„AZ OLCSÓ MUNKA KÁRTYÁJÁVAL JÁTSZUNK!”
Challenge day – avagy a szakszervezeti kihívás napja a kereskedelmi
dolgozókért
A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ), mint a kereskedelmi ágazat
legnagyobb munkavállalói érdekképviseleti szerve, a mai napi „Challenge day a
kereskedelmi dolgozókért” elnevezésű akciójával kívánja ráirányítani a figyelmet a
kereskedelemben dolgozó munkavállalók munkahelyi kiszolgáltatottságára, a romló
munkakörülményekre, és a mindezekkel együtt járó munkahelyi stresszre.
A mai nap délelőtt aktivistáinkkal Budapesten a Nagykörúton felkerestünk közel 100
üzletet, ahol szórólapokkal hívtuk fel a dolgozók figyelmét az érdekvédelem
fontosságára.
Továbbá fontosnak tartjuk, hogy a társadalom figyelmét is ráirányítsuk a
kereskedelmi dolgozókra nap, mint nap nehezedő terhekre.
A kereskedelmi munkavállalók kiszolgáltatottak és rettenetesen túlterheltek a
mára már elviselhetetlenné vált munkaerő-hiány miatt.
A munkáltatók egyre kevesebb alkalmazottat foglalkoztatnak, és még ebből a
kevésből is folyamatos az elbocsátás. Ennek következtében a munkában
levőknek szinte leviselhetetlenül megnőttek a terheik.
Szakszervezetünk úgy látja – és ezt egy országos felmérésünk meg is
erősítette, hogy dolgozókat kell felvenni, nem fogadható el ez így tovább.
A megnövekedett terhek miatt megnőtt a munkahelyi stressz.
Jelenleg a munkáltatók, hivatkozva a válságra és a túlélésre nem hajlandóak
több dolgozót foglalkozatni. Azonban az akkor is elfogadhatatlan, hogy ezeket
a terheket a munkavállókra hárítják. Erre a munkáltatók figyelmét is fel kell
hívnunk.
Elfogadhatatlan, hogy napjainkban a dolgozók több mint kétharmada
kénytelen túlórázni.
Végképp vissza kell utasítanunk azt, hogy a munkáltatók nem fizetik ki a
túlóráért járó ellenszolgáltatást, hogy a munkavállalók nem kapják meg
szabadnapjaikat.
Az egyenesen tarthatatlan, hogy a dolgozók nem látják időben a munkaidőbeosztásukat, és ezért nem tudják előre tervezni családi programjaikat,
szabadidejüket.

Felhívjuk a Korány figyelmét ezekre a munkahelyi visszaélésekre és követeljük, hogy
haladéktalanul utasítsa a munkaügyi hatóságot mindezek kivizsgálására.
Követeljük, hogy legyenek tisztességesek a munkaidő-beosztások, a munkáltatók
tartsák be a törvényt, a munkabiztonsági és munka egészségügyi előírásokat.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kereskedelemben a vasárnapi munkavégzés
tilalmának bevezetése továbbra is a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének
egyik fő célkitűzése, amely eszköz lenne a munkahelyi terhek csökkentésére is.
Ennek kapcsán emlékeztetnénk Orbán Viktor miniszterelnök 2011-ben mondott
szavaira: „Amint meg lehet majd élni heti ötnapnyi munkából, akkor én is azok közé
tartozom majd, akik támogatni fogják a vasárnapi zárva tartást.” Éppen ezért a
Magyar Szakszervezeti Szövetség – amelynek a KASZ is tagja – által
kezdeményezett bérfelzárkóztatási program tárgyalásával egyidőben szükségesnek
tartjuk ezt a kezdeményezést is újra napirendre tűzni. A bérfelzárkóztatási program
célja, hogy heti ötnapi munkából, még ha azért minimálbért is kap a dolgozó,
tisztességesen meg lehessen élni.
Mindenkinek köszönjük, hogy részvételével hozzájárult rendezvényünk sikeréhez.
Üzenjük a Kormánynak, a munkáltatóknak és a társadalomnak, hogy nem lehet „az
olcsó munka kártyájával játszani”, ez nem tartható tovább.
Tisztességes munkahelyeket, tisztességes munkakörülményeket, és nem utolsó
sorban tisztességes béreket szeretnénk. Olyat, amiből ötnapi munkavégzés esetén is
meg lehet élni, hogy ne ez legyen az akadálya a szabad vasárnapnak.
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