MKKSZ HÍRLEVÉL
Kiadja a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók
Szakszervezete

HÍVÁSNAPLÓ
„ AZ ÍRÓDEÁK BENYOMÁSAI ALAPJÁN ”
ÖTÖDIKHÉT / 2017. 09. 18.– 09. 22.
RÉSZLETEK A

TEGYÜNK RENDET A MUNKAHELYEKEN!
AKCIÓRA BEÉRKEZŐ MUNKAVÁLLALÓI JELZÉSEKBŐL
„ TISZTES MUNKABÉRT AKÖZIGAZGATÁSBAN ÉS A KÖZSZOLGÁLATBAN!”
CSELEKEDJ, HA MÉLTÁNYTALANSÁG ÉR!

HÍVD AZ MKKSZ ZÖLD SZÁMÁT :06 1 338 42 71
Az ötödik héthívásnaplóját összeállítani több okból is nehéz. Egyrészt
természetes folyamat, hogy – mily furcsa ez – újdonságnak hatott az akciónk,
de varázsa fogyatkozik. Akik első indulatból hívással reagáltak a Zöld szám
meghirdetésére, már felhívtak minket. A még beérkező telefonok néhány
alapvető problémát ismételnek.
Mindez azt igazolja, hogy jól mértük fel, szerencsésen lőttük be az akció első
szakaszának hosszát, hiszen már kiérlelt összesítést ígértünk október elejére.
Eddig hallgattunk, és most is hallgatni fogunk a jogsegélyben konkrét jogi
tanácsadással és képviselettel vállalt ügyekről, ezekről a jövő héten külön
adunk egy általánosító áttekintést.
Mielőtt ez megszületne, most megszólal az íródiák, aki rögzítette a hívásokat, s
ennek során számtalan személyes találkozással és benyomással lett gazdagabb.
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VERSENYPIACI HÍVÁSOK
Elmondható, hogy a hívások felénél kicsit több a versenypiaci területről
érkezett,
sezen belül Nógrád, Borsod, Somogy, Baranya, Békés településeiről jött a
legtöbb segélykiáltás. Igen, többnyire segélykiáltás, azaz önhibáján kívül
tehetetlen, tanácstalan, és más közeli munkahelyet választani nem tudó ember
hívását fogadtam, mert nincs ott másik munka…
Önkény, hatalmaskodás, visszaélés a sokoldalú kiszolgáltatottsággal; trükkök
a munkaidő, a szabadság, a szabadnap körül, visszaélés munkavédelmi
felszerelések, oktatás, munka- és védőruha körül, előítéletek, emberhez
méltatlan hang, személyeskedés, bosszúállás, tökéletes alávetettség.
Túlmunka, kifizetetlen túlórák, meghamisított bérlapok, önkényes próbaidők,
besorolási trükkök, eltussolt balesetek, életre-egészségre veszélyes
munkakörülmények…
Ezekkel a problémákkal olyan munkavállalók jelentkeztek, akik elsősorban nem
is a megoldást várták tőlünk, hanem az emberi hangot, az odafigyelést, a
tanácsot. Néhányan pontosan tudták, hogy a megyei kormányhivatal
munkaügyi felügyeletére kellene menniük, de a többségük nem mer.
Szakszervezet a környékükön sincs, nem látnak bizalmukra méltó „nadrágos
embert”!
Nem hihetnek – és nem is hisznek - a hivatalosságban, a védelmező államban, a
nyilvánosságban, és a bíróságokban sem, jogkereső fellépés esetén lenyűgöző
anyagi és jogi erőfölény áll velük szemben. Harcaik megvívásához nincsenek
tartalékaik és kapcsolataik, a munkapiac rendezettebb parcelláira nem férnek
fel. A rendőr és a polgármester felé éppúgy bizalmatlanok, mint általában
közvetlen munkahelyi vezetőjük felé.
Az ilyen gondokkal jelentkező hívók többsége munkajogi, munkavállalói
ügyekben képzetlen, tájékozatlan, egy részük már elvesztette az egyetlen
lehetséges munkát, és nem a jogtudat, hanem az emberi felháborodás, az elemi
igazságérzet vezette őket. Indulat sugárzott a szavaikból, olykor tehetetlen düh,
és mégis, beletörődés is, mert a társadalom jobbik fele sem áll ki mellettük.
Egyetlen eset: „Fa-gyárnak” nevezett fűrésztelep egy somogyi zsákfaluban.
Nevét hallva – hivatkozva az öccsére – el akarják zavarni, majd, mivel vállalja,
hogy saját pénzén megveszi a fémbetétes munkabakancsot, munkába állhat.
Lábát feltöri a 12 ezer forintos – csak a városban kapható – új bakancs,
tornacipőben elzavarják – elveszti a munkát. Munkavédelmi oktatás nem volt,
munkaruha nem volt, azt – a bakanccsal együtt – csak olyan személy kaphat, aki
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bevált, már három hónap óta naponta bejön dolgozni, ott van hétvégén is,
befogja a száját, és ha lehet, nem cigány…
KÖZSZOLGÁLATI TELEFONOK
A telefonálók pontosan tudták, hogy miben és miképp éri őket naponta
sérelem.
Munkavállalói tudatosság, jogi jártasság,a sérelmek lexikoni pontosságú
meghatározása, és tűrés, és hallgatás –ez jött le a telefonokból.
A zöld számot hívók munkahelyén – a legtöbb esetben szociális területen –
általában nincs szakszervezet, többen ennek létrehozása, illetve a belépés
módja után érdeklődve vették kézbe a telefont.
A telefonálók itt is kitettek, ha másképp nem úgy, hogy településükön az adott
intézmény a jobb, az irigyelt munkahelyek közé tartozik, vagy adott
képzettséghez képest az egyetlen.
A félelem, állásféltés, kenyérgyávaság itt is általános, a problémák itt is
tipikusak, sőt; például a folyamatos munkavégzés és a 12 órás munkarend
vonatkozásában már a munkáltatók egyeztetése is „lelepleződött”; a
legolcsóbb, kizsigerelő munkáltatás trükkjei láthatóan terjednek az országban.
A túlmunka kényszere, a szó nélkül teljesített kifizetetlen túlórák általánosak.
A helyettesítések többsége térítetlen. A jelenléti íveket manipulálják, a
bérlapok nem a tényleges munkavégzést tükrözik. A besorolásoknál,
beállításoknál, minősítéseknél túl gyakoriak a tendenciózus tévedések, a
szabadságok nyilvántartása, kiadása és elszámolása kevés helyen van
rendben.
Minden irányból feltolult a bértáblák összeomlása, a kvalifikált munkaerő
megtartásának lehetetlensége, természetes, hogy az egyéb jogsérelmekre is
éppen ők reagálnak a legérzékenyebben. Leginkább azzal, hogy már elhagyták a
közszolgálatot.
Rendkívüli a munkahelyi stressz. Számos esetben a jogszabályok örökös
változása, a végelláthatatlan átszervezések, az örökösen változó
számítógépes programkörnyezet, a kiszámíthatatlan és kapacitást ölő
adatszolgáltatási kényszerek, a kiadmányozás áttételessé vált világa, a
lehetetlenül rövidre szabott elintézési határidők mellett sok vezetői
elfogultság, emberi gyengeség és igazságtalanság adott okot a zöld szám
felhívására.
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A KÖZMUNKÁK VILÁGA TERRA INKOGNITA / ISMERETLEN TERÜLET MARADT
Érdekes, meglepő körülménynek értékeljük, hogy a közmunka végzés
területéről nem érkezett hívás.
Az okokat keresve feltételezhetnénk, hogy az MKKSZ felhívása nem érte el őket,
de a versenypiaci hívók is a TV-ben látták a zöld számot. Inkább azt kell
feltételeznünk, hogy az itt dolgozók névtelenül sem mernek tárcsázni.Sajnos a
hívások hiányában is pontosan tudjuk; ők a leginkább kiszolgáltatottak.
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