ÉFÉDOSZSZ

ÉPÍTŐ-, FA- ÉS ÉPÍTŐANYAGIPARI DOLGOZÓK
SZAKSZERVEZETEINEK SZÖVETSÉGE
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AZ ÉPÍTŐIPARI MUNKAADÓK ÉS MUNKAVÁLLALÓK
MUNKAERŐPIACI ALKALMAZKODÓKÉPESSÉGÉNEK
FEJLESZTÉSE
Március 1-jén elindult az építőipari munkaadók és munkavállalók munkaerő
piaci alkalmazkodóképességének fejlesztését célzó GINOP-5.3.5-18-2019-00149
projekt, amelyben az Építő-, Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége (ÉFÉDOSZSZ) konzorciumvezetőként, míg a Családbarát
Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. konzorciumi tagként vesz részt.
A projekt célcsoportját az építőiparban dolgozók jelentik. 2018-ban a magyar
építőiparban foglalkoztatottak létszáma 332,6 ezer fő volt. Ennek megfelelően
több mint 300 ezer személyt és egyben 100 ezer vállalkozást fog közvetlenül
érinteni a projekt, amely a teljes magyar építőiparra kíván hatást kifejteni. Területileg a projekt tevékenysége az ország hat kevésbé fejlett régiójára összpontosít.
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Az ÉFÉDOSZSZ
Az Építő-, Fa-, és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége közismertebb nevén az ÉFÉDOSZSZ - munkavállalói érdekképviseletet ellátó
szakszervezeti szövetség. Tagszakszervezeteink, - úgy is, mint társadalmi szervezetek - a versenyszektoron belül az építőanyagipar, a faipar és az építőipar
gazdasági szakágazatok munkavállalóit szervezik munkahelyi, és területi szervezetekbe, alapszervezetekbe. Az ÉFÉDOSZSZ hazai szinten az Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) konföderáció, nemzetközi szinten pedig az European
Fedearation of Building and Woodworkers (EFBWW) és a Building and Wood
Workers’ International (BWI) tagszervezete.

A szervezet új szabályozása szerint, a jövőben tagjai közé várja az ország bármely pontján dolgozó, néhány alkalmazottat foglalkoztató építőipari vállalkozások munkavállalóit, az átmenetileg, vagy tartósan külföldön foglalkoztatott építőiparos munkavállalókat, a munkanélkülivé vált szakszervezeti tagokat, akik
a jobb élet és munkakörülményeikért a foglalkoztatás méltóbb feltételeiért az
összefogás és a szolidaritás eszközeivel is élni kívánnak.
Az ágazatban dolgozol és szakszervezeti segítségre van szükséged? - Ne várj
holnapig! Vedd fel velünk a kapcsolatot még ma! Akár az applikációnkon keresztül is írhatsz nekünk üzenetet. Egyéb elérhetőségeinket pedig megtalálod
az epitok.org.hu/kapcsolatok menüpont alatt. További érdekességekért pedig
látogass el a szakszervezetünk facebook oldalára.
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Kutatások
A projekt során három kutatás készült, amelyből kettő munkavállalókat és a
munkaadókat vizsgáló kvalitatív felmérés lett, míg egy, egy nagymintás munkavállalókat célzó kvantitatív kutatás.
A kvalitatív vizsgálat célja az építőiparban dolgozó munkaadók és munkavállalók munkaerő-piaci, szociális, munkavédelmi jellemzőinek és jogtudatosságának kérdésköreit érintette, mely 2020. június és szeptember között valósult
meg a konzorciumi partner által biztosított 30 interjúalany, építőipari munkaadó és munkavállaló megkérdezésével.
A kvantitatív kutatás célja, hogy az építőipari ágazatban dolgozó szakmunkaerő
munkakörülményeinek és a munkaadók foglalkoztatási gyakorlatának megismerésével a rugalmas foglalkoztatás elterjesztésére nyíljon lehetőség. Hosszú
távon pedig jobb munkakörülmények, biztos alapokon nyugvó gyakorlati oktatás, valamint a szakmunkának erősebb megbecsülése valósulhasson meg.
A kvantitatív kutatás pilot értékelése, míg a két kvalitatív kutatás eredményei az
ÉFÉDOSZSZ honlapján megtalálhatók.
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Applikáció
A projekt keretein belül egy telefonos applikáció is készült. Az applikáció célja,
hogy egyfajta iránytűként segítse az építőipari ágazatban dolgozó munkavállalókat, legyen szó munkavédelemről, bérekről, szakszervezeti kérdésekről, vagy
éppen külföldi munkavállalásról. Az applikáció letöltésével olyan kérdésekre is
választ kaphatunk, mint hogy kihez lehet fordulni, hogy ha valamilyen igazságtalanság ér a munkahelyen, mivel is foglalkozik az ÉFÉDOSZSZ és hogyan lehet
hozzá csatlakozni, vagy éppen, hogy milyen szabályok vonatkoznak a külföldre
készülő munkavállalóra. További kérdések és információkért pedig közvetlenül
fel lehet venni a kapcsolatot az applikáción keresztül az ÉFÉDOSZSZ-szal.
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Lépj velünk kapcsolatba:
• weboldal: www.epitok.org.hu

• facebook: www.facebook.com/EFEDOSZSZ

• applikáció: https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.efedoszsz.
ginop535
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Az építőipari munkaadók és munkavállalók munkaerőpiaci
alkalmazkodóképességének fejlesztése
ÉFÉDOSZSZ
Építő-, Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége

Családbarát Magyarország Központ
Székhely: 1134 Budapest, Tüzér utca 33–35.
E-mail: ugyfelszolgalat@csbo.hu
Tel.: +36 70 500 1626
www.csbo.hu
A kiadásért dr. Szuromi-Kovács Ágnes, a Családbarát Ország Nonprofit
Közhasznú Kft. ügyvezetője felel.
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