MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE
A jelen szakszervezete a jövő biztonsága

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2017. év 34. hét
Munkavédelmi ellenőrzések a hőségriadó idején
A túlzott meleg nem csupán kellemetlen lehet, de ilyen extrém időjárási körülmények esetén
nagyobb megterhelést róhat a szervezetre, mint maga a munkavégzés. A hőség, a napsugárzás,
valamint a fizikai munka együttesen a jelentős közérzet- és teljesítőképesség romlás mellett
leggyakrabban ájulást, napszúrást, vagy akár hőgutát okozhat a munkavállalóknál, de
másodlagosan – a koncentrálóképesség csökkenése révén – hozzájárulhat a balesetveszélyes
helyzetek kialakulásához is. Az MTSZSZ munkavédelmi szakértői által készített tájékoztatóval és
a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) Munkavédelmi Főosztálya által kiadott anyaggal
többször is felhívta a munkáltatók figyelmét arra, hogy ebben a rendkívüli időjárási helyzetben
különösen oda kell figyelniük a munkavállalók egészségére és biztonságára.
Az NGM Munkavédelmi Főosztálya által 304 munkáltatónál történt ellenőrzés. Szabálytalansággal
érintett munkáltatók száma: 99 (32,57%). Ellenőrzött munkavállalók száma: 6869 fő ·
Szabálytalansággal érintett munkavállalók száma: 1141 fő (16,61%)
Egyre több munkáltató ismeri fel, hogy hőhullámok idején a munkabalesetek és a hőség okozta
egészségkárosodások kockázata is megemelkedik. Az ellenőrzött munkáltatók többsége (67,43%a) eleget tett a hőség kedvezőtlen hatásainak megelőzésére szolgáló munkavédelmi
előírásoknak, ugyanakkor még mindig előfordultak hiányosságok, illetve szabálytalanságok, a
legjellemzőbbek a kedvezőtlen klimatikus viszonyokra (hőségből adódó megterhelésekre)
vonatkozó kockázatértékelés, illetve munkavédelmi oktatás elmulasztása, - nem megfelelő
hőmérsékletű védőital juttatása, - a védőital elfogyasztásához szükséges ivópohár hiánya. *
A legkevesebbet keresők Magyarországon
Magyarországon 2016. évben a legkevesebbet kádárok és bognárok keresték, átlagosan havi bruttó
121 352 forintot, az üvegezők (126 620 Ft), a konyhai kisegítők (131 214 Ft), illetve a háztartási
takarítók, kisegítők (131 833)
Augusztusi kvízjáték
Az MTSZSZ által a Rapidus Optika 30 % kedvezményt biztosít a lencse és a keret árából, illetve
5.000 Ft további kedvezményt évente egy alakalommal. Kik vehetik igénybe a kedvezményt?
A. Kizárólag MTSZSZ tagok
B. MTSZSZ tagok és családtagjaik
Válaszokat a novodonszki@mtszsz.hu címre várjuk, augusztus 25-én 16:00 óráig. A helyes
megfejtést beküldők között MTSZSZ ajándék kerül kisorsolásra.
Szólj ha megváltoznak az elérhetőségeid
Amennyiben megváltozik a munkahelyed, az e-mail címed vagy a telefonszámod kérjük jelezd
számunkra, hiszen csak így tudjuk biztosítani, hogy valamennyi információt időben eljuttatunk
számodra.
*forrás: NGM Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály
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