„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 2014. október 1-jén tartott „Challenge day a kereskedelmi
dolgozókért” elnevezésű akció keretében ráirányította a figyelmet a kereskedelemben dolgozó
munkavállalók munkahelyi kiszolgáltatottságra, a romló munkakörülményekre, és a mindezekkel
együtt járó munkahelyi stresszre.
A nap során a KASZ 100 aktivistája Budapesten a Nagykörúton felkeresett közel 100 üzletet, ahol
szórólapokkal hívták fel a dolgozók, majd délután az Oktogonon tartott flash mobbal (villámcsődület)
a társadalom figyelmét is a kereskedelmi dolgozókra nap, mint nap nehezedő terhekre.
A KASZ által a kereskedelmi dolgozók körében készített reprezentatív kutatás megmutatta, hogy a
dolgozók 94%-a úgy gondolja, hogy túlterheltek az állandó munkaerőhiány miatt, sőt 70%-uk azt
mondta, hogy az utóbbi időben is nőtt a munkaterhük. Ezért 89%-a a kereskedelemben dolgozóknak
úgy látja, hogy további dolgozókat kellene felvenni, hogy csökkenjen a munkahelyi stressz, de erre
láthatólag nem hajlandóak a munkáltatók.
Problémát jelent az is, hogy a dolgozók 69%-ának az elmúlt negyedévben túlórázni kellett, sőt 43%uk szerint problémák voltak a túlóra kifizetésével. Ugyanekkora arányban mondták, hogy a munkaidőbeosztást sem kapják meg a dolgozók időben, amely miatt a munkán kívüli szabadidő eltöltése egyre
nehezebben tervezhető.
A kutatás tapasztalatai, illetve a KASZ-hoz beérkezett megkeresések alapján az érdekképviselet a mai
akciót követően felkéri a kormányt, hogy a munkahelyi visszaélések csökkentése érdekében az
illetékes hatóságok azonnal ellenőrzést kezdjenek a kereskedelem területén a nyilvántartások vezetése,
a munkaegészségügyi és munkabiztonsági szabályok betartása kapcsán.
Egyben felhívtuk a figyelmet arra, hogy a kereskedelemben a vasárnapi munkavégzés tilalmának
bevezetése továbbra is a KASZ 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.
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