Főcze Lajos emlékére

Kilenc évvel ezelőtt hunyt el Főcze Lajos, a magyarországi munkavédelem kiemelkedő
egyénisége.
Halálának évfordulóján – a megelőző évekhez hasonlóan – volt munkatársai, kollégái, Főcze
Lajos özvegyével együtt felkeresték sírját, hogy tisztelegjenek emléke előtt.
A megemlékezést megelőzően a temető bejáratánál lévő virágkereskedő – amikor már a
sokadik szál virágot adta el a résztvevőknek – megkérdezte: „temetés lesz, mert nem is
tudok róla?” Elmondtuk neki, hogy volt kollégánkról, főnökünkről jöttünk megemlékezni.
„Nem is hittem volna, hogy manapság ilyen még létezik.” Mondta a virágárus.
Főcze Lajos sírjánál közvetlen beszélgetésben emlékeztünk meg a vele töltött évekről,
munkájáról és annak eredményeiről. Több szó esett a rendszerváltás utáni évekről, amikor az
Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottságában és a Bér- és Munkaügyi Bizottságában
(abban az időben még működött az ÉT) vezette a munkavállalói oldal tárgyaló csoportját. Az
Európai Unióhoz való csatlakozásunk időpontjáról még fogalmunk sem volt, de Főcze Lajos
már akkor tisztában volt az Unió irányelveiben foglaltakkal. Elévülhetetlen szerepe volt
abban, hogy (a kormányzati tárgyalócsoporttal együttműködve) sikerült meggyőzni a
munkáltatói oldalt a munkavédelmi képviselet létrehozásának fontosságáról.
Nagymértékben neki köszönhető, hogy sikerült törvénybe foglalni azt a munkavállalói jogot,
hogy a munkavállalók jogosultak életük és egészségük fokozott védelme érdekében maguk
közül munkavédelmi képviselőket választani. Törvénybe lett foglalva a képviselők
választásának, munkajogi védettségének módja. Törvény tartalmazza a képviselők feladatait,
munkájuk végzéséhez biztosítandó feltételeket. Nagy érdeme volt abban, hogy nem sokkal
halála előtt sikerült elérni, hogy törvény szerint a versenyszférában az 50 főnél több
alkalmazottat foglalkoztató gazdálkodó szervezeteknél kötelező a munkavédelmi képviselő
választás megtartása. Halála előtt még egy részletes útmutatót is kidolgozott a
munkavédelmi képviselet működéséről. A Munkavédelmi Bizottság az útmutatót elfogadta
és az a mai napig is irányt mutat a képviselet működése során.
Ő kezdeményezte a Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány létrehozását, haláláig az
Alapítvány kuratóriumának elnöke volt. Pótolhatatlan űrt hagyott maga után. Szakmai
tevékenysége mellett beosztottjairól is példamutatóan gondoskodott, megbízott bennük.
Magánéleti problémáik megoldásában is mindig készségesen közreműködött.
Emlékét kegyelettel őrizzük.
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