2019. március 21.

Sajtószemle
Tartalom
SZAKSZERVEZET ................................................................................................................. 2
Kordás László: Kevés a munkaügyi ellenőrzés, túl sok a munkahelyi baleset ...................... 2
Meleg János a VSZ, Naszály Gábor az EKSZ, Karsai Zoltán a KASZ elnöke az aktuális
kérdésekről ............................................................................................................................. 2
Megpróbálták megfélemlíteni a Metro dolgozóit - az áruház szerint dehogy ........................ 2
Fizetésemelést kapnak a gyógyszergyárban ........................................................................... 2
Nyolcadik napja sztrájkolnak a Hankook-nál ........................................................................ 3
Pályázat amerikai-európai tapasztalatcsere- és képzési programra – 2019 második kör ....... 3
Évi egymillió forinttal is megrövidíthetik a tanárokat - töltik a sztrájkalapot ....................... 3
Hogyan tovább üzemi tanácsok Magyarországon? ................................................................ 4
Mikor jogellenes a sztrájk?..................................................................................................... 4
MUNKAVILÁGA .................................................................................................................... 4
Ilyen a kormányzati együttérzés: aki kevesli a béremelést, mondjon fel ............................... 4
Zsolnay-ügy: Fel vannak háborodva az átvert és pervesztes pécsiek .................................... 5
GAZDASÁG ............................................................................................................................. 5
Pénzügykutató: 3,7 százalékkal nőhet a magyar GDP idén ................................................... 5
May bejelentette: nem lesz megállapodásos brexit jövő pénteken......................................... 5
KÖZÉLET ................................................................................................................................ 6
Megszületett a döntés: megszavazták a Fidesz tagságának felfüggesztését .......................... 6
EGYEBEK ................................................................................................................................ 6
Újabb törvénymódosítással gyorsítanák a paksi atomerőmű építését .................................... 6

1

SZAKSZERVEZET
Kordás László: Kevés a munkaügyi ellenőrzés, túl sok a munkahelyi baleset

https://veledvagyunk.blog.hu/2019/03/19/kordas_laszlo_keves_a_munkaugyi_
ellenorzes_tul_sok_a_munkahelyi_baleset?fbclid=IwAR2Uf5loU5UgUzDcnBOEq
frxrEpmk3KQso30VYmJgRdOalZsG5v_EiZ_ZG4
Egyre több a munkahelyi baleset: öt év alatt nagyjából 15 százalékkal nőtt a
regisztrált esetek száma. Ennek oka a dolgozók fokozott leterheltsége, a másik
a munkaügyi ellenőrzések gyakoriságának csökkenése: egy-egy cég átlagosan
82 évente számíthat hatósági vizsgálatra.

Meleg János a VSZ, Naszály Gábor az EKSZ, Karsai Zoltán a KASZ elnöke az
aktuális kérdésekről
https://www.klubradio.hu/archivum/szolidaritashu-201912-heti-adas-2390
A Klubrádió március 20-i Szolidaritás.hu műsor beszélgető partnerei az elnökök
Megpróbálták megfélemlíteni a Metro dolgozóit - az áruház szerint dehogy

https://nepszava.hu/3029461_megprobaltak-megfelemliteni-a-metrodolgozoit-az-aruhaz-szerint-dehogy
Szóba került az áruház bedőlése és az állásvesztés is a dolgozók gyűlésén, a
hivatalos verzió szerint ilyesmi nem történt. A munkavállalók szerint azért
éppen ezt a Metro áruházat keresték fel a cég vezetői, mert nyilván kiderült,
hogy a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) ebben az egységben
végezhette a sztrájkhajlandósággal kapcsolatos első felmérést.
Fizetésemelést kapnak a gyógyszergyárban

http://www.haon.hu/fizetesemelest-kapnak-a-gyogyszergyarban/4176974
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Debrecen – Nem lesz sztrájk a Teva debreceni üzemében, miután a
szakszervezet megegyezett a munkáltatóval.
Nyolcadik napja sztrájkolnak a Hankook-nál

https://autopro.hu/beszallitok/Nyolcadik-napja-sztrajkolnak-a-Hankooknal/29779/
Elfogadhatatlannak tartja a szakszervezet a vállalat egyoldalú béremelését, a
dolgozók sem fáradnak, hiszen nyolcadik napja nem vették fel a munkát a
rácalmási gumigyárban. Megállapodás továbbra sincs.
Pályázat amerikai-európai tapasztalatcsere- és képzési programra – 2019 második
kör

https://www.cka.hu/blog/2019/03/19/palyazat-amerikai-europaitapasztalatcsere-es-kepzesi-programra-20191/?fbclid=IwAR1IVdrTxftnzYhLuPTi7VYz9z8qMAl6rugeSHJS2uRVSPbSWLLSxtI_Rk
Közösségszervezés iránt érdeklődők figyelem! Olyan fiatalokat keresünk, akik
már végeznek, vagy szívesen végeznének közösségszervező munkát
kirekesztett, kisebbségi csoportokkal. A jelentkező bekapcsolódhat egy 42
napos képzésbe az USA-ban, majd hazatérve amerikai és hazai mentorok
segítségével folytathatja hazai közösségszervező gyakorlatát.
Évi egymillió forinttal is megrövidíthetik a tanárokat - töltik a sztrájkalapot

https://nepszava.hu/3029510_evi-egymillio-forinttal-is-megrovidithetik-atanarokat-toltik-a-sztrajkalapot
Utoljára 25 ezer pedagógus szüntette be a munkát, most ezt a tömeget
szeretnék megtöbbszörözni.
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Hogyan tovább üzemi tanácsok Magyarországon?

https://szakszervezetek.hu/hirek/17766-hogyan-tovabb-uzemi-tanacsokmagyarorszagon
Országos üzemi tanácsi konferenciára hívjuk az érdeklődőket április 11-én. A
konferencia szervezői az üzemi tanácsok előtt álló legfontosabb feladatokról
kívánnak áttekintést adni a résztvevőknek. Ilyen aktuális teendőnek tekinthetők
megítélésünk szerint a foglalkoztatással kapcsolatos kérdések, a magyarországi
bérek felzárkóztatásának ügye, a robotika és a technológiai fejlesztések
következményei.
Mikor jogellenes a sztrájk?

https://ado.hu/munkaugyek/mikor-jogellenes-a-sztrajk/
Az utóbbi években a sztrájkok sűrűbben jelentek meg a kétezres évek elejéhez
képest. Szakszervezetként és munkavállalóként azonban érdemes odafigyelni
az apróbb kérdésekre is, tekintve, hogy egy jogellenes sztrájk komoly
szankciókhoz vezethet.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
Ilyen a kormányzati együttérzés: aki kevesli a béremelést, mondjon fel

https://nepszava.hu/3029504_ilyen-a-kormanyzati-egyutterzes-aki-kevesli-aberemelest-mondjon-fel
Nem az ígért mértékben emelték a köztisztviselők fizetését - pedig egy
impozáns 30 százalékról volt szó.
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Zsolnay-ügy: Fel vannak háborodva az átvert és pervesztes pécsiek

https://hvg.hu/kkv/20190320_Zsolnayugy_Fel_vannak_haborodva_az_atvert_
es_pervesztes_pecsiek?fbclid=IwAR16uzRI4_4f_T6Ik0pGcMpnwgpk6lnrVqu5K5Uro9X30Fx5Jbo-vXU9K4
205 ezer forintot kéne a vesztes per után fizetnie a 200 ezret kereső
munkavállalónak, de szerinte azoknak kéne fizetnie, akik annak idején
átcsábították a Zsolnaytól az ellene kreált cégbe. Ami aztán csődbe ment, a
Zsolnay pedig túlélte a viharos időszakot. Az ügyletek mögött álló Pécs városa
hárít.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Pénzügykutató: 3,7 százalékkal nőhet a magyar GDP idén

http://azuzlet.hu/penzugykutato-37-szazalekkal-nohet-a-gdp-iden/
A Pénzügykutató legfrissebb prognózisa szerint ugyan tavaly rekordmértékben,
4,9 százalékkal bővült a magyar gazdaság, idén megtörik a hazai gazdaság
lendülete, várhatóan 3,7 százalékkal nő a GDP – mondta Várhegyi Éva, a cég
tudományos tanácsadója.
May bejelentette: nem lesz megállapodásos brexit jövő pénteken

https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/may-brexit-megallapodaseu.680871.html
A parlament döntésképtelensége miatt már nem lehetséges a megállapodásos
kilépés a jövő héten - jelentette be Theresa May brit miniszterelnök
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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KÖZÉLET
Megszületett a döntés: megszavazták a Fidesz tagságának felfüggesztését

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/epp-dontes-felfuggeszt-fidesz-tagsagneppart.680862.html
Megszavazta a Fidesz tagságának felfüggesztését az Európai Néppárt (EPP)
politikai gyűlése Brüsszelben. A végeredmény azonban kompromisszumos,
ugyanis olyan döntés született, amely a magyar kormánypárt számára is
elfogadható.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EGYEBEK
Újabb törvénymódosítással gyorsítanák a paksi atomerőmű építését

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/atomenergia-torvenymodositas-paksiatomeromu.680861.html
Az atomenergiáról szóló törvény és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről
szóló törvény módosításáról tárgyalt az Országgyűlés szerdán. Az ellenzék
szerint nem az engedélyezés felgyorsításával kellene behozni a Paks II.
beruházás csúszását. A Fidesz szerint az előterjesztés megfelelően szolgálja a
paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházás
megvalósításá
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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