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A munkahelyi életminőség javítása 

 
GDF SUEZ európai megállapodás 

TERVEZET 
 

 
 
BEVEZETÉS 
 
 
 
A vállalat teljesítménye és alkalmazkodási képessége egyaránt nyugszik a kollektív 
munkakapcsolatokon és az egyes munkavállalók, mint személyek által elfoglalt hely 
elismerésén. 
 
Mivel a vállalat fő stratégiai erőforrását a munkavállalók jelentik, a vállalatnak valamennyi 
munkavállaló fizikai, mentális és szociális jóllétére1 gondot kell fordítania 
 
A megfelelő feltételek mellett végzett munka szocializáció, elismerés és önmegvalósítás 
forrása. A munkahelyi jóllét kérdése a GDF SUEZ valamennyi munkavállalóját érinti, 
szervezeti egységétől és a szervezetben elfoglalt helyétől függetlenül. A munkahelyi 
életminőség alakításában mindenki szerepet vállal, saját maga és mások számára. A 
munkahelyi életminőség ezért közvetlenül hozzájárul a GDF SUEZ szociális és gazdasági 
teljesítményéhez, vagyis fennmaradásához.  
 
A kollektív és egyéni dimenzióban felfogott munkahelyi életminőség számos, a 
munkaszervezésre, a hangulatra, a vállalati kultúrára, a munka iránti érdeklődésre, a 
munkafeltételekre, az önállóság és a felelősség szintjére, az egyenlőségre, valamint az 
elvégzett munka elismerésére és felértékelésére vonatkozó elemet foglal magában.  
 
Az egyes dolgozók egyéni dimenziójára fordított figyelemnek elsősorban abban a 
lehetőségben kell konkrét formát öltenie, hogy mindenki rendszeresen és a bizalom 
légkörében fejezheti ki véleményét munkájával és elvárásaival kapcsolatban. Ezek az 
elvárások – a teljesség igénye nélkül – az alábbiakra vonatkozhatnak:  

- a munkavállalóra bízott munka tartalmára és a munkavégzés körülményeire,  
- a szakmai előmeneteli lehetőségekre, 
- a szervezeti változások és a munkamódszerek megértésére, 
- a munka és a magánélet közötti egyensúlyra. 

 
 
A jelen, európai szinten megkötött megállapodás referenciakeretet határoz meg, amely a 
szociális párbeszéd és a vállalat összes érintett munkavállalójának részvétele révén 
valamennyi országban és egységnél lehetővé teszi a munkahelyi életminőség javítását. 
 
Ez a megállapodás meghosszabbítja és kiegészíti a GDF SUEZ által a csoportszintű 
megállapodásokban és cselekvési tervekben az egészség és a biztonság, valamint a férfiak 
és nők közötti szakmai egyenlőség tekintetében vállalt kötelezettségeket. 
 
 

                                                 
1
 Az egészség Egészségügyi Világszervezet Alapokmánya szerinti meghatározása.  
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1. CIKK: A MEGÁLLAPODÁS ÖVEZETE 
 
A jelen megállapodás az Európai Unióban és az EFTA (Európai Szabadkereskedelmi 
Megállapodás) országokban valamennyi, a GDF SUEZ konszolidációs övezetébe átfogóan 
integrált, illetve – a meghatározó befolyásra vonatkozó feltétel fenntartásával – azon 
leányvállalatokra vonatkozik, amelyekben 50%-nál nagyobb részesedéssel rendelkezik. 
 
A megállapodást az Európai Unió tagjelölt országainak is megküldjük, amelyeknek az 
Európai Unióba való belépésükkor tiszteletben kell tartaniuk az abban foglalt 
rendelkezéseket. A vállalat valamelyik szakszervezetének kérésére azonban megbeszélést 
kell összehívni az Igazgatósággal a megállapodás esetleges önkéntes alkalmazásának 
megvitatása céljából. 
 
 
2. CIKK: A MEGÁLLAPODÁS CÉLJA 
 
A jelen megállapodás célja a munkahelyi életminőség javítását célzó intézkedések 
előmozdítása, ami az alábbiakat foglalja magában: 
 

- a munkavállalók munkahelyi életminőséggel kapcsolatos elvárásai és észlelései 
kifejezésének elősegítése, 

- a munkavállalók munkahelyi életminőség jelentette kihívásokkal kapcsolatos 
tudatosságának és megértésének növelése önmaguk és mások számára, 

- a menedzserek – a felső vezetőktől a helyi vezetőkig – mozgósítása a munkahelyi 
életminőség menedzserek számára jelentett kihívásai terén, 

- a munkahelyi életminőség szervezett és strukturáló szociális párbeszéd 
középpontjába történő állítása, 

- olyan módszertani keret nyújtása a gazdálkodó egységek részére, amely lehetővé 
teszi a prioritásként alkalmazandó eljárások azonosítását. 

 
 
3. CIKK: A MUNKAHELYI ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK 
ÁLTAL ÉRINTETT TÉMAKÖRÖK 

 
A munkahelyi életminőség javításának előmozdítása érdekében képesnek kell lennünk arra, 
hogy több nagy témakör rendszeres vizsgálata révén azonosítsuk a munkavállalók 
legerőteljesebb elvárásait. 
 
Ezek az elvárások vonatkozhatnak a vállalat szervezetét strukturáló objektív elemekre (1. és 
2. pont), az interperszonális kapcsolatokra (3. és 4. pont), valamint egyéni észlelésekre és 
elvárásokra (5. és 6. pont). 
 
Az azonosított témakörök: 

 
1. A vállalat általános szervezete: a különböző igazgatóságok meglévő vagy 

rendelkezésre bocsátandó szervezeti felépítése, feladatai és tevékenységei, 
vállalatirányítási szabályok, működési elvek, a vállalat tevékenységeihez 
kapcsolódó kockázatok azonosítása, a súlyos események kezelésének 
eljárása... 
 

2. A tartalom és a munkafeltételek: a funkciók és a felelősségek 
meghatározása, tevékenységi övezet és mennyiség, a munkaszervezeten 
belüli önállósági fok, a feladatok változatossága az egyéni kompetenciák 
tiszteletben tartásával, fizikai munkakörnyezet… 
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3. A vállalaton belüli és azon kívüli emberi és munkakapcsolatok: szociális 
párbeszéd, a vállalati kultúra és értékek ismerete és megosztása, tisztelet, 
figyelem, az elvégzett munka elismerése, az információ megosztása, a 
vitákban és a döntésekben való részvétel, pszichikai munkakörnyezet (a 
bebizonyosodott vagy lehetséges elszigeteltségi és zaklatási helyzetek 
felderítése)… A külső emberi kapcsolatok minőségére fordított e figyelem az 
alvállalkozókra is kiterjed.  

 
4. Az átalakulások és a változáskezelés a szervezeti változások és/vagy az új 

munkamódszerek és munkakapcsolatok () keretében (a digitális technológiák 
hatása, távmunka, projekt módú munkavégzés…): a változások okai és céljai, 
a megvalósítás módozatai, megosztás a szervezet minden szintjén a 
munkavállalói érdekképviseletei szervek előjogainak tiszteletben tartásával, 
feedback… 

 
5. A megvalósítási és szakmai fejlődési lehetőségek: kompetenciák 

képzések útján történő elismerése és fejlesztése, szituációs gyakorlatok, 
transzverzális projektben és gyakorlatközösségekben valló részvétel, szakmai 
karrierek támogatása és biztosítása, tudás és tapasztalat átadása (mentoring, 
tutorálás,…), előléptetési kilátások… 

 
6. A munka és a magánélet összeegyeztetése: munkaritmus és munkaidő, a 

családi élet tiszteletben tartása, a helyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
(üzletek, közlekedés, szabadidő)… 

 
 
4. CIKK: A HELYI CSELEKVÉSI TERVEK VÉGREHAJTÁSÁNAK MÓDSZERTANI 
KERETE 
 
Az egyes gazdálkodó egységeken belül a vezetőség, a „munkahelyi életminőség” eljárás 
irányítása céljából, pluridiszciplináris csapatot hoz létre. 
 
A pluridiszciplináris csapatot az alábbiak alkotják: 

 
- Egyfelől a vezetőség, 
- másfelől a munkavállalók: szakszervezeti és/vagy üzemi tanácsi képviselők és/vagy 

az egészségbiztonság nyomon követésével megbízott szervek az adott ország és 
gazdálkodó egység szabályainak és szokásainak megfelelően. 

-  
- A csapatot megfelelő képzettséggel rendelkező személyek, például: 

egészségbiztonsági és humán erőforrás szakértők, üzemorvosok, szociális 
asszisztensek, pszichológusok, ergonómusok stb. támogatják. 

 
Az eljárást a pliridiszciplináris csapat végzi az alábbi 3 lépés szerint: 
 

1. Gondolatok megosztása és eszmecsere a jelen megállapodás 3. cikkében 
felsorolt 6 témakör alapján: 
 

- annak érdekében, hogy a pluridiszciplináris csapat minden tagja jól megértse és 
elsajátítsa a munkahelyi életminőséggel kapcsolatos egyéni elvárásokat, 

- és a gazdasági egység helyzetéről állapotfelmérés elkészítése érdekében. 
 

Azok a feltételek, amelyek mellett a munkavállalók munkájukat végzik, valamint azon 
képességük, hogy munkájuk tartalmával kapcsolatban elmondják véleményüket és 
arra hassanak, meghatározó szerepet játszanak a munkahelyi életminőség 
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érzékelése szempontjából., Az állapotfelmérés minden esetben kiterjed a politikák, a 
gyakorlatok, az eljárások és a dolgozók rendelkezésére bocsátott eszközök 
elemzésére annak érdekében, hogy kifejezhessék munkahelyi életminőségre 
vonatkozó véleményüket és elvárásaikat (az állapotfelméréshez, illusztráció céljából, 
az 1. melléklet nyújt segítséget). 
 
Az állapotfelmérést a gazdálkodó egységnél meglévő, lényeges szociális mutatók 
egészítik ki (lásd a mutatókra vonatkozó példákat tartalmazó 2. mellékletet). 

Különleges figyelmet kell fordítani a pszichoszociális kockázatokra. 

 
2. Az elvégzendő eljárások meghatározása: minden gazdálkodó egység 

meghatározza a nyilvánosságra hozott állapotfelmérésével összhangban kidolgozott 
cselekvési tervét. A cselekvési terv nyomon követési mutatót és megvalósítási 
ütemtervet tartalmaz. 
 
A cselekvési tervnek elsősorban a munkavállalók munkahelyi életminőséggel 
kapcsolatos tapasztalataival és elvárásaival kapcsolatos véleménynyilvánítási 
módozatainak megerősítését, illetve bevezetését szolgáló specifikus eljárásokat - 
mint például szociális barométer, elkötelezettségi felmérés, vállalaton belüli és/vagy 
azon kívüli odafigyelési eljárások, rendszeres csoportértekezletek… - tartalmaz. 

 
A Csoport valamennyi gazdálkodó egysége meghatározza a szükségképpen hosszú 
távú, azaz több évet érintő eljárás lebonyolításának lehető legmegfelelőbb övezetét 
és végrehajtásának módozatait. 
 
2015-ben minden gazdálkodó egységnek el kell végeznie az eljárás első 2 lépését 
(állapotfelmérés, elvárások összegyűjtése és cselekvési tervek). Az eljárás ezt 
követően az egyes gazdálkodó egységekre jellemző rendszeres ciklus szerint 
folytatódik. 
 
Az egységek ügyelnek arra, hogy az állapotfelmérés tekintetében ambiciózus és 
koherens cselekvési tervek készüljenek. 
 
Azok az egységek, amelyek már indítottak munkahelyi életminőség javítására 
szolgáló eljárásokat, 2015 folyamán ellenőrzik, hogy a 3. cikkben felsorolt 6 témakör 
alapján ki kell-e egészíteni az eljárásokat. Az eljárást (ellenőrzés és esetleges 
kiegészítés) – a folyamatos jobbítás érdekében – a pluridiszciplináris csapat végzi. 

 
3. A cselekvési terv nyomon követésének és feedbackjének biztosítása a 

hatékonyság lemérése és az esetlegesen szükséges korrekciók megtétele 
érdekében. E nyomon követést legalább évente egyszer el kell végezni. 

 
 
5. CIKK: A CSOPORT IGAZGATÓSÁGÁNAK KOMMUNIKÁCIÓRA ÉS VÉGEHAJTÁSRA 
VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSA 
 
A GDF SUEZ igazgatósága ügyel arra, hogy a jelen megállapodással kapcsolatban a 
Csoportnál lévő valamennyi érintett fél részére eljuttassák: 
 

- vezetők és menedzserek, annak érdekében, hogy mozgósítsák őket a munkahelyi 
életminőség menedzsereket érintő kihívásaival kapcsolatban, 

- minden munkavállaló, akik mindegyike szerepet vállal a munkahelyi életminőség 
alakításában, saját maga és mások számára. A kommunikációra szükség esetén 
minden nyelven sor kerül, 
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- a humán erőforrás és egészségbiztonság vonal, amely tanácsokat ad és támogatja a 
menedzsereket az irányítás és csapataik munkahelyi életminőségének javítása terén 
végzett feladataik gyakorlásában, 

- a munkavállalók képviselői és a szakszervezetek mint a szociális párbeszéd 
szereplői, 

- a beszállítók és az alvállalkozók, annak érdekében, hogy előmozdítsa a jelen 
megállapodásnak az alvállakozók munkavállalói tekintetében történő alkalmazását, 
valamint tájékoztassa őket arról, hogy a megállapodás szellemét sértő bizonyított 
esetek megkérdőjelezhetik a Csoporttal folytatott üzleti kapcsolataikat. . 

 
Az ágazati igazgatóságok kötelezettséget vállalnak a jelen megállapodás 1. cikkben említett 
övezethez tartozó Üzleti Egységek (BU) és gazdálkodó egységek körében történő 
bevezetésére a helyzetüknek megfelelő formában, amelynek tárgyalás is része lehet.  

 
 
Ezen felül, megállapodás végrehajtásának elősegítése érdekében, az aláírást követő 6 
hónapon belül, az európai szakszervezeti szövetségekkel egyeztetve, európai indító 
szeminárium megszervezésére kerül sor. A szemináriumon a szociális partnerek, a 
menedzsment, valamint a Humán Erőforrások és az Egészség/Biztonság vonal képviselői 
vesznek részt. 
 

 
6. CIKK: VISSZALÉPÉST KIZÁRÓ ZÁRADÉK 

 
A jelen megállapodás rendelkezései semmilyen esetben sem szűkíthetik a nemzeti és az 
európai szabályozás és/vagy a helyi kollektív szerződések által a munkahelyi életminőségre 
vonatkozóan előírt kötelezettségeket. 
 
 
7. CIKK: A MEGÁLLAPODÁS HATÁLYBALÉPÉSE ÉS IDŐTARTAMA 
 
A jelen megállapodás aláírásának napján lép hatályba. 
 
A megállapodás határozatlan időre jön létre. 
 
 
8. CIKK: A MEGÁLLAPODÁS NYOMON KÖVETÉSE 
 
A megállapodás nyomon követését egy, évente egyszer összeülő, 15 tagú bizottság végzi. A 
bizottságot lehetőség szerint kiegyensúlyozott arányban alkotják férfiak és nők. 
 
A tagokat a jelen megállapodást aláíró európai szakszervezeti szövetségek jelölik ki a 
különböző országok szakszervezeti szövetségeinek ajánlása alapján. 
 
Jogsérelem esetén (a megállapodás megsértése vagy alkalmazásának elmulasztása) – 
amennyiben a helyi tárgyalási folyamat nem vezetett eredményre – az ügyet, a 
jogsérelemmel kapcsolatos valamennyi szükséges dokumentummal együtt – az európai 
szakszervezeti szövetségek elé lehet terjeszteni. Ebben az esetben az európai szövetségek 
delegációja és az igazgatóság összeül, hogy tanulmányozza az ügyet és a megfelelő 
intézkedéseket annak érdekében, hogy megoldást találjon a jogsérelemre. 
 
 
 
9. CIKK: A MEGÁLLAPODÁS ÉRTELMEZÉSE ÉS FELÜLVIZSGÁLATA 
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Jelen megállapodást a megállapodás alkalmazási körének nyelveire lesz lefordítva. Az aláíró 
felek megállapodnak abban, hogy kizárólag a francia nyelvű (aláírt) változatot tekintik 
hitelesnek. 
 
A jelen megállapodással kapcsolatban felmerülő értelmezési kérdések a 8.cikkben említett 
nyomon követési bizottság hatáskörébe tartoznak. 
 
Jelen megállapodást az aláíró felek 3 hónapos határidő tiszteletben tartásával, és egy, az 
aláíró európai szakszervezeti szövetségek által kijelölt különleges tárgyalócsoport 
felhívásával vizsgálhatják felül. 
 
 
10. CIKK: A MEGÁLLAPODÁS LETÉTBE HELYEZÉSE 
 
Jelen megállapodás a GDF SUEZ SA székhelye szerinti Regionális Vállalkozási, Verseny-, 
Fogyasztási, Munkaügyi és Foglalkoztatási Igazgatóságnál (DIRECCTE) kell letétbe 
helyezni. 
 
Ezen felül egy példány a GDF SUEZ SA székhelye szerinti Munkaügyi Bíróság Irodájánál 
kerül letétbe helyezésre. 
 
2014. XX.XX 
 
A GDF SUEZ SA és a megállapodás 1. cikkében említett feltételeknek megfelelő 
leányvállalatai képviseletében: 
 
Az Elnök: 
 

 
 
 
 
 
 
Gérard MESTRALLET 

 
 
 
A tagjaik által szabályszerűen felhatalmazott két európai szakszervezeti szövetség 
képviseletében: 
 

EPSU 
 
 
 
 
 
 
CSALÁDI NÉV Utónév 

IndustriAll Europe 
 
 
 
 
 
 
CSALÁDI NÉV Utónév 

 
 
 
A Különleges Tárgyalócsoport tárgyalásokon részt vevő tagjai:  
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Németország: Herbert FRISCHMANN 
Belgium: Wilfried GEMELS, Marc ROEDOLF, Peter VANAUTRIJVE 
Spanyolország: José Luis ARRUFAT 
Franciaország: Nelly CHARRIAT, Isabelle HERCHEN, Yves LEDOUX, Didier MICHEL, 
Marie-Hélène NOTIS, Arnauld PRIGENT, Jacky ROUCHOUSE, Thomas CLAIN 
Magyarország: Sándor DARU 
Olaszország: Antonino MEZZAPELLE 
Norvégiai: Gunn Heidi JENTOFT 
Lengyelország: Leszek KASINSKI 
Románia: Daniel GLEVAN 
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1. MELLÉKLET – SEGÉDANYAG AZ ÁLLAPOTFELMÉRÉSHEZ 
 

 
Módszertani elvek 
 
E dokumentum – amelyből a pluridiszciplináris csapat (a 4. cikkben foglaltaknak 
megfelelően) ötletet meríthet – az állapotfelméréshez kíván segítséget nyújtani. 
 
 
 
A pluridiszciplináris csapatnak először meg kell ismernie a megállapodást, és osztoznia kell 
az eljárás céljaiban. Ajánlott, hogy a pluridiszciplináris csapat vitassa meg az eszmecsere 
módozatait (hozzájárulás, ütemterv, döntési módszer, tájékoztatás…). 
 
A módszertant illetően az egység választja ki az állapotfelmérés számára legmegfelelőbbnek 
tűnő módszerét figyelemmel a körülményekre és meglévő adottságokra. Gondoskodik a 
rendelkezésre álló, különösen a munkavállalók közvetlen elvárásait bemutató információknak 
és tanulmányoknak az állapotfelmérés elvégzése érdekében történő lehető leghatékonyabb 
felhasználásáról. 
 
Végezetül a pluridiszciplináris csapat elemzi a különböző adatokat és a megállapodásban 
foglalt hat pont tekintetében meghatározza az erősségeket és a tökéletesítendő pontokat. 
Ezt követően – témánként egy vagy két kiemelt eljárás előtérbe helyezésével – készül el a 
cselekvési terv. 
 
Az intézkedések fontossági sorrendje felállításának megkönnyítése érdekében a 
pluridiszciplináris csapat elemzési táblázatot használhat, amely lehetővé teszi azok két 
következő szempont alapján történő pozicionálását: könnyű megvalósítás és hatás. Ennek 
megfelelően az elemzési táblázat a könnyen megvalósítható és nagy hatással járó 
gondolatokat fogja kiemelni. 
 
 
Tartalmi részletezés 
 
Az állapotfelmérésnek mind a 6 témát sorra kell vennie. 
 

1. A vállalat általános szervezete 

E téma célja azon lehetőség megerősítése, hogy a munkavállalók hozzáférhessenek a 
Csoport, az Ágazat, a BU vagy a vállalat stratégiájára, kihívásaira, szervezeteire, 
szabályozási módjaira és folyamataira vonatkozó információkhoz. 
 
Felmerülhet a kérdés, hogy van-e a vállalatnak szervezeti ágrajza vagy a vállalat 
részlegeinek/osztályainak feladatait bemutató dokumentumok. Szintén fontos, hogy 
megbizonyosodjunk a munkavégzéssel kapcsolatos eljárások és a munkafolyamatok 
meglétéről. Ezt az információt például a vállalat munkavállalói körében terjesztett újság vagy 
hírlevél útján is közölni lehet. 
 
Példák: 
Bocsátottak-e a munkavállalók rendelkezésére szervezeti ágrajzokat és a vállalat általános 
működésére vonatkozó információkat? 
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Munkahelyi felettese ugyanazon a helyen dolgozik-e, ahol Ön? Amennyiben nem így van, 
évente hány alkalommal találkozik vele?  
 
Kap-e rendszeresen tájékoztatást vállalata életéről megbeszélések és kommunikációs 
anyagok formájában? projektek, tétek? 
 
Vannak-e, különösen súlyos események – haláleset, öngyilkosság, zaklatás, agresszió, 
kiégés…– alkalmával alkalmazandó kockázatkezelési eljárások? 
… 
 

2. A tartalom és a munkafeltételek 

E téma célja a munkavállalók feladataikkal, tevékenységeikkel és az azok folytatására 
szolgáló fizikai vagy pszichológiai feltételekkel kapcsolatos megértésének és elvárásainak 
megfigyelése. 
 
Példák: 
Részt vesz-e minden munkavállaló évenkénti megbeszélésen (feladatok, célok és eszközök 
meghatározása)? 
 
Vannak-e olyan munkavállalók, akik munkájukat egészségükre veszélyes körülmények 
(vegyi anyagok, por, zaj) között kénytelenek végezni? 
 
Vannak-e olyan munkavállalók, akik nehéz vagy kényelmetlen testhelyzetben végzik 
munkájukat? Vezettek-e be kiigazító intézkedéseket, vagy gondolkodtak-e ilyenek 
bevezetéséről? 
 
Kifejezhetik-e véleményüket a munkavállalók tevékenységük megszervezését illetően? 
 
Kiképezték-e az ügyfelekkel gyakran kapcsolatba kerülő munkavállalókat a kívánságok 
fogadására? 
 
Rendelkeznek-e a munkavállalók a tevékenységük végzéséhez szükséges eszközökkel 
(munkaterhelés/eszközök összhangja)? 
… 
 

3. A vállalaton belüli és azon kívüli emberi és munkakapcsolatok 

Ez a téma a vállalaton belüli szociális párbeszéd meglétével van kapcsolatban. Céljai között 
a munkavállalók véleménynyilvánításra és elismerésre való lehetőségének mérése is 
szerepel. 
 
Példák: 
Sor kerül-e rendszeres találkozókra (csoportértekezletek, megbeszélések) a munkatársak és 
a menedzser/munkahelyi felettes között – különösen abban az esetben, ha a menedzser és 
a csoport nem ugyanazon a helyen dolgoznak – a célok meghatározása, a munka állásának 
áttekintése és a szükséges eszközök (képzés, szakmai gyakorlat…) meghatározása 
érdekében? 
 
 
Létezik-e integrációs folyamat az újonnan felvettek munkába történő beilleszkedésének 
megkönnyítése érdekében? 
 
Érintettnek érzi-e magát kollégái/munkatársai/alvállalkozói jóllétével kapcsolatban? 
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Az alvállalkozók kiválasztásakor figyelembe kellene-e venni e vállalatok munkavállalóikkal 
szembeni viselkedését? 
 
Vannak-e menedzsmenttel kapcsolatos képzések/figyelemfelkeltő eljárások? 
 
Elősegítik-e vállalatánál a csapatok közötti eszmecserét? Jellemző-e vállalatára a jóindulat 
és a hibák elfogadása? 
 
Elősegíti-e vállalata a kötetlen hangulatú pillanatokat? 
… 
 

4. Az átalakulások és a változáskezelés 

Ez a fejezet például a szervezeti változások vagy új munkamódszerek kifejlesztése 
(eszközök fejlődése) esetén alkalmazott tájékoztatási, kommunikációs és képzési 
mechanizmusokat mutatja be. 
 
Példák: 
Ha vállalata szervezeti változásokon vagy a munkamódszerek változásán megy keresztül, 
hogyan tájékoztatják a munkavállalókat a projektről és annak lépéseiről? Hogyan vitathatják 
meg a projektet? 
 
Változás esetén létezik-e a munkavállalók véleményének meghallgatására, a munkavállalók 
támogatására, segítésére szolgáló mechanizmus (képzés, rendszeres tájékoztatás, nyomon 
követés)?  
 
Van-e lehetősége arra, hogy kifejezze véleményét a munkaszervezéssel vagy annak 
átszervezésével kapcsolatban? 
… 
 

5. A megvalósítási és szakmai fejlődési lehetőségek 

Ez a szempont a meglévő vagy megerősítendő intézkedések meghatározását teszi lehetővé  
a munkatársak kompetenciái elismerésének és fejlesztésének támogatása céljából. 
 
Példák: 
Megjelentetik-e a megüresedett állásokat vállalatánál/üzleti egységénél? 
 
Sor kerül-e rendszeres megbeszélésekre a menedzserek és a munkavállalók között a 
támogatási igényeket, előmenetellel és javadalmazással kapcsolatos 
igényeket/szükségleteket illetően? 
 
Értékelik-e a munkavállalókat jól végzett munka esetén? 
 

6. A munka és a magánélet összeegyeztetése 

Ez a rész a munkaidőt és az értekezletek időpontját tárgyalja. Itt lehet megemlíteni a 
közelségi szolgáltatásokhoz (bölcsőde…) való hozzáférést is. 
 
Példák: 
Biztosítja-e vállalata a közelségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés (bölcsőde, szállítás, 
sport, helyben lévő üzletek,…)? 
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Létezik-e az értekezletek tartására és az informatikai eszközök, különösen az elektronikus 
levelezés használatára vonatkozó útmutató? 
 
Kell-e rendszeresen túlmunkát végezniük a dolgozóknak? 
Rugalmas-e a munkaidő? 
 
Figyelembe veszik-e a családi kötöttségeket és az egyéni kívánságokat a 
munkaszervezésnél? 
 
Milyen mértékben veszi figyelembe vállalata az utazás (utazási idő, szakmai út…) 
problémáját?  
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2. MELLÉKLET: PÉLDÁK ÁLLAPOTFELMÉRÉSI MUTATÓKRA 
 

 
 
 
Az állapotfelmérési szakasz elvégzése érdekében a pluridiszciplináris csapat meghatározza 
a lényeges mutatókat: 
 

- a szociális jelentésekben már meglévő (nem pénzügyi) mutatókat, ideértve az 

egészségbiztonság terén alkalmazott mutatókat is, 

 

- az állapotfelmérési eljárás során bevezetendő mutatókat, azzal a feltétellel, hogy 

azok gyűjtése könnyű. 

 
Az állapotfelmérési szakaszban alkalmazható mutatók: 
 
A vállalat általános szervezete 
A vállalatra vonatkozó kommunikációs eszközök megléte: értekezletek száma, 
kommunikációs eszközök megjelenésének száma 
… 
Tartalom és munkafeltételek 
Fizetett túlórák/ledolgozott órák aránya 
Hiányzások 
Munkahelyi balesetek aránya 
Zajártalomnak (>80 decibel) rendszeresen kitett személyek száma 
… 
A vállalaton belüli és azon kívüli emberi és munkakapcsolatok 
A munkavállalók képviselőivel tartott megbeszélések száma 
Évenkénti megbeszélés megléte 
… 
Az átalakulások és a változáskezelés 
A dolgozók részére történő kommunikáció megléte (dokumentum vagy értekezlet) szervezeti 
változási projekt esetén 
A változási tervvel kapcsolatos megbeszélések száma 
… 
A megvalósítási és szakmai fejlődési lehetőségek 
Az adott évben előléptetett munkavállalók száma  
Képzésben részt vevő létszám aránya 
A vállalaton belüli betöltendő állások megjelentetése 
… 
 
A munka és a magánélet összeegyeztetése 
A munkaidőre vonatkozó útmutató megléte 
Közelségi szolgáltatások megléte 
Rugalmas munkaidő lehetősége 
… 


