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SZAKSZERVEZET
Létszámellenőrzés a közszolgáknál

http://nepszava.hu/cikk/1149300-letszamellenorzes-a-kozszolgaknal
Egyre több állami munkahelyre keresnek szakképzett alkalmazottakat, a
kormány és a munkaadók mégsem mondtak le a leépítés eddig sikertelen
tervéről.
Amikor az kerül szóba, hol lehetne komolyabb létszámcsökkentéssel számolni,
Kordás azt kéri, mindenki fejezze be a felesleges számháborút, különösen a
nemzetközi példákkal való dobálózást.
Két szakszervezet elfogadta a BKV béremelési javaslatát

http://www.origo.hu/itthon/20180104-vilaggazdasag-ket-szakszervezetelfogadta-a-bkv-beremelesi-javaslatat-a-harmadik-is-keszaz.html?utm_source=hirkereso
A közlekedési vállalat bérjavaslatát a kollektív szerződés megkötésére jogosult
három szakszervezet közül kettő, a Budapesti Közlekedési Szakszervezetek
Szövetsége és a Városi Tömegközlekedési Szakszervezetek Szövetsége már
elfogadta, a harmadik, az Egységes Közlekedési Szakszervezet (EKSZ) is kész a
bérmegállapodás aláírására - írja a lap Nemes Gábor szakszervezeti elnökre
hivatkozva. Az EKSZ korábban ragaszkodott a 15 százalékos emeléshez. Az
érdekvédelmi szervezet az aláírás feltételéül szabta egyebek mellett, hogy az év
végén fizessék ki egyfajta prémiumként a bérmegtakarítást.
Friss hírek a BKV-s sztrájkról

http://inforadio.hu/belfold/2018/01/03/kozel_ezer_bkvdolgozo_helyezte_letetbe_a_felteteles_felmondolevelet/
A BKV 12 százalékos korábbi ajánlata nem fedezi a munkaválók bérköveteléseit,
ezért márciusig tárgyalnak a vállalat vezetésével.
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Kellemetlen január: sztrájkok sora jöhet

https://merce.hu/2018/01/03/kellemetlen-januar-sztrajkok-sora-johet/
Ahogy korábban is megírtuk már: január 12-én és 15-én is sztrájkolnak a
közszféra dolgozói. A bérrendezésért küzdő Magyar Köztisztviselők,
Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete jelezte: ha a
kétnapos munkabeszüntetés nem hoz eredményt, akkor februárban három,
márciusban már négy napot (és így tovább) nem dolgoznak majd a
köztisztviselők, mindaddig, amíg követeléseiket a kormány figyelembe nem
veszi.
"A kormányzati gyűlöletpolitikát szabadítják rá az iskolákra"

https://www.pecsistop.hu/tartalom/cikk/491766_honvedelmi_intezkedesi_ter
v_kormany_emmi_pdsz
Fél évet adott arra az Emberi Erőforrások Minisztériuma, hogy az óvodák és
iskolák Honvédelmi Intézkedési Tervet dolgozzanak ki egy lehetséges
terrortámadásra. A PDSZ szerint olyan rendeletre hivatkozva kéri ezt a
minisztérium, amiben erről szó sincs, és csak arra jó, hogy bevigye a
kormányzati gyűlöletpolitikát a közoktatásba.
Jelentős bérhátrányban vannak a pedagógusok

https://www.vg.hu/kozelet/jelentos-berhatranyban-vannak-pedagogusok733351/
A pedagógusok száma is fogy, hat-nyolc éven belül 40 ezer pedagógus fog
nyugdíjba vonulni Mendrey László, a Pedagógusok Demokratikus
Szakszervezetének (PDSZ) elnöke szerint.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------A MUNKAVILÁGA
Sokan vannak vagy kevesen? Több ezer állás betöltetlen a közszférában

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/sokan_vannak_vagy_kevesen_tobb_ez
er_allas_betoltetlen_a_kozszferaban.654134.html
Egyre több állami munkahelyre keresnek szakképzett alkalmazottakat, a
kormány és a munkaadók mégsem mondtak le a leépítés eddig sikertelen
tervéről - írja a Népszava.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Siralmas adatok a magyar életszínvonalról - ezt nem tesszük az ablakba

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/siralmas_adatok_a_magyar_eletszinvo
nalrol_ezt_nem_tesszuk_az_ablakba.654136.html
Mintegy 400 milliárd eurót, azaz mai árfolyamon mintegy 123,7 billió forintot
költött az uniós lakosság ruházkodásra 2016-ban. A magyarok nem éppen az
élmezőnyben helyezkednek el.
Komoly gondban a szállítmányozók

http://nepszava.hu/cikk/1149399-komoly-gondban-a-szallitmanyozok
Hamisított, illetve szabálytalanul fölhasznált útengedélyek miatt kerültek
versenyhátrányba a hazai kis kamionos cégek.
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Eltérő árszínvonal érvényesül Budapesten és az egyes megyékben

https://www.vg.hu/velemeny/eltero-arszinvonal-ervenyesul-budapesten-es-azegyes-megyekben-733377/
Indokolatlanul sok erőforrást emésztene fel, ha megyénként mérnék a
fogyasztói árindexet – mondta a Világgazdaságnak adott interjúban Vukovich
Gabriella, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) elnöke.
Most már a külföldi bankszámlákat is be kell jelenteni

http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/most-mar-a-kulfoldi-bankszamlakatis-be-kell-jelenteni/
Egyes adózóknak az új Art. alapján kötelező lesz bejelenteniük külföldön
vezetett bankszámláik adatait. Az évfordulókor már meglévő cégszámlák
adatait 2018. január 31-ig kell megadni a NAV felé.
Fizetésemelési hullámot okozhat a szakemberhiány a kkv-knál

https://profitline.hu/Fizetesemelesi-hullamot-okozhat-a-szakemberhiany-akkv-knal-373133
A hazai kkv-k többségének nem a tőke-, hanem a szakemberhiány okozza a
legnagyobb gondot – derül ki a K&H kkv bizalmi index kutatás adataiból. A
cégek háromnegyede szembesült már a munkaerőhiányra visszavezethető
nehézséggel, így nem meglepő, hogy tavaly év elejéhez képest közel dupla
annyi cég keres új dolgozókat, és soha ennyien nem készültek még
fizetésemelésre.
Hirtelen 17 cége lett Tiborcz Istvánnak – övé a Dunakanyar álomprojektje

https://helyivalasz.hu/orszagos-hirek/hirtelen-17-cege-lett-tiborcz-istvannakove-a-dunakanyar-alomprojektje
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A kormányfő veje immár hivatalosan is óriásvállalkozó: három hónapja még
csak 5 cégben látszott érdekeltnek, ma már 17-ben. Legutóbb azt a Longoria
Holding Zrt.-t vette a nevére, amelyhez egy visegrádi és egy belpesti –
ötcsillagos álomhotellé fejlesztendő – gigaépület tartozik.
Mészáros mindent visz

http://nepszava.hu/cikk/1149408-meszaros-mindent-visz
Szinte nincs olyan nap, hogy ne gyarapodna az Orbán Viktor kormányfőhöz
közel álló Mészáros Lőrinc vagyona, illetve cégei ne nyernének nagy értékű
közbeszerzéseket. Az év első, keddi munkanapja után tegnap újabb pénzes
közbeszerzéseket nyertek el a felcsúti polgármester cégei. A 2018-as esztendő
azzal indult, hogy a Százhalombatta és Ercsi közötti 15,7 kilométeres vasúti
szakaszt a Mészáros és Mészáros Kft. korszerűsítheti 53,3 milliárd forint
értékben, tegnap, pedig az ennek folytatásának számító Ercsi és Pusztaszabolcs
közötti vonalra kiírt pályázatot nyerte el a cég, amely 38,5 milliárd forintért
építheti át a 12 kilométeres vonalat.
Majdnem ötvenmilliárdot költöttek Rogánék

https://mno.hu/gazdasag/majdnem-otvenmilliardot-koltottek-roganek2437782
Alaposan kiköltekezett a tavalyi évben a Rogán Antal kabinetminiszter alá
tartozó Nemzeti Kommunikációs Hivatal (Nkoh). A közbeszerzési adatbázisban
található összegzések és szerződések alapján kiszámoltuk, hogy a különböző
állami intézmények kommunikációjára, nyomdai és PR-költségeire 46,7 milliárd
forintot osztott szét. Mindezt egy 2016-ban a tavalyi évre kiírt, 25 milliárd
forintos keretközbeszerzésre hivatkozva, vagyis a valóságban alaposan túllépte
a keretet.
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Agrármunkások után is jár munkahelyvédelmi adókedvezmény

http://magyarmezogazdasag.hu/2018/01/03/agrarmunkasok-utan-jarmunkahelyvedelmi-adokedvezmeny
A munkahelyvédelmi akcióban a múlt évben októberig 91,8 milliárd forint
adókedvezményt kaptak a versenyszférában azok a cégek, amelyek
munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetűeket, így pályakezdőket, 25 év
alattiakat, tartós álláskeresőket, 55 év felettieket, kisgyermekeseket vagy épp
25–55 év közötti agrármunkásokat alkalmaztak, utóbbira 2015. július 1-jétől
van lehetőség.
Francia cég vette meg az ajkai erőművet

https://mno.hu/gazdasag/francia-ceg-vette-meg-az-ajkai-eromuvet2437728?utm_source=feed&utm_medium=rss
A francia tulajdonban lévő Veolia Energia Magyarország Zrt. vásárolta meg az
ajkai erőművet üzemeltető Bakonyi Erőmű Zrt. többségi, 98 százalékos
tulajdonrészét. A társaság közleményben tájékoztaottarról, hogy a
megállapodást még nyáron kötötték, de szükség volt a Gazdasági
Versenyhivatal (GVH) és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
jóváhagyására is.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------KÖZÉLET
Szavazni hívnak a V18 tagjai

http://nepszava.hu/cikk/1149422-szavazni-hivnak-a-v18-tagjai
Nem párt és nem árnyékkormány, egy választásra mozgósító csapat a tegnap
korábbi kormánytagokból alakult Válasszunk! 2018.
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Orbán Viktor még markánsabban szólna bele Európa életébe

https://mno.hu/kulfold/orban-viktor-meg-markansabban-szolna-bele-europaeletebe-2437617
Az eddig feltűnően hiányzó észak-déli infrastrukturális összeköttetésekről, a
migrációs helyzetről, illetve többek között a gazdasági kapcsolatok
fejlesztéséről tárgyalt szerdán Orbán Viktor magyar és Mateusz Morawiecki
lengyel miniszterelnök. A találkozót követő sajtótájékoztatón – és alighanem a
tárgyalásokon is – a két politikus nem győzte dicsérni a másik népet, a hasonló
történelmi hagyatékot, és hitet tett amellett, hogy Közép-Európa gazdaságilag
is képes a saját lábára állni.
Orbán-fillérek

https://mno.hu/vezercikk/orban-fillerek-2437736
Egy országot egy nap alatt el lehet veszíteni. Ezt az aggodalmat üzeni a tél, ezt a
félelmet táviratozza a jelenbe 2002, ez a szorongás tartja fogságban a lelket,
ahogy közeledik a választás. Így aggódik az „újságban” – az idézőjelek
használata a sanyarú sorsú hírportál esetében sajnos indokolt – a párt és a
kormány jeles ideológusa. Ezek most tényleg ennyire izgulnak, vagy csak festik
magukat? – merülhet fel az álmélkodó szemlélőben a kétforintos kérdés.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EGYEBEK
A HIT-ből csak a legfontosabb nem derül ki

http://nepszava.hu/cikk/1149412-a-hit-bol-csak-a-legfontosabb-nem-derul-ki
Túlélési tréning nem szerepel az iskolák nyakába lőcsölt honvédelmi
akciótervekben, de rengeteg papírmunkára köteleznék az igazgatókat.
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Recseg-ropog a miskolci szuperkórház

http://nepszava.hu/cikk/1149390-recseg-ropog-a-miskolci-szuperkorhaz
Azt ígérték, magasabb lesz az ellátás színvonala, ehelyett felkészült, gyakorlott
orvosok távoztak az összevont intézményből.
Tízéves mélyponton a nyelvvizsgázók száma

https://www.vg.hu/gazdasag/tizeves-melyponton-nyelvvizsgazok-szama-2731581/
A 108 ezer nyelvvizsgára jelentkező közül 2017-ben 70,5 ezer tanulónak sikerült
a bizonyítványt is megszereznie. Középfokú nyelvvizsga megszerzésével
88 ezren próbálkoztak, felsőfokra 14 ezren mentek el.
Így lehet bliccelni az autópályán? - Megszólalt a minisztérium

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/igy_lehet_bliccelni_az_autopalyan_me
gszolalt_a_miniszterium.654101.html
Egy korábbi kijelentésével akaratán kívül „bliccelési tippet” adott a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium (NFM) államtitkára az autópályán közlekedőknek.
Japán mintára nevelnék le a csongrádiakat a dohányzásról

http://www.delmagyar.hu/csongrad_hirek/japan_mintara_nevelnek_le_a_cso
ngradiakat_a_dohanyzasrol/2544157/
A magyar emberek nem vigyáznak az egészségükre, nagyon sokan
dohányoznak. Csongrádon egy ötlet szerint szabadnapot kapna az az
önkormányzati dolgozó, aki nem gyújt rá.
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Az Ön telefonja és számítógépe is veszélyben lehet

http://www.atv.hu/kulfold/20180104-az-on-telefonja-es-szamitogepe-isveszelyben-lehet/hirkereso
Kiberbiztonsági szakértők szerdán két olyan biztonsági rés meglétét fedték fel,
amelyek lehetővé teszik, hogy hackerek érzékeny információkat tulajdonítsanak
el szinte bármilyen korszerű számítástechnikai eszözről, amely az Intel, az AMD
vagy az ARM processzorgyártó cégek chipjeit tartalmazza.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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