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SZAKSZERVEZET
„Ezért érdemes szakszervezetet szervezni”

http://www.atv.hu/videok/video-20190322-david-ferenc-es-szekelytamas?fbclid=IwAR1SJ85BWl6uWP5_zBX1XVru4xoxnrKc4hEcV_9WcK6FCmuVV
V9BWrkG28Q
Székely Tamás a VDSZ és Dávid Ferenc a Péntek esti Egyenes Beszéd műsor
vendégei
Hankook-sztrájk: itt vannak a megállapodás részletei

https://nepszava.hu/3029945_hankook-sztrajk-itt-vannak-a-megallapodasreszletei
Tíz nap után véget ért a sztrájk a Hankooknál, a szakszervezet a pótlékok és a
bónuszok jelentős emelését érte el.
A szakszervezet szerint „térdre kényszerítették” a Hankookot a dunaújvárosi
dolgozók

https://merce.hu/2019/03/22/szekely-tamas-szerint-terdre-kenyszeritettek-ahankookot-a-dunaujvarosidolgozok/?fbclid=IwAR0ogWO9Y0aSTWXpKQwmJpVpIvCTLDHFE3yt2OzcVdjCM
wJ3Sy5ZsH99NCE
A Vegyipari Dolgozók Szakszervezete (VDSZ) történetének leghosszabb, sikeres
sztrákját zárta le tegnap este megállapodással a dunaújvárosi-rácalmási
Hankook gumigyárnál. Székely Tamás, a szakszervezet elnöke mai, budapesti
sajtótájékoztatóján számolt be az eredményekről, és a siker jelentőségéről.
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Szakszervezeti kilépő nyilatkozatokat osztogat dolgozóinak egy kecskeméti cég

https://merce.hu/2019/03/23/szakszervezeti-kilepo-nyilatkozatokat-osztogatdolgozoinak-egy-kecskemeti-ceg/?fbclid=IwAR2HufFgqp9xID8q6fYNFKBsvGpM8k23twqtBthTBHTK_F3aSJW39Lwp3k
Szakszervezeti kilépő nyilatkozatokat osztogat dolgozóinak a bérfejlesztési
értesítő átadásakor a kecskeméti CabTec Kft. menedzsmentje – tudta meg a
Mérce helyi forrásból.
Nem jutott dűlőre a közszolgálati fórum

https://magyarnemzet.hu/gazdasag/nem-jutott-dulore-a-kozszolgalati-forum6285410/
Eredménytelenül zárult pénteken az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető
Tanács (OKÉT) Köztisztviselői Érdekegyeztető Tanács ülése – értesült a Magyar
Nemzet.
Az osztályharc nem segíti a dolgozót

https://magyarnemzet.hu/gazdasag/az-osztalyharc-nem-segiti-a-dolgozot6319013/
Az osztályharcos, tőkeellenes, marxista gyökerű szakszervezetek ellenében
szervez nemzetközi, alternatív érdekvédelmi mozgalmat az egyik legnagyobb
olasz konföderáció, az Unione Generale del Lavoro, amely együttműködési
megállapodást készít elő a Munkástanácsokkal. Palkovics Imre elnök szerint a
munkavállalók érdekvédelme ma az együttműködéssel, a dolgozók által
megtermelt javakból juttatott részesedéssel érhető el, nem a nyílt konfliktusok
kiélezésével.
Így sztrájkol a magyar - lista az Auditól a Hankookig

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/sztrajk-munka-gyarszakszervezet.680970.html
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Általános sztrájk ugyan nem volt, de a januári Audi-sztrájkot követően több
gyárban is sikeres munkabeszüntetést szerveztek a szakszervezetek. Csokorba
szedtük a munkavállalók akciót Győrtől Miskolcig.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
Kártalaníthatják a kéményseprőket

https://nepszava.hu/3030082_kartalanithatjak-a-kemenyseproket
Az Alkotmánybíróság kötelezte a parlamentet arra, hogy szabályozza a
kéményseprővállalkozásokkal idő előtt felbontott önkormányzati szerződések
utáni elszámolási szabályokat – derül ki a pénteki Magyar Közlönyből.
Munkaügyi csapda: aki hamar talál munkát, inkább bele sem kezd a perbe

https://nepszava.hu/3030085_munkaugyi-csapda-aki-hamar-talal-munkatinkabb-bele-sem-kezd-a-perbe
Egyre kevesebb kirúgott dolgozó megy bíróságra az igazáért, mert az eljárások
elhúzódnak. Tavaly január óta elindítani is nehezebb őket, ha veszít, sokat kell
fizetnie, ráadásul az sem mindig jut a pénzéhez, aki nyer.
A munkaerőért harcol az építőipar

https://magyarnemzet.hu/gazdasag/a-munkaeroert-harcol-az-epitoipar6282788/
Jóformán munkaerő-kölcsönzőként működő kényszervállalkozásokról, a
feketemunka jelentős arányáról, nem hatékony képzésekről számolt be az
építési vállalkozók szövetsége az ágazat problémáit összegző jelentésében. A
foglalkoztatás helyzetének javítására a szövetség tucatnyi javaslatot
fogalmazott meg: ezek között szerepel az ágazati szintű gyakorlati képzőhelyek

kialakítása, ukrán, szerb, török és fehérorosz cégekkel vendégmunkásokról
szóló megállapodások kidolgozása, valamint a külföldön dolgozó magyar
szakemberek hazacsábítása.
A teljesítményhez kötött fizetéssel csak a munkáltató jár jól

https://piacesprofit.hu/kkv_cegblog/a-teljesitmenyhez-kotott-fizetessel-csak-amunkaltato-jar-jol/
A teljesítményalapú fizetés terjed az Egyesült Államokban és Európában is. A
módszer elvben hasznos lehet a munkaadó számára, de mindenképpen káros a
munkavállalónak, az egészségére is.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
A mélybe tart egy fontos mutató, hogy lesznek így további béremelések?

https://g7.hu/adat/20190322/a-melybe-tart-egy-fontos-mutato-hogy-lesznekigy-tovabbi-beremelesek/
A közgazdaságtan klasszikus modellje szerint a GDP-növekedést alapvetően
három faktor határozza meg. Ezek a munkaerő, a tőke és a
technológia/termelékenység. Ha hétköznapi nyelven szeretném
megfogalmazni, az összefüggés magától értetődő. Minél több munkás dolgozik,
annál többet tudunk termelni. Minél több tőke és gép termel, annál többet
tudunk termelni. Minél fejlettebb technológiával és nagyobb hatékonysággal
termelünk, annál több lesz a termék.
Kiderült, tényleg a tehetősebbeknek jó a SZÉP-kártya

https://www.azenpenzem.hu/cikkek/kiderult-tenyleg-a-tehetosebbeknek-jo-aszep-kartya/5702/
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Az idén januárban a hivatalos adatok szerint az előző év azonos időszakához
képest csökkent a belföldi vendégek száma, a SZÉP-kártyás költések azonban
közben szépen emelkedtek. Elsőre úgy tűnhet, hogy bejött a nagy mutatvány, a
béren kívüli pénzekből sokat sikerült a pihenőplasztikra terelni. Részletesebben
áttekintve a kép azért árnyaltabb.
Csak így lehet majd értékelhető nyugdíja a mai fiataloknak

https://www.penzcentrum.hu/nyugdij/csak-igy-lehet-majd-ertekelhetonyugdija-a-maifiataloknak.1076009.html?utm_source=penzcentrum&utm_medium=mail&ut
m_campaign=hirlevel&fbclid=IwAR3dj2nxSpAtjmBYnwDFjUrphOwMoGxvdLJsyF
R43q-eALVnQE_t-N1WRAU
Sokan nincsenek tisztában azzal, mit jelent valójában az öngondoskodás, mi a
szerepe a mindennapokban? Pedig gyakran ez jelentheti a kiutat az anyagi
bizonytalanságból, kiszolgáltatottságból. Egy friss felmérés szerint ennek
fontosságát egyre több fiatal ismeri fel, három hónapnál hosszabb időt
jövedelem nélkül 36 százalékuk tudna áthidalni és egyre többen tesznek félre a
nyugdíjas éveikre is.
Több mint 200 millió forintot taxizhatnak el a minisztériumi dolgozók

https://nepszava.hu/3030054_tobb-mint-200-millio-forintot-taxizhatnak-el-aminiszteriumi-dolgozok
A City Taxi márciusban két évre szóló, mintegy 209 milliós szerződést kötött a
kormányzati munkát végző tisztviselők személyszállítására. A cégnek
novemberig még élő szerződése volt ugyanerre a célra.
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A családok harmadánál vészhelyzetet okozna egy váratlan kiadás

https://nepszava.hu/3030015_a-csaladok-harmadanal-veszhelyzetet-okoznaegy-varatlan-kiadas
És ha sikerül is áthidalni a pénzhiányt, akkor is adósságcsapdába ragadhatnak a
famíliák.
A gyerekeseknek minden, a többieknek semmi sem jár

https://nepszava.hu/3029946_a-gyerekeseknek-minden-a-tobbieknek-semmisem-jar
A kormányzati igazgatásban dolgozók szabadságmegváltása 9,4 milliárd
forintjába került az adófizetőknek.
Beléptünk a válság előszobájába - Európa, Japán és az USA már mutatja a tüneteket

https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/valsag-recesszio-bmivilaggazdasag.681037.html?fbclid=IwAR1VOPMIxp8FIMRatGGf6E_bsQoKOKcVj
ABsVNevq2awjCKJ5HZ34tc5F2M
A feldolgozóipari és szolgáltatóipari teljesítmény nagyot romlott az EU-ban,
főként két motorországban, a franciáknál és a németeknél. Az USA-ban is
lassult a növekedés, míg japánban három éve nem volt ekkora visszaesés. Az
elemzők szerint a legnagyobb kárt a világgazdaságban az Egyesült Államok
kereskedelmi háborúja okozta, de a legrosszabbon még túl sem vagyunk.
Donald Trump elnök még harcba szállna az európai járműiparral is védővámok
bevezetésével, az olasz gazdaság pengeélen táncol, miközben a brexit körüli
bizonytalanság is időzített bombaként ketyeg. Magyarország legfontosabb
partnereivel együtt zuhanhat a mélybe.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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KÖZÉLET
Pártdöntés is kell a Fidesznek az önfelfüggesztéshez

https://nepszava.hu/3029986_partdontes-is-kell-a-fidesznek-azonfelfuggeszteshez
A jelek szerint a Fideszben semmilyen formális döntés nem született arról, hogy
a párt "önkéntesen" felfüggeszti tagságát az Európai Néppártban, ez
ugyanakkor ellentétes lehet a párt alapszabályával.
Tízezreket zár ki a kormány a felsőoktatásból - újra az utcára vonulnak a diákok

https://nepszava.hu/3029911_tizezreket-zar-ki-a-kormany-a-felsooktatasbolujra-az-utcara-vonulnak-a-diakok
Arra kérik a kormányt az április végi demonstráció szervezői, hogy amíg nem
biztosított a minőségi nyelvoktatás az egész országban, ne tegye a
továbbtanulás feltételévé a nyelvvizsgát.
Az EU minden tagállamban vizsgálná a jogállam működését, akár kényszerítő
intézkedéseket is hozna

https://nepszava.hu/3030088_az-eu-minden-tagallamban-vizsgalna-a-jogallammukodeset-akar-kenyszerito-intezkedeseket-is-hozna
Az Európai Uniónak a jövőben minden tagállamban rendszeresen vizsgálnia
kellene a jogállam működését, szükség esetén pedig kényszerítő intézkedéseket
hoznia a normák tiszteletben tartására. Az Európai Bizottság (EB) a tervek
szerint kedden fogja elfogadni és nyilvánosságra hozni az erről szóló
közleményét — tudta meg a Népszava.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EGYEBEK
Szeretnél népi ülnök lenni?

http://www.dunaferrvasas.hu/index.php/105-hirek/sakszervezet/dunaferrvasas/997-szeretnel-nepi-ulnoklenni?fbclid=IwAR0XDgpRmJyQ8liWfd60cZ8X8yJkLNh7ovTWwhNUeorK1U3Ud3Cgay6BgI
Ezúton tájékoztatlak, hogy a Magyar Köztársaság Elnöke a 2019. évi bírósági
ülnökválasztást 2019. március 7.- 2019. április 30. közé eső időtartamra tűzte
ki. Dunaújváros Megyei Jogú Város közgyűlése az Országos Bírósági Hivatal
elnöke által közzétett adatok alapján a Székesfehérvári Törvényszékre 1 fő
törvényszéki ülnököt, 3 fő fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró ülnököt, a
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra (Székesfehérvár) 7 fő munkajogi perben
eljáró ülnököt, a Dunaújvárosi Járásbíróságra 10 fő fiatalkorúak büntető
ügyeiben eljáró ülnököt választhat meg.
Emmi: Hatan fertőződnek meg évente tuberkulózisban Magyarországon

https://magyarnemzet.hu/belfold/emmi-hatan-fertozodnek-meg-eventetuberkulozisban-magyarorszagon-6335417/
A nagyon ritka betegségek közé tartozik a tuberkulózis, vagyis a tbc
Magyarországon – mondta Horváth Ildikó, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának egészségügyért felelős államtitkára hétfő reggel az M1
aktuális csatornán.
Itt az újabb botrány: nyugdíjas-gyűlölő cikket írogatott a Fidesz-médiabirodalom új
vezére

https://hirhugo.hu/2019/03/23/itt-az-ujabb-botrany-nyugdijas-gyulolo-cikketirogatott-a-fidesz-mediabirodalom-uj-vezere/
A jobboldali politikai kultúra szinte mindig a gyűlöletkeltésen alapul és ennek a
gyűlölet keltésnek az Ő oldalukon gyakran célpontjai a szépkorúak. A Fidesz
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médiabirodalom frissen kinevezett vezérének most előkerült cikke élen jár a
nyugdíjas-gyűlölet keltésben.
Semjén Zsolt: Az állam és az egyház együttműködése a járható út

https://magyarnemzet.hu/belfold/semjen-zsolt-az-allam-es-az-egyhazegyuttmukodese-a-jarhato-ut-6319034/
Nem tudok elképzelni jobb „befektetést” a költségvetési pénzeknek, mint az
egyházi intézményekbe történő invesztíció – jelentette ki Semjén Zsolt
vasárnap a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tisztabereken vasárnap.
Megfejtették az első tojás rejtélyét

https://24.hu/tudomany/2019/03/24/dino-dinoszaurusz-osleny-t-rex/
120 millió évig éltek úgy tojásrakó gerincesek a földön, hogy egyetlen tojás sem
maradt utánuk, majd hirtelen robbanásszerűen megnő az ilyen fosszíliák száma.
Miért? Egy nemzetközi kutatócsoport adta meg a választ. Rákérdeztünk arra is,
a tyúk volt-e előbb vagy a tojás, illetve miért voltak az akár többször tíz tonnás
állatoknak csupán görögdinnye méretű tojásaik.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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