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SZAKSZERVEZET
Megállapodtak: 10 nap után győztek a dolgozók a Hankook sztrájkban!

https://merce.hu/2019/03/21/megallapodtak-10-nap-utan-gyoztek-adolgozok-a-hankook-sztrajkban/
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10 nap után véget ért a sztrájk a Hankookban. Mint Székely Tamás, a VDSZ
elnöke a Mércének elmondta, tegnap este ültek le tárgyalni a Hankook
képviselőivel, és ma 19 óra 45 perckor meg is állapodtak.
________________
https://adozona.hu/munkajog/Megszuletett_a_megallapodas_Hankooknal_ve
ge_PAJOJX#rss
Megírták a szakszervezetek Orbánnak sztrájkköveteléseiket

https://24.hu/fn/gazdasag/2019/03/21/megirtak-a-szakszervezetek-orbannaksztrajkkoveteleseiket/?fbclid=IwAR22rk6ftBPgFozgNjYC7T_uROdY9fUxKUYzcbe
P5WvoHgvUdm-u3A6V1EA
A szakszervezetek levélben fordultak Orbán Viktor miniszterelnökhöz, a
közszolgák ügyében. Mint ismert, a kormány eddig érdemben nem reagált a
közszolgák kérésire, ezért a Parlament elé hirdettek március 14-ére sztrájkot a
szakszervezetek. De azóta sem történt előrehaladás azokban a témákban,
amelyekben változást szeretnének a közszolgák. A miniszterelnöknek címzett
levélben leírják a sztrájkköveteléseket:
Lehet-e ma sikeresen sztrájkolni Magyarországon?

https://veledvagyunk.blog.hu/2019/03/21/lehete_ma_sikeresen_sztrajkolni_magyarorszagon?fbclid=IwAR2I_ZTd9mytbdGFpOjI
nCkeYXo3vWOHmsWS7oM1Obfue9iGosfkqSeDlJ0
Ha a dolgozókban van kellő elszántság, érvényesíteni tudják a követeléseiket.
Erre a legjobb példa az Audi magyarországi gyára, de a munkavállalók másutt is
sikereket értek el, s nem egyszer elég volt, hogy munkabeszüntetéssel
fenyegessenek. A Hankooknál viszont egyelőre nincs előrelépés: a
munkavállalók jelentős része több mint egy hete sztrájkol, de a cég még
tárgyalni sem hajlandó a szakszervezetekkel.

Nekem a szakszervezet kinyitotta a világot

https://abcug.hu/nekem-a-szakszervezet-kinyitotta-a-vilagot/?fbclid=IwAR234aQxC-FGWgY9ndsnZWSacb-zTRoPvHpZryDeKAv0-296JYaBy3vNrI
Hogy kerül egy pályakezdő a szakszervezethez? Hogyan lehet a fiataloknak
vonzóvá tenni az érdekvédelmet – legyen szó tagságról vagy munkavállalásról?
Mit tud egy fiatal szakszervezeti vezető, amit egy idősebb nem? Mi az, amit
megtartanának a korábbi módszerekből, és miben kellene változtatniuk a
szakszervezeteknek azért, hogy megfeleljenek a jelenkor kihívásainak? Erről
faggattunk három fiatal szakszervezeti vezetőt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
Bérből és fizetésből élő? Akkor erről tudnia kell!

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/ber-fizetes-kereset-kshvaltozas.680807.html
Még kilenc nap és kiderül a keserű valóság a magyar bérekről, mivel a KSH
publikálja az új, jóval nagyobb adatbázisra épülő keresetstatisztikájának januári
számait. A Policy Agenda komoly visszaesésre számít.
Több mint 4300 vállalkozást és céget ért fekete foglalkoztatáson a NAV

https://24.hu/fn/gazdasag/2019/03/21/tobb-mint-4300-vallalkozast-es-cegetert-fekete-foglalkoztatason-a-nav/

Az állami adó- és vámhatóság a honlapján a be nem jelentett foglalkoztatottat
foglalkoztató adózók közzétételi listáján folyamatosan nyilvánosságra hozza
azoknak az adózóknak a nevét, székhelyét, adószámát (adószámmal nem
rendelkező természetes személy foglalkoztató nevét, lakcímét, adóazonosító
jelét), akik vagy amelyek
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Mutatjuk, miért jó állva dolgozni

https://szakszervezetek.hu/hirek/17781-mutatjuk-miert-jo-allva-dolgozni
Az ülőmunka egészségkárosító hatásait egyre több kutatás bizonyítja, ezért
egyre több munkahelyen nyílik lehetőség az állva dolgozásra is. De vajon
tényleg egészségesebb ez a megoldás? - írja a HáziPatika.com.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Ötezer milliárdot szeretne kérni az emberektől a magyar állam

https://nepszava.hu/3029790_otezer-milliardot-szeretne-kerni-az-emberektola-magyar-allam
„Az új forrással lényegében lenullázzuk Magyarország devizaadósságát” –
mondta a pénzügyekért felelős államtitkár.

Kiderült, mire költhetné Magyarország az új kohéziós pénzeket - íme, a részletek

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/eu-unios-forras-2021-2027-projektjavaslat-penz.680941.html

A következő hétéves költségvetési időszakban konkrétabban meghatározott
célok mentén költhetnék el az uniós forrásokat a tagállamok, mint korábban.
Magyarország megkapta a javaslatokat az Európai Bizottságtól. Néhány
konkrétum kiderült arról, mire és mennyit költhetne Magyarország 2021 és
2027 között.

Változás jön a nyugdíjszámításnál jövőre - a Nők 40-et is vastagon érinti

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/nyugdij-nyugdijas-nyugdijrendszerno40-nyugdijkorhatar.680902.html
Idén új időszakkal bővült ki a gyermekekre tekintettel elismerhető szolgálati
idők köre. 2020-ban pedig újabb bővülésről határoztak a döntéshozók. Ezeknek
főként a nők kedvezményes nyugdíjához szükséges jogosultsági idő
megszerzését nézve van nagy jelentősége, ámde férfiak is az érintettek között
lehetnek - figyelmeztet az adó.hu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------KÖZÉLET
Weber: a Néppárt határozott döntést hozott tegnap arról, hogy felfüggeszti a Fidesz
tagságát

https://merce.hu/2019/03/22/weber-a-neppart-hatarozott-dontest-hozotttegnap-arrol-hogy-felfuggeszti-a-fidesz-tagsagat/
Mint mi is megírtuk szerdán, Orbán Viktor a néppárt tanácsának döntése után
arról beszélt, hogy a Fidesz önkéntesen függesztette fel magát. Orbán azt is
mondta, a Fideszt nem lehet felfüggesztetni. A kormánypárti médiatermékek
pedig egytől egyig címlapon hozták, a Fideszt nem zárták ki, és nem
függesztették fel a Néppárt ülésén.
Újabb aggasztó problémákat lát Magyarországon az Európai Bizottság

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/jogallamisag-kampany-korrupciomagyarorszag-europai-bizottsag.680939.html
Az Európai Bizottság továbbra is osztja a jogállamiság, az emberi jogok és a
korrupció magyarországi helyzetével kapcsolatos aggályok nagy részét, s a
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helyzet az utóbbi hónapokban sem javult, sőt újabb problémák is felmerültek mondta az MTI szerint Frans Timmermans, a testület első alelnöke Brüsszelben.
Salvini, Orbán szövetségese se hiszi el hogy közös megegyezéssel függesztették fel a
Fideszt az EPP-ben

https://merce.hu/2019/03/21/orban-szelsojobbos-olasz-szovetsegese-se-hisziel-hogy-kozos-megegyezessel-fuggesztettek-fel-a-fideszt-az-epp-ben/
Miután tegnap felfüggesztődött a Fidesz tagsága az Európai Néppártban, mely
az Európai Unió jobbközép – tehát például nem szélsőjobboldali – pártjait
tömöríti elvileg az Európai Parlamentben (és az európai politikában), a Fidesz
természetesen megpróbálta sikerként, közös megegyezéses döntésként eladni,
hogy csúnya vége lett az összebalhézásnak.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EGYEBEK
Megérkeztek a minisztérium elé, Palkovics lemondását követelik az Akadémiáért
tüntetők

https://merce.hu/2019/03/21/ujra-utcara-mennek-az-akademiafuggetlensegegert-percrol-percre-a-mercen/
Az Akadémia Dolgozók Fóruma második tüntetését tartja a Magyar
Tudományos Akadémia függetlenségért, a kutatóhálózatok egyben és
megmaradásáért.
Kiderült: védett terület volt a Balatonnál kiirtott erdő

https://www.hellovidek.hu/gazdasag/2019/03/22/kiderult-vedett-terulet-volta-balatonnal-kiirtott-erdo
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Letarolták a tóparti erdő jelentős részét a balatonfűzfői strand melletti
szakaszon, miután az önkormányzat elfogadta, hogy strandröplabda-centrumot
alakítsanak ki a területen. A fák kivágása után Marton Béla polgármester a
fűzfőiek Facebook-fórumán azt állította, hogy az erdő szimpla építési terület
volt, azonban az erdő Natura 2000-es oltalom alatt áll - írja a 24.hu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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