MSZP Munkás, Foglalkoztatáspolitikai és Érdekvédelmi Tagozat

Érdekképviselet és érdekvédelem, egészségvédelem 2019
Az MSZP Munkás, Foglalkoztatáspolitikai és Érdekvédelmi Tagozata egyetértve a szakszervezetekkel
kéri és követeli a Magyar kormánytól, hogy fordítson nagyobb figyelmet a munkavédelemre,
munkaegészségügyre.
Egyetértve a szakszervezetekkel kéri és követeli a Magyar kormánytól, hogy tartassa be a
munkáltatókkal a munkavédelmi és a munkaegészségügyi szabályokat.
Mindent meg kell tenni azért, hogy a
munkakörülményeket között dolgozhassanak.

munkavállalók,

egészségesés

és

biztonságos

Szükségesnek tartjuk, hogy a munkavédelmi ellenőrzések számát a kormány növelje.
Nem megengedhető, hogy spórolás gyanánt a nyári hőségben a munkáltatók nem biztosítanak
megfelelő időt feltöltődésre, emberi szükségletek elvégzésére és pihenésre.
Tapasztalat az, hogy a szalagon dolgozóknak nincs idejük megfelelő folyadékbevitelre, emberi
szükségletek elvégzésére. A szerelőszalag sebessége olyan, hogy az nem teszi lehetővé a munkahelyek
elhagyását, a munka abbahagyását. Ez a gyakorlat rosszullétet eredményez, ami embertelen és
megengedhetetlen.
Kiemelt figyelmet kell fordítani az egészségtelen munkakörülmények között dolgozó munkavállalókra.
A nem megfelelő munkavédelmi eszközök, a levegő rossz minősége, a nehéz fizikai munka és a
technológiai adottságokból származó plusz hő terhelés, mind-mind olyan faktor, ami veszélyezteti a
munkát végző dolgozók egészségét.
Főleg a nyári melegben fontos a megfelelően klimatizált munkahely, szabadban dolgozóknál a kellő
pihenőidő és a védőital biztosítása.
A munkavállalók érdekvédelme és érdekképviselete ez ügyben nem hatékony.
Sokan féltik a munkahelyüket főleg olyan térségekben, ahol alig van munkalehetőség és az átlagnál
alacsonyabb a munkabér.
Nem szólnak dolgozók a rossz munkakörülményeik miatt. Inkább belemennek olyan méltánytalan
megállapodásokba, ami veszélyezteti őket. Elfogadva evvel azt, hogy a munkafeltétel és a
munkakörülmény, amit a munkáltató biztosít, az számukra nem megfelelő. Ennek az ára pedig, az, hogy
a súlyos egészségügyi károsodást szenvedhet a dolgozó. Hiába lenne joga megtagadni a munkavégzést,
mert nem biztosítottak védőeszközt vagy nem megfelelőt, de sokan ezt nem teszik meg, mert félnek a
következményektől.
Amennyiben az ellenőrzések száma nem növekszik és a munkáltatók e téren nem lesznek
presszionálva, addig a munkakörülmények sem lesznek egészségesebbek, jobbak.
Az ellenőrzéseken tapasztat szabálytalanságok miatt, a szankciók szigorításával kell rákényszeríteni a
munkáltatókat, hogy ne érje meg spórolás miatt nem megfelelő munkakörülményeket biztosítása.
Nem érdeke a munkáltatónak az, hogy a munkavédelemre, szükségesnél több pénzt áldozzon,
befektessen.
Ez a gyakorlat a gyakorlat nem megengedhető.
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Csekély azon munkavállalók száma, akik a problémát, kivizsgálásra a hatóságnál bejelentik. Kevesen
élnek jogaikkal.
Ott ahol nincs szakszervezet, és érdekképviselet, lehetetlen a munkáltatóval szemben bármilyen
eredményt is elérni.
Vannak, olyan munkahelyek az országban, ahol hiába van szakszervezetek, de nem tudnak kellő súllyal
fellépni a munkabiztonsági, munkavédelmi szabálytalanságok ellen. Ezen mindenképen változtatni
kell. A szakszerveteket meg kell erősíteni!
Mindent meg kell tenni, hogy a munkahelyeken szakszervezetek alakuljanak és törvényesen
dolgozhassanak.
Hazánkban becslések szerint egy évben, nagyjából 30 ezer munkahelyi baleset történik, de a tényleges
szám ennél jóval magasabb, hiszen a balesetek egy jelentős részét még mindig nem jegyzőkönyvezik,
a hatóságoknak nem jelentik. Amennyiben ezt nem teszik, akkor csekély annak lehetősége, hogy
hatósági eszközökkel jobbá tegyék a munkavégzés feltételeit, a munkakörülmények javítását.
A balesetek ellen nem csak a megfelelő munkakörülmények létesítésével és védőeszközök
biztosításával, hanem egy erős ellenőrzési és érdekvédelmi rendszerrel is lehet.
Amennyiben van egy erős helyi szakszervezet, érdekképviselet, akkor a munkahelyek is
biztonságosabbá válnak.
Fontos, hogy mindent segítséget megkapjanak azok, akik rossz körülmények között, balesetveszélyes
helyen dolgoznak. Mindenki számára fontos, hogy helyzetük, a munkavégzésük biztonságosabbá
váljon. Ez nem csak az ő és a családjuk, ha nem a társadalom érdeke is.
Minden lehetséges fórumon szóvá kell tenni a munkavégzés körülményeinek jobbá és biztonságosabbá
tételének fontosságát. Fókuszba kell állítani az embert.
Az alacsony béren foglalkoztatott dolgozóknak is kijár a szükséges érdekképviselet. Ők azok, akik még
inkább ki vannak szolgáltatva a munkáltatóknak, a vállalkozóknak. Ezért minden eszközzel segíteni kell
őket.
Mindent meg kell tenni a munkavallók érdekeinek védelmére, a szakszervezetek törvényes
működésének biztosítására, és a munkavédelmi ellenőrzési rendszer működtetésére.
Ez mindnyájunk érdeke és feladata.
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