
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Európai szociális megállapodás 
 
 
 

  



 
2 

Tartalom 

Preambulum ........................................................................................................................................... 3 

1. cím: A szakmák és a kompetenciák változásának előrevetítése – képzési politika ......................... 4 

1. cikk – A munkahelyek és kompetenciák előrevetítésének megerősítése ....................................... 4 

1.1. Évenkénti párbeszéd társasági szinten ................................................................................ 4 

1.2. A regionális és országos MKJK bizottságok szerepének megerősítése ............................... 5 

1.3. Az Európai MKJK Bizottság szerepének megerősítése ........................................................ 5 

2. cikk – A képzés mint a foglalkoztathatóság legfontosabb mozgatórugója ..................................... 6 

2.1. Megerősített képzés ............................................................................................................ 6 

2.2. Az érzékeny szakmákban dolgozó munkavállalókra vonatkozó specifikus intézkedések ... 7 

2.3. Az « Európai Energetikai Átmenet Iskolája » elnevezésű hálózat létrehozása ................... 7 

3. cikk – A stratégiai orientációkkal és azok következményeivel kapcsolatos szociális párbeszéd 

szervezése a BU-k szintjén ................................................................................................................... 8 

2. cím: Kollektív szociális garanciák ....................................................................................................... 9 

4. cikk – Szociális állapotfelmérés ....................................................................................................... 9 

3. cikk: A szakmai pályák és a mobilitás támogatásának módozatai.................................................. 10 

5. cikk – A szakmai fejlődés keretében választott mobilitás ............................................................. 11 

5.1. Az állásajánlatok és a mobilitási eszközök jobb megismertetése .......................................... 11 

5.2. A siker egyik feltétele: a mobilitás előkészítése és támogatása ............................................. 11 

5.3. A munkavállalók által kezdeményezett mobilitás megkönnyítésére szolgáló feltételek 

megteremtése ............................................................................................................................... 12 

6. cikk – Szervezeti, azaz a szervezethez kapcsolódó mobilitás ........................................................ 13 

6.1. Személyre szabott támogatás ................................................................................................ 13 

6.2. A szervezeti mobilitás biztosítására szolgáló feltételek megteremtése ................................ 13 

4. cikk: A megállapodás kiterjesztésének és nyomon követésének módozatai ................................. 14 

7. cikk – A megállapodás alkalmazási köre ........................................................................................ 14 

8. cikk – Az aláírók kommunikációval és végrehajtással kapcsolatos kötelezettségvállalása ........... 14 

9. Visszalépést kizáró záradék ........................................................................................................... 15 

10. cikk – A megállapodás hatálybalépése ........................................................................................ 15 

11. cikk – A jelen megállapodás nyomon követése ........................................................................... 16 

12. cikk – A jelen megállapodás értelmezése és felülvizsgálata ....................................................... 16 

13. cikk – A megállapodás letétbe helyezése .................................................................................... 17 

1. melléklet: Szójegyzék ....................................................................................................................... 19 

 



 
3 

Preambulum 
 
 
 
Az energiaágazat és szolgáltatásainak gyors változásával jellemzett környezetben a munkavállalók 
foglalkoztathatóságának biztosítása, a szociális feltételek stabilitása, sőt javítása olyan célok, 
amelyeket az ENGIE valamennyi vállalatánál valamennyi résztvevőnek – munkavállalóknak, 
menedzsereknek és munkavállalói képviselőknek – követnie kell. A Csoport fejlődése azon 
képességétől függ, hogy tevékenysége során folyamatosan szem előtt tartsa a szakmai kiválóságot és 
az innovációt, valamint igazodjon ügyfelei elvárásaihoz és igényeihez. 
 
Az ENGIE emberi emberierőforrás-politikájának középpontjában a munkavállalók kompetenciáinak 
előrevetítése és fejlesztése áll. A képzés és a mobilitás a foglalkoztathatóság szolgálatában álló 
mozgatórugók mindenki számára. Ezt a meggyőződést a vállalat valamennyi szereplőjének osztania 
kell annak érdekében, hogy hozzájáruljon a Csoport kulturális átalakításának kihívásához a szociális és 
társadalmi kötelezettségvállalások tiszteletben tartása mellett. 
 
A Vállalati Projektnek a gazdasági, emberi és szociális fejlődést kell szolgálnia, annak érdekében, hogy 
a legmagasabb szintű szociális garanciákkal biztosítsa a Csoport és munkahelyeinek fennmaradását. 
 
Végezetül, az aláíró felek újból kinyilvánítják a szociális párbeszéd*, mint a Csoport fejlődésének és 
teljesítményének alapvető eszköze iránti elkötelezettségüket. Ennek keretében az ENGIE a 
párbeszédet annak helyszínéhez legközelebb erősíti meg, és vállalja, hogy a kollektív szerződések 
tényleges végrehajtásának kiemelt szerepet biztosít emberierőforrás-poilitikájában. 
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1. cím: A szakmák és a kompetenciák változásának előrevetítése – 

képzési politika 
 
 
Az ENGIE garanciát vállal az e megállapodásban említett valamennyi politika és eszköz minden 
munkavállaló szakmai pályafutásának biztosítása érdekében történő végrehajtására. Célunk, hogy 
karrierjük során végig növeljük az egyes munkavállalók foglalkoztathatóságát*1, ami a legjobb 
mozgatórugója annak, hogy a Csoporton belül megőrizzük és fejlesszük a foglalkoztatottságot. 
 
Ezen túlmenően az aláíró felek újból kinyilvánítják, hogy a szociális párbeszédet a Csoport 
fenntartható fejlődés és teljesítménye alapvető összetevőjének tekintik. Az ENGIE kötelezettséget 
vállal arra, hogy mind európai szinten, mind az egyes vállalatok szintjén tiszteletben tartja a szociális 
érdekvédelmi szervezeteknek a tájékoztatás és konzultáció terén meglévő valamennyi előjogát. 

 

1. cikk – A munkahelyek és kompetenciák előrevetítésének megerősítése 
 

Kötelezettségvállalások: 
 
Éves értekezletek az egyes vállalatok szintjén a stratégia, valamint annak a foglalkoztatásra és 
kompetenciákra gyakorolt hatására vonatkozóan. 
 
Az európai MKJK megállapodás végrehajtásának megerősítése. 
 
Az MKJK megállapodás alkalmazásának és az MKJK-ra vonatkozó párbeszéd általánossá tétele 
valamennyi társaságon belül. 
 
Az érzékeny szakmák* évenkénti feltérképezése az egyes vállalatok szintjén. 

 
 
Megerősítjük a munkahelyek és kompetenciák változásának előrevetítésére szolgáló, a 2010. évi 
európai MKJK megállapodással bevezetett eljárást. Az eljárást, minimális követelményként, 
valamennyi társaságnál meg kell osztani azok munkavállalói képviselőivel*. 
 

1.1. Évenkénti párbeszéd társasági szinten 

 

Alapvetően fontos, hogy minden munkavállaló és képviselője rendelkezzen azokkal az információkkal, 
amelyek segítségével megértheti és megismerheti a folyamatban lévő és jövendő változásokat, a 
hozzájuk kapcsolódó kihívásokat, valamint a munkahelyek és kompetenciák tekintetében várható 
hatásukat. 
 
Az ENGIE kötelezettséget vállal arra, hogy a csoport minden társasága évenkénti párbeszédet 
szervezzen a munkavállalói képviselőkkel a stratégiai orientációkról, és különösen azok 

                                                           
1
 A csillaggal jelölt kifejezések meghatározása a szószedetben található 
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foglalkoztatásra gyakorolt hatásáról. A társaságok, egyeztetve*, dönthetnek arról, hogy a 
párbeszédet egy megfelelőnek ítélt másik szinten is kiegészítik. Ezt a párbeszédet – a helyi és uniós 
szabályozásnak megfelelően – a munkavállalói érdekképviseleti szervek tájékoztatása vagy 
konzultációja kíséri. 
 
Az eszmecserének lehetővé kell tennie az alábbiak megvilágítását: 

- a munkahelyek várható alakulása a volumen és a kompetenciák terén, 
- e változások következményei a toborzás, a képzés és az érzékeny szakmák terén nyújtott 

támogatás tekintetében. 
 
Az érzékeny szakmák lehető legkorábbi feltérképezése a szakmai pályafutás biztosításának egyik 
kulcseleme. Ez a feltérképezés lehetővé teszi képzési tervek és mobilitási pályák kidolgozását. 
 

1.2. A regionális és országos MKJK bizottságok szerepének megerősítése 

 
A területekhez lehető legközelebbi megvalósítás érdekében az aláíró felek megállapodnak abban, 
hogy megerősítik a (2010-es MKJK megállapodással létrehozott) regionális és országos MKJK 
bizottságok szerepét oly módon, hogy azokon belül évenkénti egyeztetést* vezetnek be a következő 
témákra vonatkozóan: 

 a területen található vállalatok munkahelyeinek várható változása a mennyiség és a 
kompetenciák tekintetében (a HR PAMT-okból (munkahelyi képzési program) származó 
információk alapján); 

 szakmái változása feltérképezésének aktualizálása; 

 e változásoknak, valamint a Csoport stratégiai orientációi figyelembe vételének a területen 
található vállalatok fejlesztési és képzési intézkedéseire gyakorolt következményei. Ennek 
célja elsősorban a legérzékenyebb szakmák változásának előrevetítése; 

 a Csoport ugyanazon a területen található más vállalataival együtt transzverzális 
intézkedések valósíthatók meg. 
 

Erre az egyeztetésre évenkénti megbeszélés keretében kerül sor. A regionális vagy országos MKJK 
bizottságok keretében folytatott egyeztetés természetszerűleg az egyes társaságok MKJK bizottságai 
által szolgáltatott információkon alapul, ügyelve arra, hogy az egyeztetés ne sértse e bizottságok 
jogosultságait. 
 

1.3. Az Európai MKJK Bizottság szerepének megerősítése 

 
Az aláíró felek megállapodnak abban, hogy kiszélesítik a Csoport szakmáinak változására és az ehhez 
kapcsolódó képzési politikákra vonatkozó egyeztetés és eszmecsere helyszínéül szolgáló Európai 
MKJK Bizottság feladatkörét. E kiszélesítésnek lehetővé kell tennie mind a szakmák változására 
vonatkozó, előremutató jövőkép, mind pedig a Csoport munkahelyekkel és kompetenciákkal 
kapcsolatos stratégiai orientációinak kidolgozását. 
 
A bizottság az ENGIE Szakmák és Kompetenciák Megfigyelőközpontja munkájára támaszkodik, amely 
magában foglalja a különösen a HR PAMT-toktól származó belső, valamint a külső előrevetítő 
információkat. A bizottság nyílt fórum, amelynek keretében belső és külső szakértők gazdagítják és 
mélyítik el munkáját. 
 
E bizottság feladatai közé tartozik az is, hogy javaslatot tegyen az érzékeny munkakörökben dolgozó 
munkavállalók képzésére vonatkozó orientációkra, és értékelje azokat. 
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2. cikk – A képzés mint a foglalkoztathatóság legfontosabb mozgatórugója 
 

Kötelezettségvállalások: 
 
Háromévenkénti fejlődési megbeszélés minden munkavállaló számára. 
 
A társaságok szintén éves képzési terv bemutatása a munkavállalói képviselőknek, annak érdekében, 
hogy párbeszédet kezdeményezzünk velük. 
 
Minden évben minden társaság munkavállalóinak 2/3-a részt vesz képesítést nyújtó képzésben. 
 
A képzés elsősorban a szakmai kompetenciák fejlesztésére irányul. 
 
A képzésnek szentel évi 100 millió eurós költségvetés fenntartása. 
 
A Csoport nehézségekkel szembenéző társaságai számára fenntartott, átképzésre szánt, évi 10 millió 
eurós európai kölcsönös alap létrehozása az ENGIE-nél. 
 
Az „Energetika Átmenet Iskolája” nevű hálózat létrehozása. 

 

2.1. Megerősített képzés 

 
A képzés a munkavállalók kompetenciájának fejlesztésére szolgáló alapvető eszköz egyrészt szakmai 
kiválóságuk növelése, másrészt az eljövendő kompetencia-igényekre való felkészítésük céljából. 
 
Évente egyszer a Csoport valamennyi társasága kidolgozza a saját övezetére vonatkozó kollektív 
képzési tervet a kulcsmutatók alapján (pl. képzési intézkedések száma, képzésben részt vevő 
személyek száma, képzésben részt vevő nők száma, képzési témák…). Ezt a programot bemutatják a 
társaság munkavállalói képviselőinek, valamint párbeszédet és egyeztetést folytatnak ezzel 
kapcsolatban. 
 
A program az egyes munkavállalókkal legalább háromévente egyszer sorra kerülő fejlődési 
megbeszélésre épül. A fejlődési megbeszélés különbözik az eredményekre irányuló évenkénti 
megbeszéléstől. A megbeszélést, amely lehetővé teszi a munkavállaló által használt kompetenciák 
mérlegének elkészítését és a szakmai előmenetelre vonatkozó kívánságai meghatározását, a 
menedzser vagy a HR felelős irányítja. A fejlődési megbeszélésnek lehetővé kell tennie, hogy a 
munkavállaló kívánságait és a vállalat szükségleteit figyelembe véve megvitassák, sőt meghatározzák 
a karrierorientációt. 
 
A munkavállaló, amennyiben kéri, segítséget kaphat* a fejlődési megbeszélésre való felkészüléshez, 
ami megkönnyíti a menedzserrel való párbeszédet. A munkavállaló és a menedzser között tartósan 
fennálló probléma esetén a helyi HR menedzsert – a menedzser vagy a munkavállaló kérésére – be 
lehet vonni a megoldás megtalálása érdekében. Amennyiben a munkavállaló igényli, segítséget vehet 
igénybe. 
 
A képzési politikával kapcsolatos céljai keretében az ENGIE kötelezettséget vállal arra, hogy minden 
évben legalább a munkavállalók kétharmadának képesítést nyújtó képzést* biztosít, amely cél 
elérését az egyes társaságok szintjén kell mérni. Ez a cél a folyamatos haladás logikáját követve egy 
három éves időszak tekintetében, azaz 2016 és 2018 között kerül kibontásra. A képesítést nyújtó 
képzés olyan, szakmai célra irányuló képzés, amely lehetővé teszi az ismeretek fejlesztését, valamint 
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új kompetenciák megszerzését és megszilárdítását. Az e kategóriába tartozó képzéseket az egyes 
vállalatok a képzési terv kidolgozásakor határozzák meg. 
 
Minden társaság ügyel arra, hogy valamennyi munkavállaló hozzáférhessen a képzésekhez. Minden 
vállalat minden évben azonosítja azokat a munkavállalókat, akik az elmúlt három évben nem vettek 
részt képesítést nyújtó képzésben, annak érdekében, hogy a munkavállalóval együtt – aki ehhez 
segítséget vehet igénybe – elemezzék az okokat. Az „érzékeny szakmákhoz” tartozó munkakörökben 
dolgozó munkavállalók esetében ezt az elemzést évente kell elvégezni. 
 
Az európai övezetben a képzésnek szentelt költségvetés évente évi 100 millió euró lesz a 2016-2017-
2018-as időszakban. A létszám jelentős változása esetén (+ vagy - 5%) a költségvetést a változáshoz 
kell igazítani. 
 
A szervezett képzések elsősorban a (műszaki és támogató) szakmai kompetenciák fejlesztésére 
irányulnak a munkavállalók szakmai kiválóságának biztosítása és a jövendő kompetenciaigények 
előrevetítése érdekében. A munkaszituációban végzett képzéseket a szaktudás átadása érdekében 
alkalmazott tutorálás/párosítás/mentorálás révén meg kell erősíteni. 
 
 

2.2. Az érzékeny szakmákban dolgozó munkavállalókra vonatkozó specifikus 

intézkedések 

 
Az « érzékeny » szakmákhoz tartozó munkakörökben dolgozó munkavállalók minden évben szakmai 
fejlődési megbeszélésen vesznek részt, amely lehetővé teszi a megfelelő képzések azonosítását és 
végrehajtását. 
 
Az ENGIE-nél kölcsönös európai alapot hozunk létre a Csoport pénzügyi nehézségekkel küzdő 
vállalatainak megsegítésére, amely az átszervezések keretében átképzési és támogatási programokat 
bonyolít le. Valamennyi munkavállaló részvételét biztosítani kívánjuk a Csoporton belüli átképzésüket 
biztosító képzésekben. Az alap éves költségvetése 10 millió euró, amelynek összege a társaságok által 
jelezett igényektől függően változhat. 
A kölcsönös alap irányítása a Csoport HR igazgató bizottságának felügyelete alatt történik. Az alap 
felhasználását a megállapodás nyomon követésével foglalkozó bizottság évente nyomon követi. 
 
 

2.3. Az « Európai Energetikai Átmenet Iskolája » elnevezésű hálózat létrehozása 

 
Jelenleg számos képzési szervezet létezik a Csoportnál: 

- Energy Formation, 
- A Cofely Services Szakmai és Képzési Központja, 
- Cofely Inéo iskola, 
- Az Axima Hűtőrendszerek Képzési Intézete, 
- Tractebel Engineering School, 
- Savelys iskola, 
- M&S France Arcenciel, 
- BELUX Formation, 
- A németországi, magyarországi, olaszországi, romániai, egyesült királyságbeli, törökországi 

képzési központok… 
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E különböző szervezeteket a Csoporton belül az elméleti képzéseket a szituációban történő 
képzésekkel elegyítő képzési programok egészítik ki, mint például a Nuclear Trainee Program, a 
Financial Boarding,… 
 
A kompetenciafejlesztés felgyorsítása és a szakmák változásának támogatása érdekében az ENGIE 
úgy döntött, hogy a különböző képzési szervezeteket egyetlen, az „Energetikai Átmenet Iskolája” 
elnevezésű hálózatban fogja össze. A hálózat célja a különböző iskolák potenciáljának felértékelése és 
dinamizálása, annak érdekében, hogy a lehető legtöbben élvezhessék ennek előnyeit. 
 
Az Energetika Átmenet Iskolájának Orientációs Bizottsága néven egy, a következő feladatokkal 
megbízott bizottság kerül létrehozásra: 

- a Csoport valamennyi iskolájában szervezett szakmai képzések katalógusának elkészítése, 
- e programok felértékelése a Csoport különböző társaságainál, 
- a képzési tapasztalatok és szaktudás kapitalizálása annak érdekében, hogy azokat 

rendelkezésre lehessen bocsátani a Csoport azon társaságai számára, amelyek helyi 
képzéseket kívánnak lebonyolítani, 

- a hálózat beillesztése a « Csoport szakmai kiválósági kirakatába » 
- külső közönség (duális képzésben részt vevők, alvállalkozók, ügyfelek…) előtti megnyitásának 

tanulmányozása. 
 
 

3. cikk – A stratégiai orientációkkal és azok következményeivel kapcsolatos 

szociális párbeszéd szervezése a BU-k szintjén  
 

Kötelezettségvállalás:  
 
Egy, a szociális párbeszédre szolgáló fórum létrehozása a BU szintjén, amely a jelenlegi szociális 
párbeszédre szolgáló fórumokat egészíti ki, és nem kérdőjelezi meg azok előjogait. 

 
A szociális párbeszédnek minden BU-n belül a legmegfelelőbb szinten kell folynia annak érdekében, 
hogy rendszeresen át lehessen tekinteni az egység stratégiai, gazdasági és szociális helyzetét. Ez a 
párbeszéd nem helyettesíti sem az egyes vállalatoknál folytatott párbeszédet, sem pedig az Európai 
Üzemi Bizottságról szóló megállapodásnak megfelelően folytatott párbeszédet (az EÜB plenáris 
ülései, Titkárság, állandó munkacsoportok). 
 
A Csoport ismét kinyilvánítja elkötelezettségét a különböző munkavállalói érdekképviseleti szervek 
előjogainak tiszteletben tartása iránt. A BU-k szintjén folytatott párbeszéd a stratégiára és annak 
következményei vonatkozó eszmecserét kívánja lehetővé tenni. 

Évente legalább egyszer ismertetni kell a BU stratégiai orientációit és azok munkahelyekre és 
szakmákra gyakorolt hatását. A több országban is jelen lévő BU-k, egyeztetés mellett, a párbeszédet 
országos szinten is megszervezhetik, ha ez az egyes földrajzi területek kihívásait figyelembe véve 
célszerűbbnek tűnik. 
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2. cím: Kollektív szociális garanciák 
 

Kötelezettségvállalások: 
 
Az ENGIE szervezeteinek átalakításakor minden estben a szociális garanciák megóvására fog 
törekedni. 
 
Az ENGIE kötelezettséget vállal arra, hogy rendszeresen – bármely szervezet-átalakítási projekt 
alkalmával – szociális állapotfelmérést végez a munkavállalói képviselőkkel. 
 
A munkavállalói képviselőkkel megvitatott szociális állapotfelmérés alapján az ENGIE kötelezettséget 
vállal arra, hogy tárgyalásokat indít az érintett munkavállalók kollektív szociális garanciáira 
vonatkozóan. 

 
A Csoport átalakításai gazdasági és társadalmi életének szerves részét képezik. Mivel ezek a 
változások egyre gyorsabban következnek be, ezért ezekhez támogatási és biztosítási 
intézkedéseknek kell társulniuk annak érdekében, hogy a szakmai átmenet fejlődési lehetőségeket 
hordozó időszakainak is lehessen tekinteni e változásokat. 
 
Az ENGIE által lebonyolított átszervezéseknek és átalakításoknak nem a « szociális jogok csorbítása » 
az oka, hanem a vállalat, és ezáltal a munkahelyek lehető legjobb szociális garanciák melletti 
fennmaradása. Az ENGIE kötelezettséget vállal tehát arra, hogy szervezeteinek átalakításakor minden 
esetben a szociális garanciák megőrzésére fog törekedni. 
 
A szervezetek átalakítási projketjei során tehát a lehető legerősebb szociális garanciákra kell 
törekedni. Ennek érdekében a szociális állapotfelmérés alapján tárgyalásokat kell indítani az érintett 
egységek képviselői és a munkavállalói képviselők között, a helyi jogszabályok és/vagy gyakorlatok 
tiszteletben tartása mellett. Az e rendelkezésekkel kapcsolatos tárgyalások hiányában a cselekvési 
tervre vonatkozóan egyeztetni kell a munkavállalói képviselőkkel. 
 
Az átalakítások előtti és átlátható szociális párbeszéd megkönnyíti az átalakítások végrehajtását a 
Csoport adaptációjának és fejlődésének keretében. 
 
A felek emlékeztetnek arra, hogy a vállalat-átruházásokról szóló európai irányelvnek megfelelően a 
munkaszerződésben meghatározott jogok és kötelezettségek is átvitelre kerülnek a régi munkaadótól 
az új munkaadóhoz. 

4. cikk – Szociális állapotfelmérés 
 
Valamely szervezet változásának lehető legkorábbi szakaszában szociális állapotfelmérést kell 
készíteni, amelyet meg kell vitatni az érintett társaságok szociális partnereivel. 
 
Az állapotfelmérés tartalmazza a projekt okait (gazdasági környezet, konkurencia, a szükségletek 
változása a szakmák és a kompetenciák terén…), és bemutatja az érintett munkavállalókra gyakorolt 
hatásaikat. A szociális párbeszéd középpontjában áll, és megelőzi az új szervezet felállítását. A 
szociális állapotfelmérés tartalmazza a munkahelyi életminőség javításáról szóló európai 
megállapodásban foglalt rendelkezéseket. 
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A szociális állapotfelmérés elkészítése céljából az érintett társaságok pluridiszciplináris csapatok 
állítanak fel a munkavállalói képviselők, valamint a vállalat pénzügyi, emberi erőforrás, üzemorvosi, 
szociális kapcsolati téren tapasztalattal rendelkező tagjainak részvételével…. A munkavállalói 
képviselők külső szakértő segítségét is igénybe vehetik. 
 
A szociális állapotfelmérés lehetővé teszi az alábbiakat: 

 a szociális garanciák teljes összehasonlítását a következő témák tekintetében: javadalmazás, 
egészségi, rokkantsági és nyugdíjbiztosítás, munkaidő és munkaidő-beosztás, munkahely, 
munkahelyek és kompetenciák előrevetítő változása, szociális párbeszéd felépítése. 

 a származási egység és a fogadó egység közötti szociális garanciák közötti eltérések leírását. 
 

Az állapotfelmérés elkészítésével megbízott csapat tagjaival ismertetni kell az érintett egységnél vagy 
egységeknél hatályban lévő kollektív szerződéseket, vállalati megállapodásokat és szokásokat.  
A szociális állapotfelmérés és az annak alapján készült összehasonlítás alapján minden esetben a 
megállapodásra vonatkozó tárgyalásokat kell indítani a munkavállalói képviselőkkel a kollektív 
szociális garanciákra gyakorolt hatások tompítására szánt intézkedések kidolgozása céljából. 
 
A támogatott és biztonságos átalakítás érdekében a végleges szociális állapotfelmérést közölni kell az 
érintett munkavállalókkal. 
 
A megállapodás és/vagy cselekvési terv végrehajtását az érintett vállalatok szintjén egy, az érintett 
egységek munkavállalóinak képviselőiből álló paritásos bizottság követi nyomon. A nyomon követő 
bizottság hozzájárul az érintett munkavállalók biztosításához, akik tudomására hozhatják a szociális 
állapotfelmérésben nem azonosított vagy nem megoldott nehézségeket vagy hatásokat. 
 
 

3. cikk: A szakmai pályák és a mobilitás támogatásának módozatai 
 
 

Kötelezettségvállalás: 
 
A belső mobilitás előnyben részesítése a külső toborzással szemben. 
 
A munkavállaló által kezdeményezett mobilitás javadalmazási szempontból történő elismerése. 
 
Mobilitásösztönzés. 

 
 
A szakmai mobilitás a Csoport projektjének középpontjában áll, mivel lehetővé teszi az egységek 
szükségleteinek és a munkavállalók kívánságainak megfeleltetését. A képzéssel együtt azon két pillért 
alkotják, amelyek fejlesztik a munkavállalók foglalkoztathatóságát. 
 
Felértékeli a vállalaton belüli tehetségeket a társaságok kompetenciaigényeinek való megfelelés 
érdekében, ami elősegíti a Csoporton belüli foglalkoztatást. 
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5. cikk – A szakmai fejlődés keretében választott mobilitás 
 

5.1. Az állásajánlatok és a mobilitási eszközök jobb megismertetése 

 
Az aláírók megállapodnak abban, hogy a munkavállalók által kezdeményezett mobilitásnak a szakmai 
fejlődés és az elismerés forrásának kell lenni. 
 
A belső mobilitást minden esetben előnyben kell részesíteni a külső toborzással szemben. E 
tekintetben minden munkaerő-felvétel előtt kizárólag a vállalaton belül három héten keresztül meg 
közzé kell tenni az állásajánlatot a külső megjelentetés előtt, az igény felmerülése előtt a leehető 
legkorábban. Valamennyi jelöltet a lehető legrövidebb időn belül értesíteni kell jelentkezésük 
sorsáról, beleértve azt az esetet is, amikor a jelentkezést nem fogadták el. 
 
Ennek keretében egy, a belső állásajánlatok meghirdetésére szolgáló eszköz áll a munkavállalók 
rendelkezésére, amely interneten vagy extraneten érhető el. A Csoport kötelezettséget vállal arra, 
hogy rendszeresen tájékoztatja a munkavállalókat az állásajánlatok elérhetőségére vonatkozóan, 
valamint arra törekszik, hogy a hozzáférhetőség és a felhasználás tekintetében folyamatosan 
tökéletesítse az eszközt, különösen azon munkavállalók számára, akik nem rendelkeznek rendszeres 
hozzáféréssel a Csoport intranetjéhez (például a munkahelyhez lehető legközelebb egy hálózathoz 
csatlakozó számítógépet lehet a munkavállalók rendelkezésére bocsátani). 
 
 

5.2. A siker egyik feltétele: a mobilitás előkészítése és támogatása 

 
A munkavállaló saját szakmai fejlődésének legfontosabb alakítója. A szakmai terv kidolgozási 
eljárásának keretében a munkavállalók, a szakmai fejlődési megbeszélésen kifejezik a változással és a 
fejlődéssel kapcsolatos igényeiket. Ezen felül fontos az is, hogy a munkavállaló beleegyezzen abba, 
hogy részt vesz a szakképzési eljárásokban. 
 
A menedzser támogatja és hozzájárul a munkavállalók szakmai fejlődéséhez. A csapatok animálása és 
a kompetenciafejlesztés a menedzser feladatainak elengedhetetlen rész, aki részére e felelősség 
gyakorlása céljából biztosítani kell a szükséges képzést és a megfelelő eszközöket. A munkavállaló 
számára a szakmai fejlődésére vonatkozóan nyújtott tanácsadás keretében helyi HR felelőse vagy a 
vállalat által rendelkezésre bocsátott bármely forrás támogatást nyújthat számára. 
 
A HR felelősnek is támogatnia kell a munkavállalót és tanácsokat kell adnia számára, valamint 
rendelkezésére kell bocsátania a kompetenciái fejlesztéséhez szükséges valamennyi eszközt. 
 
Az ENGIE kötelezettséget vállal arra, hogy valamennyi egység rendelkezzen egy, a mobilitással 
megbízott, ismert HR referenssel. Az ő feladata, hogy tanácsokkal és eszközökkel lássa el a 
munkavállalókat a mobilitással kapcsolatban. 
 
A munkavállalók a munkavállalói képviselőkhöz is fordulhatnak a szakmai előmenetelüket érintő 
tanácsokért. 
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5.3. A munkavállalók által kezdeményezett mobilitás megkönnyítésére szolgáló feltételek 

megteremtése 

 
Földrajzi mobilitás esetén az ENGIE kötelezettséget vállal arra, hogy: 

- viseli az új munkahely elfoglalása miatt szükségessé vált költözés költségeit, 
- személyre szabottan, szolgáltatásokkal (például új lakás keresése, támogatás nyújtása a házastárs 
álláskereséséhez, segítségnyújtás az iskolai beiratkozáshoz) támogatja a munkavállalót. 
 
A munkavállaló által kezdeményezett szakmai mobilitást – függetlenül attól, hogy funkcionális vagy 
földrajzi mobilitásról van-e szó – értékelni kell, és az alapjavadalmazás emelésének kell kísérnie. 
 
Az aláíró felek kinyilvánítják azon szándékukat, hogy dinamizálják a munkavállalók által 
kezdeményezett földrajzi mobilitást. Ennek érdekében megállapodnak abban, hogy kísérleti jelleggel, 
két éven keresztül a következő intézkedést vezetik be : 

- A munkavállaló számára költözéssel járó minden önkéntes mobilitás esetén egyhavi bruttó 
munkabérnek megfelelő jutalom kerül kifizetésre 

- A jutalmat a fogadó egység fizeti ki az új munkahely elfoglalásától számított három hónapon 
belül 

- Nem jogosult erre a jutalomra az a munkavállaló, aki önkéntes földrajzi mobilitást követő 
három éven belül saját kezdeményezésére ismét földrajzi mobilitás hajt végre 

- A jutalom az alkalmazandó minimumot jelenti, amelyet megállapodás – egyéni megállapodás 
vagy kollektív szerződés – keretében biztosított kedvezőbb intézkedések helyettesíthetnek. 

 
E kétéves kísérleti időszakot követően mérleget készítünk annak érdekében, hogy lemérjük az 
intézkedés hatékonyságát a munkavállalók által kezdeményezett földrajzi mobilitások számának 
növekedése tekintetében. 
 
Amennyiben a nyomon követő bizottság megállapítja, hogy az intézkedés nem hatékony, úgy azt nem 
fogjuk alkalmazni. 
 
A munkavállaló által kezdeményezett és a menedzser által a szakmai fejlődés keretében jóváhagyott 
képzés esetén, amely a képzés folytatása érdekében a munkavállaló számára plusz kiadásokat jelent, 
a vállalat megtéríti számára a ténylegesen felmerül kiadásait (például utazás, szállás, 
gyermekfelügyelet) az egyes vállalatoknál meghatározott intézkedésnek megfelelően (összeg és 
módozatok). Erről a témáról 2016 vége előtt tárgyalásokat kell folytatni; a helyi szinten megtárgyalt 
intézkedéseket a jelen megállapodás aláírásának időpontjára visszamenő hatállyal kell alkalmazni. 
 
Az állások betöltésével kapcsolatban felmerülő nehézségek esetén (ritka kompetenciák, kevéssé 
vonzó vagy erős konkurenciával jellemzett munkaerőpiac) a társaságokat erőteljesen ösztönözzük 
arra, hogy például több éves időszakra vonatkozó pénzügyi intézkedéseket vezessenek be. 
 
Ezen felül a munkavállaló számára minden esetben támogatást kell nyújtani az új munkahely 
elfoglalásakor. A menedzser különös figyelmet fordít az új szervezetben való fogadás és integráció 
szakaszára. Célszerű, ha az egységek integrációs és figyelemmel kísérési intézkedéseket vezetnek be 
az újonnan érkezőkre vonatkozóan, ideértve a képzési intézkedéseket, a tutorlást és a mentorálást is. 
 
Ezek az intézkedések valamennyi európai országban az alkalmazandó minimumot jelentik, amelyet a 
társaságok kiegészíthetnek. 
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6. cikk – Szervezeti, azaz a szervezethez kapcsolódó mobilitás  
 

6.1. Személyre szabott támogatás 

 
A HR munkatársak támogatást nyújtanak a szervezeti mobilitással érintett minden munkavállalónak a 
profiljának, előmenetelre vonatkozó kívánságainak és esetleges személyes kényszereinek megfelelő 
állás tipológiájának azonosítása érdekében. 
 
A munkavállaló természetszerűleg teljes mértékben részt vesz az álláskeresésben, amelynek során 
egy HR referens támogatja. Az ő feladata elsősorban a szakmai projektjének megfelelő állás 
azonosítása, az interjúkra való felkészítés és a nyomon követés biztosítása. 
 

- a cél egységnél egy megfelelő hosszúságú beilleszkedési időszak biztosítása, amely lehetővé teszi az 
új szakma vagy az új környezet megismerését annak érdekében, hogy segítse a munkavállalót a 
választásban. 
 

6.2. A szervezeti mobilitás biztosítására szolgáló feltételek megteremtése 

 
A földrajzi szervezeti mobilitás elősegítése érdekében az ENGIE kötelezettséget vállal arra, hogy: 
 
- magára vállalja az új munkakör elfoglalása miatt szükségessé vált költözés költségeit, 
- szolgáltatáscsomag révén személyre szabott támogatást nyújt a munkavállalónak (például 
segítségnyújtás lakáskeresésben, a házastárs álláskeresésének támogatása, iskolai beiratkozáshoz 
nyújtott segítség). 
 

Az Igazgatóság és a munkavállalói képviselők közötti helyi tárgyalások segítségével meghatározható a 

szolgáltatáscsomag és a megtérített költségek köre. 

 

Az ENGIE kötelezettséget vállal arra, hogy mindent megtesz a munkavállalók munkaerőpiacra való 
visszatérésének elősegítése érdekében. A munkahely megszűnése esetén a munkavállaló 
munkaadója kötelezettséget vállal arra, hogy legalább három, a munkavállaló profiljának megfelelő 
állást azonosít a Csoporton belül. A kutatás eredményét közli a munkavállalóval, hogy az dönthessen 
az állásokra vonatkozóan. Ezen intézkedés célja, hogy legalább egy olyan állásajánlatot kaphasson a 
munkavállaló, amely a lehető legközelebb áll profiljához és kívánságaihoz. Amennyiben ez az eljárás 
nem vezetne eredményre, úgy egyeztetésre kerül sor a menedzsment, a munkavállaló és a 
munkavállalói képviselők között. 
 
A munkavállaló minden esetben támogatásban részesül az új munkahely elfoglalásakor, és biztosítják 
számára a szükséges képzéseket. A munkavállalót fogad menedzser különös figyelmet fordít az új 
szervezetben való fogadási és integrációs szakaszra. Az egységeket arra ösztönözzük, hogy az újonnan 
érkezettek tekintetében a menedzserek bevonásával integrációs és nyomon követő intézkedéseket 
vezessenek be. 
 
A munkahely elfoglalása után hat hónappal megbeszélésre kerül sor az átfogó mérleg elkészítése és, 

adott esetben, a szükséges kiegészítő képzések meghatározása érdekében.  

A munkavállaló szervezeti mobilitásának támogatása érdekében a származási egység a következő 
mozgatórugókat alkalmazhatja: 
- a származási egység által fizetett képzési terv, amely lehetővé teszi a munkavállaló kompetenciáinak 
az új munkakörhöz való igazítását. A képzési terv szakképzési vagy adaptációs eljárásokból állhat (pl. 
funkcionális ág, társaságváltás …), 
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A szervezeti mobilitás esetében – a munkavállaló rendkívüli körülményekhez kapcsolódó 
választásának esetét kivéve – a munkahelyet váltó munkavállaló éves bruttó munkabérét fenn kell 
tartani. 
 
Egyebekben a munkahelyváltáskor egy, a havi bruttó munkabérnek megfelelő jutalmat kell a 
munkavállaló számára kifizetni. Az intézkedés olyan minimális alapot jelent, amelyet megállapodás – 
egyéni megállapodás vagy kollektív szerződés – keretében biztosított kedvezőbb intézkedések 
helyettesíthetnek. 
 
A jutalmat minden olyan földrajzi vagy funkcionális mobilitás esetén ki kell fizetni, amely az alábbiak 
közül munkavállaló számára legalább két következménnyel jár: 
 

- Költözéssel járó földrajzi mobilitás 
- Szakmai család váltása 
- Legalább 2 hetes, a munkahely betöltésére felkészítő képzés 
- Munkaadó társaság váltása 

 
Ezek az intézkedések valamennyi európai országban az alkalmazandó minimumot jelentik, amelyet a 
társaságok kiegészíthetnek. 
 
 

4. cikk: A megállapodás kiterjesztésének és nyomon követésének 

módozatai 
 

7. cikk – A megállapodás alkalmazási köre 
 
A jelen megállapodást az ENGIE konszolidációs övezetébe átfogóan integrált vagy 50%-ot meghaladó 
mértékben a Csoport tulajdonában álló leányvállalatokra kell alkalmazni – a meghatározó befolyásra 
vonatkozó követelmény tiszteletben tartása mellett – az Európai Unióban és az EFTA (Európai 
Szabadkereskedelmi Társulás) országokban. 
 
Az Európai Unióba való belépés tekintetében tagjelölt országokban is terjeszteni fogjuk, amelyeknek 
az Európai Unióba való belépésükkor szintén tiszteletben kell tartaniuk a rendelkezéseket. 
Amennyiben azonban a vállalat valamely szakszervezete kéri, megbeszélést kell összehívni a vállalat 
Igazgatóságával a megállapodás esetleges önkéntes alkalmazásának megvitatására. 
 
Az ENGIE javasolni fogja a jelen megállapodás kiterjesztését azon vállalatokra, amelyek kívül esnek a 
Csoport konszolidációs övezetén, de tőkéjüknek egy jelentős része a Csoport tulajdonában áll. 
 

8. cikk – Az aláírók kommunikációval és végrehajtással kapcsolatos 

kötelezettségvállalása 
 
A megállapodás aláírását követően az ENGIE igazgatósága és az aláíró európai szakszervezeti 
szövetségek közös nyilatkozatot adnak ki, amelyet valamennyi munkavállaló körében közreadnak. 
 
Az ENGIE Igazgatósága ügyel arra, hogy a jelen megállapodást a Csoport érdekelt feleivel 
megismertessék: 
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- a vezetőkkel és a menedzserekkel, hogy mozgósítsák őket a foglalkoztatás és a képzés vezetői 
témáival kapcsolatban. A menedzsereknek ezen túlmenően ismertetniük kell a 
megállapodást az általuk animált csapatokkal és szociális szervekkel, 
 

- valamennyi munkavállalóval, akik valamennyien alakítói saját foglalkoztathatóságuknak és 
szakmai projektjüknek. A kommunikációt minden szükséges nyelven biztosítani kell, 
 

- a humán erőforrás ágakkal, akik tanácsokkal látják el és segítik a menedzsereket vezetői 
feladataik ellátása során, 
 

- a munkavállalói képviselőkkel, akik a szociális párbeszéd alakítói. 
 
A felek megállapodnak abban, hogy a megállapodás aláírói és az aláíró szakszervezetek felelősek a 
megállapodás végrehajtásáért. A megállapodás végleges aláírásáig tartó időszakban a felek 
összeülnek, hogy meghatározzák egyfelől az európai szakszervezeti szövetségek felé irányuló 
egyidejű kommunikáció módozatait, másfelől pedig az Igazgatóság tájékoztatását a megállapodás 
tartalmáról. 
 
A szakszervezetek tagjaik és a munkavállalók felé folytatnak kommunikációt a szokásos módozatok 
szerint, beleértve a tájékoztató megbeszéléseket és a Csoport helyiségeihez való hozzáférést is. 
 
A társaságok igazgatóságai elősegítik a szakszervezetek kommunikációs eljárásait. 
 
Minden BU igazgatósága kötelezettséget vállal arra, hogy övezetén belül a körülményeknek 
megfelelő formában kiterjesszék a jelen megállapodást. Amennyiben a jelen megállapodás 
kiegészítése céljából helyi megállapodás aláírására kerül sor, úgy a BU igazgatósága tájékoztatásul 
megküldi a helyi megállapodást a jelen megállapodás aláíróinak. A Csoport HR Igazgatósága ügyel 
arra, hogy a kiterjesztésre valamennyi BU-nál és társaságnál konstruktív párbeszéd keretében 
kerüljön sor. 
 
Ennek keretében kommunikációs hordozókat bocsátanak a menedzsment és a munkavállalói 
képviselők rendelkezésére a megállapodás kiterjesztésének elősegítése érdekében. Képzésekre 
szervezésére is sor kerül a menedzserek, a HR munkatársak és a munkavállalói képviselők számára 
különösen az MKJK vagy a fejlődési megbeszélés témáira vonatkozóan. A képzéstámogató anyagokat 
támogatásokat a munkavállalói képviselők is felhasználhatják. 
 
Ezen túlmenően, a megállapodás végrehajtásának elősegítése érdekében az aláírástól számított 
lehető legrövidebb időn belül, az európai szakszervezeti szövetségekkel koordinálva, indító európai 
szemináriumot is szervezünk. A szemináriumon a szociális partnerek, a menedzsment és a humán 
erőforrás ág munkatársai vesznek észt. 
 

9. 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. 

10. cikk – A megállapodás hatálybalépése  
 
A jelen megállapodás aláírásának napján lép hatályba. A megállapodás határozatlan időre jön létre. 
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11. cikk – A jelen megállapodás nyomon követése 
 
A megállapodás az európai övezetre vonatkozóan erőteljes szociális ambíciót hordoz. Rendszeres 
nyomon követés tárgyát képezi a hatékony végrehajtás és a célok elérésének biztosítása érdekében. 
 
Egy 17 tagú (az Igazgatóság képviselőin kívül) – köztük az aláíró európai szakszervezeti szövetségek és 
az EÜB titkára – nyomon követő bizottság kerül felállításra. A nyomon követő bizottság összetétele a 
lehető legnagyobb mértékben egyenlő számban áll nőkből és férfiakból. A tagokat a jelen 
megállapodást aláíró európai szakszervezeti szövetségek jelölik ki az egyes országok 
szakszervezeteinek javaslatára. 
 
A nyomon követő bizottság évente egyszer ül össze. 2016-ban az első ülésre a megállapodás aláírását 
követően három hónappal kerül sor a nyomon követés módozatainak, különösen a mutatóknak a 
meghatározása céljából. A megállapodás nyomon követő dinamikájának elősegítése érdekében 2016. 
Utolsó negyedévében egy második ülésre kerül sor. Ugyanezen célból 2017-ben is két ülésre kerül 
sor. A második ülés alkalmával mérleg készül a bizottság munkájáról a nyomon követő mutatók 
adaptálása érdekében. 2018-tól kezdődően a bizottság évente ül össze. 
 
A nyomon követő bizottságnak minden évben be kell nyújtani az energetikai átmenet iskolája 
orientációs bizottságának éves jelentését. 
 
Jogsérelem esetén (a megállapodás vagy alkalmazása betartásának elmulasztása), ha helyi 
eszmecsere folyamata nem vezetett eredményre, az ügyet az európai szövetségek vagy a Csoport 
igazgatósága elé lehet terjeszteni a jogsérelemmel kapcsolatos valamennyi dokumentum 
kíséretében. A megállapodás aláírói egyeztetést szerveznek a helyi igazgatóság és a munkavállalói 
képviselők között. 
 
A megállapodás szociális partnerekkel történő nyomon követését 2016-tól kezdve évente biztosítani 
kell az egyes társaságokon belül. Az egyes társaságokon belüli nyomon követést az Európai Nyomon 
Követő Bizottság által meghatározott mutatók, esetlegesen kiegészített mutatók alapján kell 
elvégezni. 
 
Az Európai Üzemi Bizottságot a Titkárságon útján rendszeresen tájékoztatni kell a jelen megállapodás 
nyomon követéséről. 
 

12. cikk – A jelen megállapodás értelmezése és felülvizsgálata  
 
Jelen megállapodást a megállapodás alkalmazási körének nyelveire kell lefordítani. Az aláíró felek 
megállapodnak abban, hogy kizárólag a francia nyelvű (aláírt) változatot tekintik hitelesnek. 
 
A jelen megállapodással kapcsolatban felmerülő értelmezési kérdések a 11. cikkben említett nyomon 
követő 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. 
 
 



 
17 

13. cikk – A megállapodás letétbe helyezése 
 
Jelen megállapodás az ENGIE székhelye szerinti Regionális Vállalkozási, Verseny-, Fogyasztási, 
Munkaügyi és Foglalkoztatási Igazgatóságnál (DIRECCTE) kell letétbe helyezni. 
 
Ezen felül egy példány az ENGIE székhelye szerinti Munkaügyi Bíróság Irodájánál kerül letétbe 
helyezésre.  
 
Kelt 2016. XX/XX/-n 
 
Az ENGIE és a megállapodás 7. cikkében említett feltételeknek megfelelő leányvállalatai 
képviseletében: 
 
Az Elnök: 

 

 

 

 

 

 

Gérard MESTRALLET 

 
És a tagjaik által szabályszerűen felhatalmazott három szakszervezeti szövetség: 
 
 
EPSU 

 

 

 

 

NÉV 

FETBB 

 

 

 

 

NÉV 

IndustriAll Europe 

 

 

 

 

NÉV 

 

A Különleges Tárgyalócsoport tagjaként részt vettek a tárgyalásra vonatkozó üléseken: 
Arrufat Jose Luis (Spanyolország), Bassi Stefano (Olaszország), Buttazzoni Eric (Franciaország), 
Chastan Patricia (Franciaország), Glevan Daniel (Románia), Gouvaze Gildas (Franciaország), Hearnden 
Philip (UK), Hayward Jonathan (UK), Kerkach Mustapha (Belgium), Koumbounis Constantino 
(Belgium), Larribaud Bernard (Franciaország), Lasnier Confolant Patrick (Franciaország), Ledoux Yves 
(Franciaország), Leibecke Gaby (Németország), Leopold Thomas (Németország), Michel Didier 
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(Franciaország), Mouton Jacques (Franciaország), Payan Yvan (Franciaország), Pirotton Jean Marc 
(Belgium), Prigent Arnauld (Franciaország), Rouchouse Jacky (Franciaország), Textoris Robert 
(Franciaország), Van Passen Robert (Belgium), Willems Ton (Hollandia), Sampietro Yves 
(Franciaország). 
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1. melléklet: Szójegyzék 
 
Egyeztetés: 
Eszmecserére és vitára szolgáló megbeszélés a vállalat, valamint a munkavállalói vagy szakszervezeti 
képviselők között a hatályos nemzeti jogszabályoknak megfelelően. Az egyeztetésnek lehetővé kell 
tennie a nyílt és konstruktív szociális párbeszédet. 
 
Érzékeny szakmák: 
Olyan szakma, amelyben a tevékenység jelentős lassulása következik be, vagy fog bekövetkezni, ezért 
elbocsátásokkal jár, illetve amelyek a kompetenciák jelentős és strukturális változását szenvedik el, 
ami megköveteli a munkavállalók átképzését. 
 
Foglalkoztathatóság: 
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (OIT) szerint a foglalkoztathatóság « azon képesség, hogy állást 
találjunk, azt megőrizzük, fejlődjünk munkánkban, alkalmazkodjunk a változásokhoz a szakmai élet 
során». 
E megállapodásban a foglalkoztathatóságon azon lehetőséget kell érteni, amelyet a csoport biztosít 
valamennyi munkavállaló számára annak érdekében, hogy fejlődjön munkájában, tökéletesítse 
kompetenciáit és szakmai élete során végig alkalmazkodjon a változásokhoz különösen a képzésnek 
és a szakmai mobilitásnak köszönhetően. 
 
Képesítést nyújtó képzés: 
Olyan szakmai jellegű képzés, amely lehetővé teszi a tudás fejlesztését vagy új kompetenciák 
megszerzését. 
 
Munkavállaló támogatása: 
Lehetőség biztosítása azon munkavállalók számára, akik kérik, hogy egy kollégájuk, illetve társaságuk 
munkavállalói képviselője vagy szakszervezeti megbízottja támogatásában részesüljenek. 
 
Munkavállalói képviselők:  
A vállalat valamennyi munkavállalói és szakszervezeti képviselője. 
 
Szociális párbeszéd: 
Az Európai Bizottság szerint a szociális párbeszéd az igazgatóság és a munkavállalók képviselői közötti 
megbeszéléseket, konzultációkat, tárgyalásokat és közös fellépéseket foglalja magában. 


