlik valami közösségi problémába, amit aztán nem is ereszt el
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addig, amíg meg nem oldja. Portrénkból kiderül, hogy Orosvári Zsolt mások
segítését egyfajta pilotprojektként fogja fel, minden ügyben elsősorban a
rendszerhibákat igyekszik feltárni, reparálni, hogy aztán a későbbiekben már
nélküle is működhessen mindaz, ami a közbelépése előtt valamiért nem
működött.
MKIK: a gazdaságban óriási az igény a technikusokra

https://szakszervezetek.hu/hirek/17732-mkik-a-gazdasagban-oriasi-az-igeny-atechnikusokra
A magyar iparban óriási igény van technikusokra, mert nemcsak magas szakmai
tudást képviselnek, hanem szerepet vállalnak a középszintű irányításban is mondta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) szakképzésért felelős
alelnöke az MTI-nek.
Újra tüntetni fognak az Akadémia szabadságáért

https://hvg.hu/itthon/20190319_magyar_tudomanyos_akademia_mta_tuntet
es_akademiai_szabadsag_lanchid?s=hk
A demonstrációt az Akadémiai Dolgozók Fóruma hirdette meg Menet a
tudományért címmel.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

8

