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Bevezetés 

A jelen európai keretmegállapodás azokat az elveket határozza meg, amelyek a SUEZ európai 
vállalatainál lehetıvé teszik a Munkahelyek és kompetenciák jövıbemutató kezelésének – 
MKJK - (GPEC) kidolgozását. 

A megállapodás nem helyettesíti a GDF SUEZ vállalatainál érvényben lévı olyan 
szabályzatokat, megállapodásokat vagy vállalati szokásokat, amelyek ennél kedvezıbbek 
lennének. Minden esetben a munkavállalók számára legkedvezıbb rendelkezéseket kell 
alkalmazni. 

Az MKJK a vállalat fejlıdéséhez illeszkedı stratégiai megfontolás. E humán erıforrás 
menedzsment jellegő kezdeményezés olyan politikai irányvonalakat és gyakorlatokat hoz 
létre, vezet be és szabályoz, melyek célja, hogy elıretekintı módon csökkentsék az eltéréseket 
a vállalat szükségletei és erıforrásai között mind mennyiségi (létszám), mind pedig minıségi 
(kompetencia) szempontból. Az MKJK-t kettıs – kollektív és egyéni – dimenzió jellemzi. 

- Kollektív szempontból az emberi erıforrás, mint stratégiai változó legnagyobb mértékben 
történı integrálását és a foglalkoztatás kérdéseinek mennyiségi és minıségi szempontból 
jövıbemutató, középtávon történı kézben tartását, illetve a munkavállalók képviselıivel egy 
kollektív párbeszédi lehetıség megvalósítását jelenti. 

-Egyéni szempontból pedig  minden dolgozó számára lehetıvé kell tenni, hogy saját 
pályafutásának szereplıje legyen, hogy biztonságban érezze magát illetve egy karrier tervet 
dolgozhasson ki és valósíthasson meg.  

Az MKJK így egy helyzetképre és jövıbemutató elemekre alapozódik, ami szakmai 
területeken történı elırelátást tesz lehetıvé "A GDF SUEZ szakmai útmutatója" szerint és az 
egyes országok minısítési lajstromának megfelelıen: 

� számottevı mennyiségi fejlıdést mutató szakmák, 

� stratégiai szakmák: ahol a vállalatnak biztosítania kell know-how-jának és szakmai 
kompetenciájának állandóságát mind ügyfelei, mind beszállítói részére, 

� feszültség alatt lévı szakmai területek: ahol munkaerıhiány tapasztalható vagy 
hosszú a képzési idı, 

� a szakmai kompetenciák jelentıs fejlıdését mutató szakmák: olyan szakmák, ahol a 
kompetencia mőködési területe jelentıs fejlıdésen megy keresztül, ami jelentıs 
adaptációs tervet igényel, 

� strukturális, konjunkturális vagy technológiai változások miatt fenyegetett 
szakterületek. 



 
 

 

 
- 2 - 

 

  

A csoport vállalatait folyamatos alkalmazkodásra késztetı piaci, technológiai, termék- és 
szervezeti változásokkal szembenézve, valamint a vállalat társadalmi felelısségvállalással 
kapcsolatos politikájának fejlesztése keretében a GDF SUEZ és szociális partnerei a 
következıket kívánják: 

- proaktív foglalkoztatási politika fejlesztése, a tevékenységek elırelátható fejlıdésére 
támaszkodva, 

- a nagy trendek, tendenciák elırejelzése, amelyek a csoport vállalatai szükségleteinek 
alakulását meghatározzák, 

-  a szükségleteknek a rendelkezésre álló emberi erıforrásokhoz történı igazítását 
folyamatosan lehetıvé tévı módszerek meghatározása, nevezetesen a továbbképzésen és a 
toborzáson keresztül, 

- a korfa alakulásának megelızı jellegő kezelése, 

- a munkavállalók alkalmazhatóságának fenntartása feletti ırködés. 

 

Következésképpen a GDF SUEZ kifejezi szándékát, hogy:  

- a szakmák és a foglalkoztatás kezelésére egy olyan modellt dolgozzon ki, amely a 
csoporton belül jelenleg alkalmazott legjobb gyakorlatokra támaszkodik, és közös 
munkamódszertant alkalmaz, 

- elveit a szakmák várható fejlıdése, stratégiai és idıbeni perspektívája szerint dolgozza ki,  

- együttmőködjék a reprezentatív szakszervezeti és munkavállalói képviseleti szervekkel, 

- a lehetı legnagyobb mértékben kihasználja a nagyszámú telephelyébıl adódó 
lehetıségeket, melyek lehetıvé teszik szakmai fejlıdési övezetek létrehozását és az 
létesítmények közötti szolidaritást. 
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1. FEJEZET - A MKJK ÁLTALÁNOS ELVEI 

 

1.1  Alkalmazási terület 

A jelen megállapodás a GDF SUEZ SA-ra és a GDF SUEZ európai konszolidációs övezetébe 
tartozó, globálisan integrált leányvállalatokra vonatkozik, melyekben a vállalat részesedése 
50%-nál nagyobb, a meghatározó befolyás feltételének tiszteletben tartása mellett. 

 

1.2  Az alkalmazás módozatai 

A jelen szöveg közvetlen alkalmazási megállapodást jelent a fenti 1.1 cikk alapján az 
alkalmazási területhez tartozó vállalatok összessége tekintetében, amelyeknek a 
következıkben ismertetésre kerülı elveket és módozatokat a jelen megállapodás aláírásától 
számított legfeljebb egy éven belül be kell vezetniük. 

 Ezalatt az egy éves határidı alatt, a következı lépések kerülnek megvalósításra. 

-  Az elsı félév alatt, 

 -   az európai MKJK bizottság, az országos illetve az esetleges territoriális 
bizottságok felállítása, 

 -   minden MKJK bizottságban egy elsı ülés megszervezése amelynek 
alkalmával a megállapodás tartalmának úgy a munkavállalók mint a 
munkáltatók részérıl történı ismertetésére, és egy helyzetkép kialakítására 
kerül sor. 

-Legkésıbb a megállapodás aláírását követı 12 hónap leforgása alatt. 

 -A jövıbemutató elemeknek és a helyzetképnek a 2.1 cikk szerinti 
ésmindegyik egység stratégiájának legjobban megfelelı szinten történı 
bemutatása. 

 - A jelen megállapodás alkalmazási módozatainak az európai MKJK 
bizottság által történı felülvizsgálása. Amennyiben a meghatározott 
határidıknek a betartása nem történik meg, ez a bizottság elé kerül amely a 
megállapodás teljes mértékő alkalmazását lehetıvé tevı megoldásokat javasol 

 - Az MKJK bizottság második ülése, amely kiemelten a kidolgozott 
helyzetkép és a jövıbemutató elemek konszolidált eredményeivel foglalkozik. 

 

 

A GDF SUEZ vállalatai jövıbelátó munkaerıgazdálkodást kell biztosítsanak, arra figyelve, 
hogy ez az egyes létesítményekben folytatott szociális párbeszédben jelen legyen. Ezek a 
vállalatok a legnagyobb küszöbérték szerinti szakszervezeti képviselettel, vagy ennek 
hiányában a dolgozói képviselettel tárgyalásokba/egyeztetésekbe kezdhetnek, annak 
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kiegészítése vagy kiigazítása céljából, akár a vezetıség, akár a szakszervezetek, vagy ennek 
hiányában a munkavállalói képviseleti szervek (Üzemi Bizottság, Vállalati Tanács vagy ennek 
megfelelı szerv) kezdeményezésére az egyes országokban érvényben lévı szabályoknak 
megfelelıen.  

1.3  A tájékoztatás tartalma 

 A jelen megállapodás hatálya alá tartozó vállalatok vezetıi minden évben ismertetik a 
dolgozói képviselet fórumaival az arra a gazdasági környezetre vonatkozó, amelyben a 
vállalat tevékenységét folytatja, helyzetképet és jövıbemutató elemeket, illetve a szektor 
tevékenységének volumenére, a fıbb konkurensek helyzetére és a piacok fejlıdési 
lehetıségeire való tekintettel meghatározott stratégiát. Be kell mutatniuk azt is, milyen 
elırelátható hatással lesznek ezek az adatok a foglalkoztatásra és a bérekre. 

Amennyiben a nemzeti rendelkezések elıírják, a tájékoztatás során a munkavállalói 
képviselık véleményét is ki kell kérni. Ebbıl az alkalomból az EÜB és a francia 
csoportbizottság (illetve más országokban az ennek megfelelı fórum) számára a MKJK 
érintett leányvállalatoknál történı alkalmazásáról évente be kell számolni (Ld. a fenti 1.2 
pontot). 

1.4  Az egyeztetés módozatai 

 A szakszervezetekkel és a munkavállalói képviseletekkel való közös munkát azok törvényben 
biztosított jogainak keretében és az adott vállalatban meghatározott módozatok és gyakoriság 
szerint kell biztosítani. 

A menedzsment által összehívott értekezletekkel töltött idıre a munkaidıvel megegyezı 
bérezés jár. Az esetleges utazási és szállásköltségek a munkáltatót terhelik. 

A szakszervezetek és a munkavállalói képviseletek törvényben biztosított jogait a jelen 
megállapodásban meghatározott politikák és módszerek kidolgozása semmiképpen nem 
befolyásolja 

A GDF SUEZ a MKJK Bizottságokra és a vezetıségre támaszkodva ki fogja dolgozni a 
szakmai területek mennyiségi és minıségi alakulásának (növekedés/csökkenés) értékelési 
módszereit és az elırejelzésüket lehetıvé tévı intézkedéseket, függetlenül a változások 
okaitól: technológiák, piacok, stratégia, demográfia. 

A szakmai fejlıdés sikere érdekében alapvetı fontosságú a résztvevık együttmőködése. 
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1.4.1  A résztvevık képzése 

 A MKJK kezdeményezés közös fogalomkészlet elfogadásán és a GDF SUEZ szakmai 
családjain alapul, ami lehetıvé teszi minden résztvevı számára, hogy a közösen használt 
definíciókon dolgozzon. Mindegyik országon belül a résztvevık megbizonyosodnak afelıl, 
hogy a szakmai családok megfelelnek az esetleges országos meghatározásoknak. 

A kezdeményezés maximális sikerének garantálása érdekében elsısorban a MKJK résztvevıi, 
nevezetesen a leányvállalatok szintjén, képzési és tájékoztatási technika kiterjesztésére kerül 
sor az egyeztetı tárgyalások folytatásával és a nyomon követéssel megbízott csoportok 
számára (vezetıség, munkavállalói képviselık). 

A GDF SUEZ igazgatósága garantálja a szükséges eszközöket ahhoz, hogy a munkavállalói 
képviselık képzése országonként megtörténhessen, az EÜB-ben részt vevı 
szakszervezetekkel egyeztetve. Ennek a képzésnek az alapja a jelen megállapodás és az ebben 
elıirányzott közös fogalomkészlet.  

Jelen rendelkezés nem érinti a szakszervezetek által képviselıik számára szervezett egyéb 
specifikus képzési akciókat. 

1.4.2  Európai szintő egyeztetés 

Európai szintő MKJK bizottság létrehozására kerül sor. Az elıretekintı gondolkodás és 
információcsere e fóruma a jelen megállapodásra vonatkozó kérdések nemzetek közötti 
nyomon követését biztosítja. 

A bizottság rendszeresen, évente kétszer ülésezik.  

 A munkavállalói képviselet országonként egy képviselıbıl áll, amennyiben az adott  
országban legalább két üzleti egység található (lásd az 1. függeléket). Ez a képviselet azokban  
az országokban, ahol 10 000 fınél több dolgozó van, minden 10 000-es létszám átlépése után  
egy további fıvel bıvül. Minden rendes tag esetében egy póttag is kerül kinevezésre. Ez  
utóbbi helyettesíti a rendes tagot amikor az hiányzik és ebben az esetben ugyanazokkal a  
jogokkal rendelkezik mint a rendes tag. 

Fıbb feladatai a következık: 

o a nagy ipari tendenciák elırejelzése, szükség esetén külsı szakértık 
igénybevételével, 

o a Csoport fıbb ipari, szervezési és technológiai projektjeihez kapcsolódó szociális 
változások elırejelzése, 

o  ırködés a szakmai referenciarendszer fejlıdése fölött,  

o e tekintetben az egyes országokban kezdeményezett cselekvési programok 
végrehajtásának és eredményeinek nyomon követése, 

o  az európai szintő demográfiai adatok megvizsgálása. 
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Évente egyszer a GDF SUEZ vezérigazgatósága bemutatja az EÜB-nek a stratégiát, a jelen 
megállapodás 1.3 cikkének megfelelıen, valamint az országonként és szakágonként 
végrehajtott tevékenységeket összefoglaló jelentést.   

Ebbıl az alkalomból a MKJK Bizottság kiemeli az általa készített elemzéseket, illetve az 
azokban tárgyalt, a szakmák és a foglalkoztatás GDF SUEZ-en belüli helyzetével és 
fejlıdésével kapcsolatos problémákat. 

1.4.3  Országos szintő párbeszéd 

 Ha az adott országban két vagy több, 1000-nél több dolgozót számláló leányvállalat is jelen  
van, országos MKJK bizottság kerül felállításra. Az országos MKJK bizottságok listája a   
jelen megállapodás mellékletét képezi és évente kerül átvizsgálásra. 

 A térségek meghatározása az egyes országos MKJK bizottságokon belül történik, figyelembe   
véve a Csoport koordinációs szervezetét, a csoport vállalatai jelenlétének sőrőségét, az egyes  
régiók földrajzi adottságait (hegység, síkság, stb.) valamint, lehetıség szerint, a kulturális  
illetve nyelvi adottságokat, lehetıvé téve a mobilitás elınyeinek kihasználását a költözködés  
kényszere nélkül.  

Az európai szintő feladatokon túlmenıen ez a fórum olyan megfigyelıközpont szerepét is 
betölti, amely: 

- nyomon követi a szakmák és kompetenciák fejlıdését és azok foglalkoztatásra gyakorolt 
térségenkénti hatásait, 

-  azonosítja a szakmák közötti átjárási lehetıségeket, 

-  a Csoport vállalatainak jelenléti sőrőségétıl függıen fejleszti a térségeket, 

- a munkavállalók szakmai pályafutásának biztosításával elébe megy a szakmai  
igényeknek,  

 - meghatározza a képzési pályákat a szakmák fejlıdésének függvényében, 

 - az 1.4.1 cikkben meghatározott képzés alkalmazási módozatati pontosítja. 

Évente egyszer tájékoztatás készül a GDF SUEZ különbözı leányvállalatai stratégiájának 
végrehajtásáról és azok foglalkoztatásra gyakorolt várható hatásairól. 

A bizottság rendszeresen, évente kétszer ülésezik. 

A munkavállalói képviselet az országban dolgozó minden 4 000 munkavállaló után egy 
képviselıbıl áll. 

 Egy országos GDF SUEZ referens kerül kinevezésre. Feladata abból áll, hogy az MKJK  
ügyekben fenntartsa az összeköttetést az adott országban jelenlevı GDF SUEZ egységek  
között és hogy az adott ország MKJK bizottsági tagjai hozzá fordulhassanak kérdéseikkel. 
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 1.4.4  Egyeztetés az egyes térségek szintjén 

 Egy térség a földrajzi területnek felel meg azokban az országokban, ahol legalább két, 1000- 
nél több dolgozót számláló leányvállalat található. 

 Minden térségen belül egy térségi GDF SUEZ referens kerül kijelölésre. Feladata, hogy  
kapcsolatot biztosítson az MKJK kérdésében a GDF SUEZ különbözı egységei között,   
amelyek a térségben jelen vannak. 

 Ezen túlmenıen, saját kezdeményezésére, évente kétszer térségi MKJK bizottságot hív össze 
rendes ülésre. 
 
 A munkavállalók képviseletét a térségben jelenlévı ágazatonként legfeljebb két képviselı 
fogja ellátni. Amennyiben ebben a térségben egy adott szakághoz tartozó vállalatok létszáma 
2000 fınél magasabb, akkor ezt a szakágat legfeljebb három képviselı képviselheti. 

 

1.4.5  A MKJK bizottságok képviselıinek kiválasztási módja 

 A szakszervezetek, illetve ennek hiányában a munkavállalói képviselık jelöléseinek az  
ágazatok illetve országok szerint méltányos képviseletet kell biztosítaniuk az európai MKJK  
bizottságban, ágazatok illetve leányvállalatok szerint az országos MKJK bizottságban és  
vállatok szerint a térségi MKJK bizottságban, valamint biztosítaniuk kell a jelen lévı  
szakszervezetek megoszlását az egyes országokban létezı kritériumok szerint. Lehetıség  
szerint a Csoport valamely fórumának vagy a csoport valamely leányvállalatánál mőködı  
munkavállalói érdekképviseleti szervnek is tagjai. 

A jelölésekkel kapcsolatos esetleges egyeztetéseket a Szakszervezetek Európai Szövetsége  
(CES) végzi az európai  MKJK bizottság számára. 

Valamely képviselı hiányzása esetén azonos szabályok szerint lehet helyetteseket kijelölni. 

1.4.6.  Egyeztetés az egyes leányvállalatok szintjén (a legnagyobb küszöbérték szerinti 
szakszervezeti képviselet, illetve annak hiányában a munkavállalói képviselet) 

 A jelen megállapodás 1.2 cikkének megfelelıen, a vállalatokkal való egyenlı bánásmód  
jegyében, tartozzanak bármelyik ágazathoz vagy nemzethez, a szakszervezetek vagy annak 
hiányában a munkavállalói képviseleti fórumok minden leányvállalat vezetésével 
tárgyalásokba kezdhetnek a jelen keretmegállapodás által biztosított közös minimális 
alapokon. 

A munkavállalói képviseletek törvény biztosította jogaitól függetlenül a tárgyalások tartalmát 
a leányvállalatok valóságos körülményeire lehet alkalmazni. 

Minden leányvállalatnak a jelen megállapodás 1.3 pontja szerint meg kell határoznia saját 
tájékoztatásainak illetve konzultációinak ütemezését, a tevékenységek és a szervezetek feletti 
áttekintés, különösen a szükséges eszközök alkalmazásának módozataival kapcsolatos 
egyeztetés biztosítása érdekében. 
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2. FEJEZET −−−− A MKJK ESZKÖZEI 

 

2.1  Vállalatonkénti és országonkénti kimutatás 

Leányvállalatonként kimutatást kell készíteni a következıkrıl: 

�  az erıforrások felmérése a GDF SUEZ szakmai családjai alapján, meghatározva a 
kort, szolgálati idıt, a nemet és a munkahelyet, 

� a humán erıforrások kezelésének eszközei, 

�  az alkalmazott gyakorlatok (mobilitás, fiatalok képzése, folyamatos 
továbbképzés,...), 

�  a szakmáknak a bevezetésben foglaltak szerinti meghatározása. 

2.2  Elırejelzés 

A jelen megállapodás 2.1 cikkében ismertetett kimutatás alapján az eszközöknek lehetıvé kell 
tenniük az elırejelzı jellegő elemzést, amely figyelembe veszi a lakosság elöregedését, a 
fluktuáció hatásait és/vagy a stratégiai és gazdasági hipotéziseket. 

Ezekrıl az elemekrıl a jelen megállapodás 1.4 cikkében meghatározott fórumokon be kell 
számolni. 

2.3  Tájékoztatás a végrehajtott cselekvési programokról 

A munkavállalók pályafutása, képzése, toborzása, az egyéni képzési rendszer, a tutorálás és a 
belsı mozgások nyomon követése érdekében, melyet a jelen megállapodás 3. fejezete tárgyal, 
az 1.4 cikkben meghatározott különbözı fórumok tájékoztatást kapnak a végrehajtott 
cselekvési programokról és elırejelzésekrıl. 

Ki kell dolgozni a nyomon követési eszközök bevezetését, annak érdekében, hogy az 
átadandó információkat, - szociális-szakmai kategóriák, szakmák, munkahelyek, felvett 
munkavállalók száma, illetve mozgások, szerzıdések típusa és a diplomák  - figyelembe 
lehessen venni, azzal a feltétellel, hogy az emberi erıforrás osztály információs rendszere 
rendelkezzék ezekkel az adatokkal.  
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3. FEJEZET −−−− A MUNKAVÁLLALÓK, A TOBORZÁS ÉS A KÉPZÉS IRÁNYÍTÁSA  

 

A GDF SUEZ olyan kezdeményezést folytat és mélyít el, amely szakmai pályafutásukat 
végigkövetve figyelemmel kíséri a munkavállalók foglalkoztatásra való alkalmasságát, szem 
elıtt tartva a sokszínőséget, a méltányosságot és az esélyegyenlıséget. A GDF SUEZ mindent 
megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a foglalkoztatás folyamatosságát munkavállalói 
számára, akár nehézségek felmerülése esetén is. 

3.1 Az egyéni fejlıdés kezelése az egyes országokban hatályban lévı szerzıdések, 
megállapodások, jogszabályok szerint 

A toborzási tervekkel párhuzamosan a karriermenedzsmentnek: 

� megfelelı választ kell adnia a foglalkoztatással kapcsolatos adaptációs igényekre a 
vállalati tervekbıl adódó igényeknek, a szakmák fejlıdésének és a munkavállalók 
ambícióinak megfelelıen, 

�  a munkavállalók számára olyan karrierlehetıségeket kell kínálnia, amelyek 
támogatják szakmai fejlıdésüket, 

�  abban az esetben, ha ez szükséges, lehetıvé kell tennie a dolgozók átképzést, 

 a kompetenciák fejlesztését lehetıvé kell tennie, kiemelten a munkavállalók  igényeinek 
megfelelıen. 

Átképzés vagy átminısítés esetében az üres munkahelyek betöltésekor a vállalat csoport 
dolgozói a külsı toborzással szemben elınyben részesülnek. 

Minden dolgozó egyéni fejlıdésére tekintettel kell lenni. 

Ennek érdekében át kell gondolni a használatban, illetve érvényben lévı eszközöket és 
gyakorlatot, javítani kell azok tartalmán, hogy minden országban közös alap jöhessen létre. 

E feladatok irányítása az alábbi eszközök fejlesztésére és kiterjesztésére támaszkodik: 

� A betölthetı munkahelyek és a jövıbeli szakmák közlése, kihirdetése (meg kell 
határozni, hogy milyen eszközök segítségével), a munkavállalók szakmai pályafutása 
egyéni elemzésének elısegítése érdekében, 

�  Beszélgetés a munkavállalókkal legalább ötévente az egyéni fejlıdési igényekrıl, 
amely rendszeresen, illetve fontosabb lehetıségek felmerülésekor lehetıvé teszi a 
dolgozó számára, hogy megtervezze kompetenciájának fejlesztését, 

� Karrier- vagy kompetencia-mérlegek,  

� Szakmai képzés, 

� A megszerzett szakmai tapasztalat jóváhagyása, 

�  Tanulmányi szabadság. 

�  Szakmai elırehaladás 
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3.2 Toborzás 

 A munkavállalók felvételének tiszteletben kell tartania az esélyegyenlıséget és a 
megkülönböztetés elleni harcot, ügyelve a korfák egyensúlyára, a nemek szerinti megoszlásra 
és a kompetenciák átadására. 

A korfák szerkezete és az egyes kompetenciák folyamatos megléte iránti igény összeütközése 
különleges intézkedések végrehajtását teheti szükségessé. A Csoport különös fontosságot 
tulajdonít: 

-  a fiatal munkavállalók fogadásának, illetve annak, hogy célzott toborzási politikával 
biztosítsa az új kompetenciák megszerzését, kiemelten a váltakozó képzésen (legyen az 
diplomával járó vagy nem) keresztül (elméleti oktatás és gyakorlati képzés váltakozása) . 

-  a karrierjük második felében levı munkavállalók fogadásának, 

-  a fiatal munkavállalók sikeres beilleszkedésének a Csoporton belül vagy kívül, nyomon  
követési cselekvési programok segítségével, a felvételt végzı vezetı és a Humán Erıforrás  
Igazgatóság bevonásával a fogadás (lehetıvé teszi a munkavállaló számára, hogy minden  
elemet hasznosítson, és feladatát sikeresen végezhesse) és beilleszkedés idıszakában (a  
kompetenciák megfelelıségének és a célok elérésének értékelése, a szükséges adaptáció), 

- a kompetenciák átadása megszervezésének cselekvési programok és belsı vagy külsı 
képzések, illetve az egyéni konzultációs rendszer segítségével, a legtapasztaltabbak 
szakértelmére támaszkodva, 

-  önkéntes mobilitás esetén a mobilitási idıszak megtervezésének a munkahely betöltıjével. 

3.3  Képzés 

A többéves szakmai képzési politikai irányvonalaknak és az ezekhez kapcsolódó 
költségvetésnek figyelembe kell vennie az MKJK rövid- és középtávú  elemzéseit. Ezek 
minıségi és mennyiségi célkitőzéseket kell kijelöljenek, különösen a  bevezetıben említett 
szakmák,  a pályafutásuk derekán állók, a munkavállalók szakmai fejlıdése és a váltakozó 
képzés (elméleti oktatás és gyakorlati képzés váltakozása) vonatkozásában. 

Az esetleges kiegészítı finanszírozás biztosítása érdekében (GDF SUEZ és/vagy ágazatok 
közötti, illetve üzleti egység, külsı) és a munkavállalók jövıbeli sokoldalúbb alkalmazásához 
többéves képzési pályákat kell elıirányozni, az országos szabályozásoknak megfelelıen. 

 

3.4   Mentor rendszer 

A kompetenciák átadásának, különös tekintettel a generációk közötti átadásra, jó 
megszervezése érdekében az erre önként vállalkozó dolgozók oktatóként szerepet vállalhatnak 
az egyéni konzultációs rendszerben. A feladat megkezdése elıtt specifikus, elsısorban 
pedagógiai jellegő egy speciális képzésen vesznek részt.   

 A mentor rendszer az egyes egységeken belül kerül bevezetésre, a munkavállalók 
képviselıivel való  egyeztetések lefolytatását követıen. Az egyeztetések során ügyelni kell 
arra, hogy az egyes  oktatókra jutó tanuló munkavállalók száma ne haladja meg az ésszerő 
mértéket, mely a szakmától függıen változik. 
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4. FEJEZET −−−− SZAKMAI EL İREHALADÁS 
 

A MKJK lehetıvé kell tegye a Csoport munkavállalói számára, hogy bizonyos, a 
foglalkoztatási perspektívákra és azok jellegzetességeire, az alapvetı kompetenciákra, 
jövıjükre vonatkozó adatokat magukévá tegyenek és így a szakmai mobilitás által 
pályafutásuk fejlesztésére felkészülhessenek. 

Ebben a keretben a Csoport egy olyan kommunikációs eszközt dolgoz ki, amely mindeni 
számára elérhetıen ismerteti a betöltendı munkahelyeket. 

 
Minden leányvállalatban a legfelsıbb szinten egy szakmai elıhaladásra szóló megállapodás 
kerül egyeztetésre azoknak a munkaszerzıdéseknek esetében amelyek ezt a lehetıséget nem 
zárják ki és a már létezı megállapodások és helyi rendelkezések tiszteletben tartása mellett. 
Ez a megállapodás legalább a következı intézkedésekre vonatkozik: 
 - felderítési utazás 
 - a munkavállaló és családjának költöztetése és ehhez kapcsolódó költségek 
 - költözési szabadság 
 - lakóhely változásra szóló kielégítés 

- a családtól való elszakadás átmeneti idıszaka és a szállásolási illetve kettıs lakóhelyi 
költségek fedezése 

 - lakáskeresési és hivatalos eljárásokra fordított támogatás 
 - a bázastárs munkakeresésére és a gyermekekek iskoláztatására fordított támogatás 
 - esetleges kiegészítı képzés 
 
A szakmai elıhaladás  kudarca esetében a két humán erıforrás igazgató egy közösen 
elfogadható megoldás keresése érdekében eszmecserét szervez. Egy elmélyítettebb mérleg 
megvalósítását lehet tervbe venni azzal a céllal, hogy már lehetıségeket proóbáljanak találni, 
például a Csoporton belül egy másik egységben, vagy egy továbbképzés... 
 

 

 5. FEJEZET −−−− A  PÁLYAFUTÁSUK MÁSODIK FELÉBEN LÉV İ 
MUNKAVÁLLALÓK SZEMÉLYES FEJL İDÉSE 

 A  munkavállalók képviselıivel egyetértésben és az egyes országokban létezı 
rendszabályoknak és szokásoknak megfelelıen, különleges figyelmet szentelnek az 
esélyegyenlıség elveinek alkalmazására a   pályafutásuk második felében levı munkavállalók 
esetében a felvétel, elıléptetés, díjazás és karriermegtartás tekintetében. 

A dolgozók számára elsısorban a következıket kell biztosítani: 

- karriermérleg, 

- adaptációs és támogató program, 

- kiküldetésben való munka a rendelkezésre álló beosztásokban és szakmákban 
foglalkoztatásra való alkalmasságuk fejlesztése érdekében. 
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6. FEJEZET −−−− NEHÉZ MUNKÁK 

 6.1:  A nehéz munka meghatározása 

A munka nehézsége a fizikai vagy pszichikai körülményekbıl adódik, amelyek a 
munkavállalótól állandó alkalmazkodást igényelnek, és a dolgozó egészségét tartósan, 
azonosíthatóan és visszafordíthatatlanul befolyásolják. 

A munkahelyi körülmények és a munka nehézségi kritériumainak sokfélesége megnehezíti a 
mutatószámok kiválasztását. 

A munkafeltételekkel és a munkahelyi egészség-biztonsággal foglalkozó (a franciaországi 
Higiénia egészség biztonság (CHSCT) bizottságoknak megfelelı) munkavállalói képviseletek 
javaslatokat juttathatnak el az EÜB Munkahelyi egészség-biztonság munkacsoportjának. Ez 
utóbbi az európai MKJK bizottságokat tárgyalás és elemzés céljából.tudósítja.  

Általánosságban a nehéz munkák visszafordíthatatlan hatását meghatározó feltételek a 
következık lehetnek: 

• a várható élettartam csökkenése 

• a várható élettartam munkavégzésbıl eredı rokkantság miatt történı megváltozása 

• baleseteknek vagy betegségeknek való túlzott kitettség 

• a fizikai vagy mentális épség veszélyeztetettsége. 

E kezdeményezés céljainak hozzá kell járulniuk a munkakörülmények javulásához, a 
munkavállalók szakmai képzéssel történı átképzéséhez és a pályafutás végének kezelését 
célzó konkrét intézkedésekhez. Amennyire csak lehet, ezek az eljárások az elbocsátások 
elkerülését lehetıvé kell tegyék. 

6. 2  A munkakörülmények javítása 

A higiéniai, biztonsági és munkakörülményekkel foglalkozó bizottságok vagy ezek 
megfelelıi közlik az EÜB Munkahelyi egészség-biztonság munkacsoportjával a 
munkakörülmények javítását célzó javaslataikat. 
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6.3  A jövıre való felkészülés és átképzés 

A nehéz munkát végzı dolgozókat – amennyiben szolgálati idejük vállalatunknál eléri a 2 
évet –, a foglalkoztatás változása és a kompetencia szempontjából fokozott gondoskodási és 
megelızési rendszer keretében támogatjuk. 

Természetesen ezek a rendelkezések nem korlátozzák a jelen megállapodásban szereplı, a 
karrier jövıbemutató kezelésével kapcsolatos elveket, hanem kiegészítik azokat.  

6.4  A nehéz munkát végzı munkavállalók jövıbeli foglalkoztatásának biztosítására vonatkozó 
speciális intézkedések 

A munkavállaló nehéz munkavégzési körülményeknek való kitettségétıl függıen többféle 
intézkedést lehet elıirányozni, nevezetesen a munkahely átalakítását (tutorálás) vagy a 
dolgozók szakmai átképzését.   

A megelızı cselekvési programok keretében végrehajthatók bizonyos intézkedések, pl.: 

� karriermérleg, 

� adaptációs és támogató program, amely elıirányozhat a munka nehézségével és 
intenzitásával arányos mértékő megtakarítási intézkedéseket. Ezeknek az 
intézkedéseknek lehetıvé kell tenniük a munkavállalók foglalkoztatásra való 
alkalmasságának megırzését azáltal, hogy szakmai képzéshez vagy szabadságoláshoz 
főzıdı konkrét jogokat biztosítanak. 

� áthelyezés az elérhetı beosztásokba és szakmákba, a foglalkoztatásra való alkalmasság 
fejlesztése céljából. 

 

 7. −−−− VEGYES RENDELKEZÉSEK – ESZKÖZÖK 

 

 A jelen megállapodás végrehajtását az alábbiakban felsorolt, megfelelı eszközök kísérik: 
�  A GDF SUEZ térségi referenseket jelöl ki. 
�  A GDF SUEZ belsı eszközei a szakmai útmutatók meghatározására, a képzési  

rendszerekben való részvételre, a szakmai statisztikák kidolgozására és a különféle   
eszközök bevezetésére. 

� Eszközök a szakszervezetek és a munkavállalói képviselık számára a szakmai 
rendszer kidolgozásában és a résztvevık alapképzésében való részvételük érdekében , 
a MKJK különféle fórumainak elıkészítéséhez és azokon való részvételhez, a 
kísérletek nyomon követéséhez és a végrehajtás módjainak megvitatásához. 
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8. FEJEZET −−−− ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

8.1  A megállapodás nyomon követése 

 Az európai MKJK bizottság biztosítja a Megállapodás nyomon követését. 

 8.2  Értelmezés és felülvizsgálat 

 Tekintettel arra, hogy a jelen megállapodást több nyelvre lefordítják, az aláíró felek között  
kizárólag a francia nyelvő (aláírt) változat tekintendı hitelesnek. A jelen megállapodással  
kapcsolatos értelmezési kérdések kizárólag a fent említett nyomon követési bizottság  
hatáskörébe tartoznak. 

A Munka Törvénykönyve L. 2222-5 cikkének megfelelıen jelen megállapodás 
felülvizsgálatát az igazgatóság, illetve a jelen megállapodást aláíró vagy a megállapodáshoz a 
Munka Törvénykönyve L. 2261-7 és azután következı cikkeinek megfelelıen, a 
késıbbiekben csatlakozó szakszervezet kérheti. 

 

A megállapodást a GDF SUZ SA, a Csoport meghatározó befolyással rendelkezı vállalatának 
igazgatósága, illetve az aláíró szakszervezetek bármikor felmondhatják a Munka 
törvénykönyve L. 2261-9 cikkének megfelelıen, 3 hónapos felmondási idı tiszteletben 
tartásával. 

 

8.3  A megállapodás hatályba lépése és tartama 

A Megállapodás a Párizsi DDTE-hez (Megyei Munkaügyi Igazgatóság) és a Párizsi 
Munkaügyi Bíróság Titkárságához történı benyújtást követı napon lép hatályba. A 
Megállapodást a Felek határozatlan idıre kötik. 

 

8.4   A megállapodás benyújtása 

 A Munka Törvénykönyve rendelkezéseinek megfelelıen a megállapodást a Párizsi Megyei  
Munkaügyi Igazgatósághoz (DDTE-hez) és a Párizsi Munkaügyi Bíróság Titkárságához kell 
benyújtani. 

 
 

 

Párizs,  

A GDF SUEZ S.A. és a Megállapodás 1-1 cikkében meghatározott feltételeket teljesítı 
leányvállalatai nevében, 

Gérard MESTRALLET 
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A csoport vállalatainak munkavállalóit képvisel ı Különleges Tárgyalócsoport nevében  
 
Franciaország: 

CGT 
 
 

CGT 
 

CGT 
 

CGT 
 

CFDT 
 
 

CFDT 
 
 
 
 

CFDT 
 
 
 
 

 

FO 
 
 
 
 

FO 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

CFE CGC 
 
 
 
 

CFE CGC 
 
 
 
 

  

CFTC 
 
 
 
 

CFTC 
 
 
 
 

  

 
Belgium : 

    

Hollandia : 

    

Németország: 
   

Egyesült Királyság: 
  

 
Románia:         

  
 
Olaszország:  
  
 
Spanyolország:                       Norvégia:                  Lengyelország:  
     
 
Cseh Köztársaság:            Svédország:              Magyarország:  

     
Európai Szövetségek:  

EPSU EMCEF 
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Az európai MKJK bizottság összeállítása 

 

 
Az övezethez 
tartozó országok 
és vállalatok   A képviselık száma 

A 
mandátumokl 

       összessége 

31/12/2008 
A 

létszámok 2 üzleti egység vagy több  

több mint 
10.000 

munkavállaló    

Ausztria 768 NEM     0 

Belgium 20 596 IGEN 1 2 3 

Cseh Köztársaság 2 052 IGEN 1   1 

Dánia 32 NEM     0 

Egyesült Királyság 10 628 IGEN 1 1  2 

Finnország 507 NEM     0 

Franciaország 106 061 IGEN 1 10 11 

Görögország 160 NEM     0 

Hollandia 11 846 IGEN 1 1  2 

Lengyelország 4 018 IGEN 1   1 

Luxembourg 681 IGEN 1   1 

Magyarország 1 581 IGEN 1   1 
Németország 6 732 IGEN 1   1 

Norvégia 844 IGEN 1   1 

Olaszország 3 411 IGEN 1   1 

Portugália 326 IGEN 1   1 

Románia 6 393 IGEN 1   1 

Spanyolország 3 426 IGEN 1   1 

Svájc 1 864 IGEN 1   1 

Svédország 1 008 NEM  1   1 

Szlovákia 243 NEM     0 
Az övezet 
összesen  183177   16 14 30 
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Az országonkénti MKJK bizottságok listája 

 

• Németország 

• Belgium 

• Spanyolország 

• Franciaország 

• Magyarország 

• Olaszország 

• Hollandia 

• Lengyelország 

• Cseh Köztársaság 

• Románia 

• Egyesült Királysági 
 
 
 
 
 
 


