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Székely Tamás Tárgy: Egészségügyi felmérés a több
VDSZ elnök úr műszakos, megszakítás nélküli
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munkavállalók körében

Tisztelt Elnök úr!

A VDSZ Gyógyszeripari Szakszervezeti Szövetség Titkári Tanácsa az érintett mun-
kavállalók érdekében kezdeményezte egy átfogó egészségügyi felmérés készítését
gyógyszeripari szinten, melyet javasol kiterjeszteni a teljes vegyiparra.

Az előzetes egyeztetések szerint a munkáltatói oldal bizonyos fenntartásokkal, de
nem zárkózott el a közös munkától.

Mellékelten küldöm a Titkári Tanács által elkészített témavázlatot, melyet javaslunk
felvenni a 2010. április 8-9-i Elnökségi ülés napirendi pontjai közé.

Budapest, 2010. március 31.
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Feljegyzés

Tárgy: Egészségügyi felmérés a többműszakos, megszakítás nélküli munkarendben dolgozó
munkavállalók körében.

A VDSZ Gyógyszeripari Szakszervezeti Szövetség Titkári Tanácsának ülésén határozat született,
hogy részletes felmérést kell végezni a tárgyban említett munkavállalók körében. Ennek célja ezen
munkavállalói kör kiemelt védelme a kollektív tárgyalások során, ill. nem utolsó sorban a korked-
vezményes nyugdíjrendszerbe történő beemelésük elérése.

A munkáltatói oldal kérte, hogy a szakszervezet állítsa össze azokat a főbb szempontokat, amelye-
ket fontosnak tart a vizsgálatok, a felmérés elkészítése során.

Az alábbi felsorolás tartalmazza, fontossági sorrend megállapítása nélkül:
 Vizsgálatok során össze kell gyűjteni azokat az ismereteket, amelyekkel a társ vállalatok rendel-
keznek, ahol kockázatelemzést végeznek.

 Ugyanez vonatkozik azon adatokra, amelyek nevesítés nélkül, publikusan megszerezhetők a kü-
lönböző kötelező, önkéntes orvos-egészségügyi vizsgálatok során.

 Össze kell gyűjteni azokat a szabályzókat, amelyeket e témában az EU-direktívák alkalmaznak.

 Ehhez kapcsolódóan össze kell gyűjteni a különböző európai államok gyakorlatát, a többműszakos,
ill. megszakítás nélküli munkarend szabályozásával kapcsolatban.

 A WHO a cigarettához és az UV-sugárzáshoz hasonlóan az éjszakai munkarendet is rákkeltő ténye-
zőnek sorolja.
Össze kell gyűjteni azokat a fizikai, egészségügyi, pszichológiai és szociológiai megterheléseket, ame-
lyek az említett munkarenddel járnak:
 a munkavállaló belső órája teljesen felborul, a váltakozó műszakok miatt.
 az ember fiziológiája nem az éjszakai munkavégzésre alapul.
 az emberben „belső 24 órás” ritmus működik, amely így minden héten átállítódik.
 az ember éjszakás héten dolgozik, így étkeznie is kell, amelyhez nincs hozzászokva a

szervezete.

 Ezen túlmenően alapvető erkölcsi, szociális probléma, hogy a család képtelen „együttműködni”,
családként funkcionálni. A munkavállaló nappal alszik, éjszaka dolgozik, gyermekeivel alig találkozik,
megszakad, felborul a folyamatos kapcsolat a házastársak között. Hatványozottan jelentkezik ez a
probléma, hogyha mindkét fél műszakos, ráadásul éppen a gyermek érdekében nem azonos műszak-
ban.

 A társadalomban való részvétel, beilleszkedés is sokkal nehezebben oldható meg, hiszen a közüle-
teknél, szolgáltatóknál szinte minden csak délelőtt intézhető. (ha éjszakás, délelőtt aludnia kellene….)

Annak érdekében, hogy minél szélesebb információ gyűjtésére kerüljön sor, fel kell venni a kapcsola-
tot a MAGYOSZ-al, MAVESZ-el, mint munkáltatói érdekképviselettel, hogy a munkáltatók szem-
pontjai is megjelenjenek a tanulmányban.



Ezek a legfontosabb dolgok, amelyeket tisztázni kell. Ezt követően egyeztetést kell kezdeményezni a
VDSZ többi szakágával. Végső cél egy közös, VDSZ Vegyipari szintű egészségfelmérés készítése,
amely megalapozhat egy törvénytervezetet a műszakosok korkedvezményes nyugdíjrendszerbe való
felvételéről.

Ezen túlmenően e tanulmány végső következtetései nagy segítséget nyújthatnak arra, hogy szakszerve-
zetünk a munkáltatói szövetséggel való tárgyalások során, egységes szabályozást alakíthasson ki a mű-
szakos munkarendben dolgozók számára (pótszabadságok, pótlékok, plusz egészségügyi vizsgálatok,
stressz-felmérés stb.)

Budapest, 2010. március 24.

Posztós Endre
gyógyszeripari titkár


