2019. március 29.

Sajtószemle
Tartalom
SZAKSZERVEZET ................................................................................................................. 1
Ezrek tüntettek Brüsszelben – a magyarokért is .................................................................... 1
Lépett a BKV - most biztos nem lesz sztrájk ......................................................................... 2
MUNKAVILÁGA .................................................................................................................... 2
Elkeseredett, demoralizálódott állományról beszélnek a rendőrök ........................................ 2
Nemsokára kormány elé kerül a szakképzés átalakítása ........................................................ 3
Sztrájkra készül az ágazat, amelyet az Orbán-kormány semmibe vesz ................................ 3
Kiterjeszti a kormány a munkaerőpiaci programját ............................................................... 3
Uniós jogot sért a családi juttatásokat érintő osztrák jogszabály ........................................... 4
GAZDASÁG ............................................................................................................................. 4
Nettó 219 400 forint volt az átlagkereset tavaly .................................................................... 4
Többet költ a kormány sportra, mint felsőoktatásra ............................................................... 4
A Videoton-vezér nem tartja jónak a bérnövekedést ............................................................. 5
Még a Fideszt is meglepte a bezenyei óriásberuházás terve .................................................. 5
Iszonyúan megjárta sok nyugdíjas - 40 százalékot is bukhattak az ellátásukból ................... 5
KÖZÉLET ................................................................................................................................ 6
Családbarát állam: "ismétlődő szülés veszélye" miatt rúgta ki az állami vállalt ................... 6
EGYEBEK ................................................................................................................................ 6
Ha nyári időszámítást választunk, télen 8-kor fog csak felkelni a Nap ................................. 6

SZAKSZERVEZET
Ezrek tüntettek Brüsszelben – a magyarokért is

https://veledvagyunk.blog.hu/2019/03/28/ezrek_tuntettek_brusszelben_a_ma
gyarokert_is?fbclid=IwAR396zIPGYiuB5dtxX3w68fQQtOztc0VGsaqVW0ISJBzn5B
jsh3t1v-3DH8
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Ezrek tüntettek a közlekedési dolgozókért, egyebek között a rugalmas
nyugdíjrendszer bevezetéséért, a tisztességes munkakörülményekért,
megfelelő bérekért március 27-én Brüsszelben. A tömeg az Európai Bizottság
épületéhez vonult, hogy felhívja a figyelmet az ágazatban dolgozók, Európában
összesen mintegy ötmillió járművezető súlyos problémájára. A tüntetésen a
magyar szakszervezetek képviselői – köztük Kordás László, a Magyar
Szakszervezeti Szövetség elnöke – is részt vettek.
Lépett a BKV - most biztos nem lesz sztrájk

https://www.napi.hu/magyar_vallalatok/lepett_a_bkv_most_biztos_nem_lesz
_sztrajk.681332.html
Ötről nyolc százalékra módosította béremelési ajánlatát csütörtökön a BKV, a
szakszervezetek azonban még nem döntöttek, elfogadják-e. A BKV szerint ez
kifejezi azt a megbecsülést, amit kollégáik a mindennapos munkájukkal
kiérdemeltek.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
Elkeseredett, demoralizálódott állományról beszélnek a rendőrök

https://index.hu/belfold/2019/03/28/elmennek_rendorok_paks_fizetes_jaror/
?fbclid=IwAR0lTADxfG5GIo_3rIrXp52BY7FX9dp4mGqUnKQMEJKs6qSpiVwossQ
HbqI
Régóta tapintható a bérfeszültség a rendőrségen belül, de az elégedetlenség
már országos jelleget öltött. Elsősorban az alacsony, megélhetésre sem elég
fizetések és juttatások körül zajlik a harc, de a megélhetésüket féltő rendőrök
már fundamentális problémákkal szembesülnek.
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Nemsokára kormány elé kerül a szakképzés átalakítása

http://eduline.hu/kozoktatas/20190328_Meg_tavasszal_kormany_ele_kerul_a
_szakkepzes_atalakitasa?fbclid=IwAR3xn3r4g7hmO1n7RSdJPLhTscmG6SdBHbL
MxfMzL4p-Z_YbbgLh7M0zpjU
Intézkedési tervet dolgoz ki az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a
már elfogadott Szakképzés 4.0 stratégia alapján, és azt még tavasszal a
kormány elé viszi - jelentette be a tárca szakképzésért és felnőttképzésért
felelős helyettes államtitkára csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.
Fogatlan Magyarország – Sztrájkra készül az ágazat, amelyet az Orbán-kormány
semmibe vesz

https://168ora.hu/itthon/fogatlan-magyarorszag-sztrajkra-keszul-az-agazatamelyet-az-orban-kormany-semmibe-vesz-165566
Már 750 aláírás gyűlt össze, és ha a támogatók száma eléri a 850-et, a 2017-es
háromnapos leállás után idén ismét beszüntetik a munkát a közfinanszírozott
praxisok fogorvosai, vagyis napokra leállnak a társadalombiztosítás által
támogatott fogászati kezelések. Több tízmilliárd forint hiányzik a rendszerből,
amiről a szaktárca azt gondolja, majd valahogy kipótolják az orvosok a
térítésköteles ellátásokból.
Kiterjeszti a kormány a munkaerőpiaci programját

https://infostart.hu/gazdasag/2019/03/28/kiterjeszti-a-kormany-amunkaeropiaci-programjat
Újabb három megyére, Nógrádra, Hevesre és Jász-Nagykun-Szolnokra terjeszti
ki a Pénzügyminisztérium (PM) az álláskeresők és a közfoglalkoztatottak
hatékonyabb elhelyezkedését célzó programját - jelentette be Varga Mihály
pénzügyminiszter.
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Uniós jogot sért a családi juttatásokat érintő osztrák jogszabály

https://gondola.hu/hirek/236388Uunios_jogot_sert_a_csaladi_juttatasokat_erinto_osztrak_jogszabaly.html
Az Ausztriában dolgozó külföldi munkavállalóknak járó családi juttatásokat
érintő osztrák jogszabály nem egyeztető össze az uniós joggal, ugyanis
szembemegy az egyenlő bánásmódról és a szabad mozgásról szóló uniós
irányelvvel - jelentette ki Marianne Thyssen foglalkoztatásért, szociális
ügyekért, valamint munkavállalói készségekért és mobilitásért felelős biztos
Strasbourgban csütörtökön.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG

Nettó 219 400 forint volt az átlagkereset tavaly

https://24.hu/fn/gazdasag/2019/03/29/2018atlagkereset/?fbclid=IwAR0HKqqirD3PEEyHkDLykOkblRsxjfSCM2_bBg0AshmdQ
6W_G_n5-uDBn3Y
Tavaly decemberben a bruttó átlagkereset 360 000 forint volt, 10,2 százalékkal
több, mint egy évvel korábban
Többet költ a kormány sportra, mint felsőoktatásra

https://hvg.hu/gazdasag/20190327_Tobbet_kolt_a_kormany_sportra_mint_fel
sooktatasra?fbclid=IwAR18iEaKtAufCRVaTZAtEt5BH7pEEfSBpioyeI5v36qyAOjkjj
Y8xy9kOpo
Eurostat szerint 2017-ben, egy év alatt csak sportra a GDP 1,2 százalékát, 326
milliárd forintot költött a magyar kormány.
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A Videoton-vezér nem tartja jónak a bérnövekedést

https://autopro.hu/beszallitok/A-Videoton-vezer-nem-tartja-jonak-abernovekedest/29880/?fbclid=IwAR3b4QaTDqhKyc3Yt9qeeuSxWzSInoTyMMrh
4AFeJ5ZjOEUHpcehgx2qaUs
A közelgő globális gazdasági lassulás mellett a termelékenységet messze
meghaladó magyarországi béremelkedési ütem versenyképességi hátrányt
okozhat – hívta fel a figyelmet Sinkó Ottó a Videoton társ-vezérigazgatója
Székesfehérváron, a Videoton Holding Zrt. által szervezett üzleti fórumon
szerdán.
Még a Fideszt is meglepte a bezenyei óriásberuházás terve

https://hvg.hu/kkv/20190328_Meg_a_Fideszt_is_meglepte_a_bezenyei_oriasb
eruhazas_terve
Megdöbbentette a magyar termelőket egy 300 milliárd forintos német
kertészeti beruházás terve a Kisalföldön. Egy külföldi kapott politikai hátszelet,
miközben a kihívás nagyon is piaci.
Iszonyúan megjárta sok nyugdíjas - 40 százalékot is bukhattak az ellátásukból

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/nyugdij-nyugdijas-farkas-andrasnyugdijrendszer.681311.html?fbclid=IwAR0ZPO7mgMm9x6PLIG1wAquD5nuIjX
uBSXSUJJ0PsSeJc85AvXOZvN18CQE
Akár 40 százalékkal is alacsonyabb nyugdíjat kaphat az, aki 5 évvel ezelőtt
vonult nyugállományba, akkorát nőttek ugyanis a nyugdíjszámítás alapját
jelentő szorzószámok - mondta Farkas András nyugdíjszakértő a Klubrádióban.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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KÖZÉLET
Családbarát állam: "ismétlődő szülés veszélye" miatt rúgta ki az állami vállalt

http://propeller.hu/itthon/3409033-csaladbarat-allam-ismetlodo-szulesveszelye-miatt-rugta-ki?utm_source=hirkereso.hu&utm_medium=referral
„Ismétlődő szülés veszélye” miatt nem hosszabbították meg a szerződését és
elutasították az álláspályázatát egy kismamának az egyik országos állami
intézménynél.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EGYEBEK
Ha nyári időszámítást választunk, télen 8-kor fog csak felkelni a Nap

http://www.atv.hu/belfold/20190328-oraatallitas-ha-nyari-idoszamitastvalasztunk-telen-8-kor-fog-csak-felkelni-a-nap/hirkereso
Korábban a német-francia tengely határozta meg, hogyan alakuljon a rend, a
szakértő szerint most sem mi, magyarok fogjuk eldönteni, mi legyen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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