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A Szakszervezetne\ mint a munkavállalók érdekei elsődleges kép-
visetőinek kezdettől fogya célkitűzései közé tartozott az egészséges és

biztonságos munkakörűlmények fenntartá§& a munkavállalók egész_

ségéne\ testi épségének megóvása érdekében.

Hazánkban mintegy két &izedig a munkaüg5ri munkavédelmi fel-
ügyelét a szakszervezet irányításában és felüryeletében működött.

A rendszerváltás után - helyesen - megszűnt a szakszervezetek irá-
nyító szerepe, de nem szúnt meg, sőt törvényben garantált a munkavég-
zés feltételeinek ellenőrzési lehetősége. A munkavédelmi törvény (1993.

éü XCIII.sz.tv.) hatálybalépésével - helyi szinteken a munkavállalók (ka_

tonák és közalkalmazottak) az egészséget nem veszélyeztető és a bizton-
ságos munkavégzéssel kapcsolatos jogaik és érdekeik képviseletére ma-

guk közül kópviselőt vagy képviselőket választhatnak.

A technikai eszközpark állapotát figyelembe véve, úgy gondolom, a

vezetőnek (parancsnoknak) is érdeke egy ilyen képüselet alakítása. A
beosztottaknak pedig szó szerint létérdeke az egésxéges és biztonsálos
működési feltételek biztosítása és fenntartása.

A lehetóség adott! Ha a beo§áottak elhatározzák a képviselővá-
la§ztásq a parancsnok köteles annak feltételeit biztosítani.

A szakszerveteknek i§ érdeke támogatni a munkavédelmi képviselő
választást, mert személyében szakmai segítséget kaphatnak általános ér-
dekvédelmi munkájukhoz. Ene kell, hog5l ösztiinözzön a májusban elfo-
gadott szolgálati törvény is, mely szerint a szak§zervezet ellenórizheti a
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szolgálati és munkakörülményekre vonatkozó szabályok (így a munka-
védelmi szabályok) betartását.

A Munkavédelnri Törvény a képüselók választására az üzemi taná-
csok válaszíási §zabályait rendeli alkalmazni. Ezen szabályok a munka
törvénykönyvében megtalálhatók ugyan, de alkalmazási módját tekintve
néhány rendelet értelmezésre szorul.

Hol es hány képvi§elöí kell választani?

A munkavédelmi képüselő választásra akkor kerülhet sor ha a szer_
vezet létszáma a 10 főt illetve döntően nem fizikai jellegú beosztásban
a 20 főt meghaladja.

Minden olyan szervezetnél - ahol a közalkalmazottak é§ a katonák
együttes létszáma az 50 főí meghaladja Munkahelyi Munkavffelmi Bi_
zottságot hozhatnak létre. Ezt kezdeményezhetik a katonák állomány-
glnilésen vagy az érdekvédelmi szervezetek közvetlenül a parancsnoknál.

A Bizott§ág íagiainak maximális sáma: ha a létszám a

100 fót nem haladja meg 3
200 főt nem haladja meg 7

3fi) fót nem haladja meg 9

1000 főt nem haladja meg 11

1000 főt meghaladja 13

A bizottság tagjává ill. képviselővé választható, aki legalább 6 hó_
napja - az adott katonai szervezetnél teljesít szolgálatot ill. áll munkavi_
szonyban. Nem választható aki munkáltatói jogokat gyakorol, aki vala-
milyen értelemben szolgálati elöljáró. Munkáltatói jognak minósül: a
munka ill. §zolgálati viszony létesítésén (megszűntetésén) túl, fenyító
jogkör alkalmazására, illetve kártérítési felelősség megállapítására vo-
natkozó jogkör - illewe annak közelihozzátartozőja.

A választásra minden szolgálati ill. munkaviszonyban álló katona
(dolgoá) jogosult.
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A választásra jogosultak, illetve a választhatók jeryzékét a választási
bizottság állapítja meg és teszi közzé. A jegyzék összeállíiásához szüksé-
ges adatokat a parancsnok (munkáltató) kdteles a bizottság kérését kö-
vető 5 napon belül megadni.

A jelölés rendje:

A Választási Bizottságot a munkáltatónál a szaIszervezetek és a
nem szervezett munkavállalók képviselóiból kell megalakítani. A bizott-
ságban a munkáltató nem vehet részt, tevékenységét nem befolyásolhal
ja.

A szakszervezetek tagiaik közül önállóan indíthatnak jelölteket-

A fentieken tút jelöltet állíthat a választásra jogosultak legalább 10 7o_a

vagl 50 munkaváilaló. Ajelölést a támogatók aláírásával írásba kell foglalni
és a válasaási bizottsághoz kell eljuttatni.

A választási bizottság a választás előtt három héttel összeállítja és

kózzéteszi a jelöltek listáját.

A lista akkor tehető közzé, ha a jelölés eredményes. Érvényteien
jelölés esetén a jelöltállítási idószakot meg kell hosszabbítani.

A jelölés akkor érvényes, ha a jelöltek száma legalább a Bizottságba
választható tagok számának megfelel.

A szavazólapok elkészítése a bizottság feladata, arra a jelölteket
ABC sorrendben kell felírni. A szakszervezet jelöltje mellett a sza}szer-
vezet nevét is fel kell tüntetni-

Tekintettel a munkavédelmi törvény azon rendelkezésére, hory a

megválasztott képviselők részére a munkáltatónak 32 ill. szakképzettek
esetén 8órás képzést kell biztosítani, az MH Biztonságtechnikai Hivatal
megkezdte egy 1996. őszén rendezendő tanfolyam szervezését a képvi-
selők fielöltek) részére.
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