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Elıszó 

Jelen megállapodás aláírói a munkahelyi egészség és biztonság kérdéseivel kapcsolatos 
alapelveket kívánják meghatározni a GDF SUEZ Csoporthoz tartozó vállalatoknál. 

Ipari projektje vonatkozásában, a fenntartható fejlıdésre vonatkozó kezdeményezésével állást 
foglal az igényesség, az elkötelezettség, a bátor ötletek és a csoportkohézió értékei mellett. 

A törvény által elıírt kötelezettségeken túlmutatóan, a megállapodás kifejezi a Csoport 
szándékát a különféle résztvevı csoportok iránti felelısségvállalásra. 

A megállapodást egy, a jelen megállapodás célkitőzéseit, valamint kiterjesztését konkrét 
számokkal meghatározó középtávú cselekvési terv és a Csoport Szabályai egészítik ki.  

 

Ambíciónk 

 

„Hogy minden vezetı, menedzser, munkavállaló saját és mások egészségéért és 
biztonságáért kötelezettséget vállaló szereplı legyen.” 

A csoport tevékenységei valójában az élethez nélkülözhetetlenek. Az egészség és a biztonság 
a jelen megállapodás aláírói számára alapvetı igények. 

Ennek kapcsán mindenkinek három kihívással kell szembenéznie:  

o A személyek és anyagi javak1 sértetlenségének megırzése  

Szakmai munkánkat a dolgozók biztonságának, testi és pszichés egészségének tiszteletben 
tartásával végezzük. 

Tevékenységünkkel nem okozhatunk balesetet vagy betegséget. 

Ez minden munkavállalóra és idıszakos munkavállalóra, ügyfélre, partnerre, szolgáltatóra 
és külsı félre egyaránt vonatkozik. 

o Az élet minıségének elınyben részesítése a munkahelyen 

Az egészség védelme minden munkavállaló számára a legjobb munkakörülmények 
biztosítását követeli meg.  

A hangsúlyt különösképpen a következı területekhez kapcsolódó kockázati tényezık 
megelızésére kell fektetni: 

- fizikai, vegyi és biológiai tényezık, 
- izom- és vázrendszeri problémák, 
- pszichoszociális2 tényezık. 

                                                
1 Javak: anyagi és nem anyagi jellegő javakról van szó, amelyek megsemmisülhetnek vagy sérülhetnek egy munkahelyi 
baleset következtében. 
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- bizonyos munkahelyi helyzetekhez, kiváltképpen a különleges munkaidı-
beosztáshoz3 és a közúti közlekedéshez főzıdı fáradtságból eredı kockázatok. 

o Az egészség javítása és a biztonság fokozása mindenki professzionalizmusával 

A professzionalizmus követelményeinek középpontjában áll az egészség és a biztonság. 
A professzionalizmushoz szükséges a kompetencia, a szigorú fegyelem, a gondos, jól 
végzett munka, az elırelátás, az innováció. Megerısíti vállalatunknak az ügyfelek és a 
társadalom felé közvetített arculatát, valamint növeli versenyképességünkhöz. Az 
munkavállalók továbbképzése alapvetı szerepet tölt be, melyet teljes mértékben ki kell 
használni.  

Az egészséget és a biztonságot fenyegetı veszélyek megelızése biztosítja az emberi élet 
és az anyagi, valamint mőszaki vagyonunk megırzését, melyeket mőködıképes 
állapotban kell tartani. Az egészségügyi és biztonsági kockázatok megelızése minden 
területen jelentıs mértékben hozzájárul a Csoport sikeréhez. 

1. FEJEZET - ALAPELVEK 

1.1. cikk: Alkalmazási terület 

A jelen szerzıdés a GDF SUEZ konszolidációs övezetébe globálisan integrált európai 
leányállalataira, valamint azon leányvállalatokra vonatkozik, melyekben a Csoport 
meghatározó befolyással bír. 

Európán kívül és a GDF SUEY konszolidációs övezetébe átfogóan integrált, valamint azon 
leányvállalatok esetében, melyekben a Csoport meghatározó befolyással bír, jelen 
megállapodást, mint egyoldalú döntést, szintén alkalmazni kell. 

Ugyanakkor azokban a társaságokban is, ahol a GDF SUEZ nem gyakorol operatív 
felügyeletet, az igazgatóknak elı kell segíteniük a jelen megállapodásban leírt iránymutatást.  

1.2. cikk: Elvek  

A munkahelyi egészség és biztonság és az ipari biztonság területén az eredmények folyamatos 
javítása a 8 alapvetı elv betartásán alapszik: 

1. A kockázatok figyelembe vétele minden döntési folyamatban 

Minden döntés elıtt (projekt, beszerzés, beruházás, üzemeltetés, fontos 
szervezeti kérdések, ügyféllel kötött szerzıdés,…) azonosítani és értékelni kell 
a kockázatokat, hogy azokat kézben lehessen tartani. 

                                                                                                                                                   
2 Pszichoszociális kockázatok : a pszichoszociális kockázatok a szakmai környezetbıl és a munkaszervezésbıl eredı 
jelenségek összességét fedik. A pszichoszociális kockázatok különféle helyzetekre utalnak: stressz, erkölcsi zaklatás, erıszak, 
szenvedés, stb.  
3 Különleges munkaidı-beosztás: váltott mőszak, éjszakai munka, váltott munkarend, ügyeleti beavatkozás…  
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A kockázatok figyelembe vételének szintén döntı kritériumnak kell lennie, 
melyet a Csoport folyamatainak összességébe, különösen a beszerzési 
folyamatokba is integrálni kell. 

A személyes egészség védelmét és biztonságát a szolgáltatás 
folyamatosságánál is fontosabbnak kell tekinteni. 

Az erıforrásoknak összhangban kell lenniük az egészség és biztonság 
területére vonatkozó kötelezettség-vállalásokkal. 

2. A kockázatos helyzetek megelızését célzó részvételen alapuló kezdeményezés 

A balesetek megelızése azon a megállapított tényen alapul, hogy a balesetek, 
mőszaki hibák, üzemzavarok és veszélyhelyzetek száma között összefüggés 
van. 

A kockázatos helyzetek felismeréséhez, valamint a megelızı és korrigáló 
intézkedések megtételéhez az igazgatóság, az egészségügyi és biztonsági 
szakértık, a dolgozók, valamint képviselıiknek a megfelelı fórumokon vagy 
országtól függıen, a szakszervezetekben való aktív és együttes részvétele 
szükséges annak érdekében, hogy tartósan csökkenteni lehessen a kockázatos 
helyzeteket és viselkedési formákat. 

Az erre vonatkozó, a balesetekrıl, zavarokról és veszélyes helyzetekrıl készült, 
a különbözı résztvevık által egymással megosztott elemzésnek ki kell 
kutatnia, és orvosolnia kell a mélyben rejlı mőszaki, szervezeti, emberi és a 
munkahelyi környezethez főzıdı okokat. 

3. A bizalom és eszmecsere légkörének elımozdítása 

A mindenkitıl elvárt részvétel érdekében fejleszteni kell a bizalom és az 
eszmecsere légkörét, amely minden munkavállalót bevon a kockázatok 
megelızésébe, és elısegíti a valódi, közös egészségügyi és biztonsági kultúra 
kialakítását. 

A dolgozók motiválását a megelızésre vonatkozó javaslatok bátorításával, 
pedagógiával és a sikerek megbecsülésével kell ösztönözni. 

Ebben a szellemben, a haladás forrása a hibák azonosítása. A hibák 
leggyakrabban szervezeti és emberi okokra vezethetık vissza.  

A Csoport egyébként vállalja, hogy minden dolgozónak, akit szakmai 
tevékenységébıl eredıen az egészség vagy a biztonság területén jogilag 
felelısségre vonnak, támogatást nyújt, egyeztetve az érintett dolgozóval.  

4. A megelızés hierarchiája 

Ez a kötelezettségvállalás sorrendben a következıkbıl áll: 

- a kockázatokat a forrásuknál kell kiküszöbölni,  
- amennyiben ez nem lehetséges, a nemkívánatos esemény elıfordulásának 

valószínőségét megelızı intézkedésekkel kell csökkenteni, amelyek célja, 
hogy a kockázatoknak való kitettség szintje az „ALARP” – az angol „As 
low As Reasonably Practicable” (az ésszerően elérhetı legalacsonyabb) 
elvének feleljen meg. 
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- ha ez nem lenne elegendı, kollektív védıeszközök bevezetése a nem kívánt 
esemény potenciális súlyosságának csökkentésére, 

- ha ez nem lenne elegendı, egyéni védıfelszerelések viselése. 

5. Összehasonlítás, a tapasztalatok összegyőjtése és megosztása  

A belsı és külsı összehasonlítás (benchmark), valamint a tapasztalatok 
összegyőjtése lehetıvé teszi a jó gyakorlat felismerését és megosztását, 
valamint a megelızés területén kifejtett cselekvési képességünk fejlesztését. 
Figyelembe veszi elsısorban a balesetek és mőszaki hibák, ipari üzemzavarok 
és az egészségre veszélyes helyzetek és kockázatok elemzését. 

6. A megelızés és a védelem színvonala a számunkra szolgáltatást nyújtók 
vonatkozásában is legalább ugyanolyan kell, hogy legyen, mint saját 
munkavállalóink esetében. 

A szolgáltatást nyújtók és közremőködık hozzájárulnak tevékenységeink 
minıségéhez és folyamataink biztonságához. Ennek keretében velük közösen 
kell meghatároznunk, elımozdítanunk és nyomon követnünk az egészség és 
biztonság feltételeit elvárásainknak megfelelıen. 

A veszélyek csökkentése céljából különösen ügyelni fogunk az alvállalkozók 
számának csökkentésére.  

7. A belsı szabályzatok és szabályok betartása 

A helyi elıírások betartása kötelességünk. Ezen túlmenıen a Csoport saját 
szabályai minden egységre vonatkoznak, bárhol legyenek is azok és 
bármilyenek legyenek körülményeik. Ezek egy minimális szintet határoznak 
meg, melyek szigorúbbak lehetnek a helyi elıírásoknál.  

Ezeket a szabályzatokat, szabályokat, illetve utasításokat mindenkinek 
ismernie, értenie kell és minden érintettnek be kell tartania. 

Hibát abban az esetben lehet szankcionálni, ha részletes elemzést követıen 
bebizonyosodik, hogy azt szándékosan és/vagy ismétlıdı jelleggel követik el. 

8. Felkészülés a válsághelyzet kezelésére 

Méretétıl függetlenül, minden egység, a munkavállalói képviselık 
bevonásával, belsı vészhelyzetre vonatkozó tervet dolgoz ki, amely biztosítja a 
mőveletek folyamatosságát, mindaddig, amíg az a munkavállalók egészségét és 
biztonságát nem sodorja veszélybe. Ez a terv a következıket tartalmazza: 

- riasztási és kiürítési eljárások,  
- mindenfajta elırelátható vészhelyzet kezeléséhez és uralásához 

szükséges erıforrások,  
- a válsághelyzet kezelésének megszervezése, ideértve a tevékenység 

folyamatosságát is. 

A belsı vészhelyzeti tervek mindenkori mőködıképességének fenntartását a 
megfelelı gyakorlatokkal rendszeresen ellenırizni kell. Az e gyakorlatok 
valamint a ténylegesen bekövetkezı balesetek vagy üzemzavarok során 
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szerzett tapasztalatok összegyőjtése hozzájárul a folyamatos jobbítás 
folyamatához. 

 

2. FEJEZET −−−− TÁMOGATÓ  ELJÁRÁSOK 

 

A megelızésre irányuló kezdeményezés a vezetıknek és minden egyes dolgozónak a szociális 
párbeszédbe, mint vezetési és kommunikációs eszközbe történı bevonására támaszkodik: Az 
eljárásnak lehetıvé kell tennie a közös kultúra kialakítását a csoport egészség és biztonság 
politikájának területén.  

2.1. cikk: A vezetık bevonása 

Az egészség és biztonság területén a vezetık bevonása elsısorban a következıket jelenti: 

 

o egészséges és biztonságos munkakörnyezet biztosítását, a kockázatok azonosítása, 
értékelése és kézben tartása révén, 

 
o minden egyes személy szerepének és felelısségének tisztázása és megfogalmazása,  

 
o a munkafeladatok kiosztása a kompetenciák és a leterheltség megszervezésének 

biztosításával, 

 
o a biztonságért való operatív felelısség közvetlen vállalása, szakértıkre 

támaszkodva, 

 

o utasítások kidolgozása, azok megismertetése, megfelelı megértésük biztosítása és 
alkalmazásuk ellenırzése minden megfelelı eszköz segítségével, 

 
o kompetenciák kialakítása és továbbfejlesztése: 

• a vezetıség körében az egészség és a biztonság kezelése tekintetében,  
• a személyzetnél a kockázatok elemzése és a kapcsolódó utasítások 

alkalmazása tekintetében, 
 

o a munkavállalók egyéni és kollektív mozgósítása egy a folyamatos jobbítást célzó, 
a részvételen alapuló kezdeményezés érdekében, 

 

o viselkedésükkel, professzionalizmusukkal és szigorukkal példát mutatni, 

 
o kifejezni elkötelezettségüket a munkaterületen és a munkacsoportok közötti 

rendszeres jelenléttel, 
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o felfüggeszteni vagy leállítani a tevékenységet, ha az nem végezhetı az elıírt 

egészségügyi illetve biztonsági elıírásoknak megfelelıen, 

 
o Integrálni, segíteni és támogatni a fogyatékos munkavállalókat és azokat, akik 

baleset vagy betegség után térnek vissza az aktív életbe. 

2.2. cikk: Minden egyes személy bevonása 

Az egészség és biztonság mindenki bevonását követeli meg, bárhol legyen is a helye a 
vállalaton belül. Ez konkrétan a következıkbıl áll: 

 

o a szabályok és elıírások megértése és alkalmazása, 

 
o aktív részvétel kockázatfelmérésrıl és az azokra vonatkozó utasítások 

alkalmazásáról szóló továbbképzéseken a kompetenciák fejlesztésére,  

 
o megbizonyosodás arról, hogy a tevékenységéhez kapcsolódó kockázatokat minden 

beavatkozás elıtt megfelelıen azonosították és felmérték. Súlyos és közeli veszély 
esetén a tevékenység abbahagyása. 

 
o aktív ırködés saját magunk és mások egészsége és biztonsága fölött, 

 
o a veszélyes helyzetek és a jó gyakorlatok megismertetése, 

 
o kezdeményezés és javaslattétel jobbító intézkedésekre. 

2.3. cikk: Szociális párbeszéd 

Az egészség és a biztonság a társadalmi összetartás kollektív tétjei, amelyek minden fél 
részérıl párbeszédre irányuló szándékot és egyeztetést igényelnek. 

A Csoport szintjén közvetlenül a COMEX (Végrehajtó Bizottság) irányítása alatt egy 
„Munkaegészségügyi és Biztonsági Irányító Bizottság” mőködik. Ez a Vezetıség 
képviselıibıl és az Európai Üzemi Bizottság tíz tagjából áll, akikhez évente egyszer az 
Európán kívüli vállalatokat képviselı négy fı is csatlakozik. A bizottság ellenırzi a jelen 
megállapodásban szereplı kötelezettségvállalások és a Csoport szintjén megkötött, az 
egészségre és a biztonságra vonatkozó megállapodások betartását, valamint javaslatot tesz az 
eljárások tökéletesítésére. Nyomon követi teljesítményünket a munkahelyi egészség és 
biztonság kérdéseiben, tiszteletben tartva a jogszabályi rendelkezések és a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet (ILO) ajánlásait. A tevékenységi területenként felállított állandó 
munkacsoportok, valamint egy, az EÜB által felállított munkacsoport biztosítja jelen 
megállapodás végrehajtásának nyomon követését a csoport vállalatainál, és javaslatait 
megküldheti az Irányító Bizottságnak. Az irányító Bizottság évente egyszer, különösen a 
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megállapodásban foglalt kötelezettségvállalások és elvek nyomon követését tartalmazó 
mérleget készít tevékenységérıl az EÜB-nek, mely lehetıvé teszi az EÜB számára, hogy 
nyomon kövesse a megállapodást, valamint a jobb megvalósításra vonatkozó javaslatokat 
tegyen.  

Helyi szinten minden egységben a munkahelyi egészséggel és biztonsággal foglalkozó 
fórumok, amelyek a munkavállalók vagy országtól függıen, a szakszervezetek és a vezetıség 
képviselıibıl állnak, üzemorvosok és az egészség, biztonság kérdésével foglalkozó szakértık 
segítségével nyomon követik az egészség és a biztonság területén elért eredményeket, 
valamint részt vesznek a kockázatos helyzetek azonosításában, a tervezésben és a megelızı 
intézkedések nyomon követésében.  

2.4. cikk: A vezetési és kommunikációs terv 

2.4.1 A vezetési terv 

A csoport kötelezettséget vállal arra, hogy minden egységen belül létrehoz egy, a Politika 
alapelveire, a folyamatos jobbításra, valamint a tevékenységéhez kapcsolódó kockázatok 
értékelésére és kezelésére támaszkodó vezetési rendszert. A rendszer a szociális párbeszédre 
és a következı tervre támaszkodik: 

 

o Egészségi és biztonsági szabályzatok készítése a központ, az ágazatok illetve üzleti 
egységek (Business Unit-ok) szintjén, 

 
o A fıbb fejlıdési irányok és a minıségi, valamint mennyiségi célok évenkénti 

meghatározása. Ezen intézkedések egyfelıl az ágazatok és a központ, másfelıl 
pedig az üzleti egységek és ágazataik között kerülnek meghatározásra.  

 
o Középtávú akcióprogram legalább 3 évre vonatkozóan, amelyet évente 

aktualizálnak, 

 
o A vezetıi rendszer rendszeres értékelésének (önértékelés, külsı és belsı audit) 

lehetıvé kell tennie, hogy megbizonyosodjunk a jelen megállapodásban 
meghatározott elvek és kötelezettségvállalások tényleges figyelembe vételérıl.  

 
o A vezetés általi felülvizsgálat legalább évente egyszer,  

 
o A belsı ellenırzés, különösen a GDF SUEZ Egészség és Biztonság kézikönyve 

segítségével a GDF SUEZ az Egészség és Biztonság szakterület kölcsönösségen 
alapuló hálózata és a belsı audit révén a meghatározott tematikákat követve 
mőködik, 

 
o a vezetık évenkénti értékelése az egészség és a biztonság javításának területén 

való részvételük szintje, eredményeik és munkacsoportjaik eredményei alapján. 

2.4.2 A kommunikációt és az eszmecserét meghatározó eljárás 
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A lefelé és felfelé irányuló kommunikációs eljárás alapvetı fontossággal bír. Elı kell 
mozdítani: 

- a következık ismeretét: 

o az egészségre és biztonságra vonatkozó politikánk, 
o az elérendı célok, 
o és saját eredményeink, 

- az összegyőjtött tapasztalatok és a belsı, valamint külsı jó gyakorlat 
megosztása. 

A kommunikációnak átláthatónak, konkrétnak, pozitívnak és részvételen alapulónak kell 
lennie, hogy erısítse az egészség és biztonság kultúráját. Lehetıvé kell tennie, hogy a 
dolgozók által felvetett minden kérésre választ tudjunk adni. 

Kommunikációt kell folytatnunk a veszélyek megelızésérıl ügyfeleinkkel, a számunkra 
szolgáltatást nyújtókkal és szélesebb értelemben a létesítményeink és tevékenységünk által 
érintett minden külsı féllel is. Ennek a kommunikációnak ki kell terjednie a termékeinket és 
szolgáltatásainkat igénybe vevı ügyfelekre és az érintett közösségre, a nyilvánosságra is.  

 

3. FEJEZET −−−− ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

3.1. cikk: A megállapodás nyomon követése 

Az Egészség és Biztonság Irányító Bizottsága felelıs a megállapodás nyomon követéséért a 
2.3 cikkben meghatározott feltételek szerint. Az Egészség és Biztonság Irányító Bizottsága 
határozza meg a mutatókat, valamint a nyomon követés és az ellenırzés módozatait. 

3.2. cikk: Értelmezés és módosítás 

Figyelembe véve, hogy a jelen megállapodást több nyelvre lefordítják, az aláíró felek csak a 
francia nyelvő (aláírt) változatot tekintik hitelesnek. A jelen megállapodással kapcsolatos 
értelmezési kérdések a fentebb említett, a nyomon követést ellátó bizottság hatáskörébe 
tartoznak. 

A megállapodás a vonatkozó munka törvénykönyve rendelkezéseinek megfelelıen 
módosítható. 

3.3. cikk: A megállapodás érvénybe lépése és idıtartama 

A megállapodás a párizsi DDTE-hez (Direction départementale du travail et de l'emploi – 
Megyei Munkaügyi és Foglalkoztatási Igazgatóság) és a Párizsi Munkaügyi Bíróság 
Titkárságához történı benyújtás másnapján lép érvénybe, és határozatlan idıre vonatkozik. 
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3.4. cikk: A megállapodás benyújtása 

A munka törvénykönyvének megfelelıen a megállapodást benyújtják a párizsi DDTE-hez és a 
Párizsi Munkaügyi Bíróság Titkárságához. 

 

 

Párizs, (dátum) 

A GDF SUEZ S.A. és a Megállapodás 1.1 cikkében meghatározott feltételeket kielégítı 
leányvállalatai részérıl 

 

Gérard MESTRALLET 

 

 

 

A Csoport vállalatainak munkavállalóit képvisel ı különleges tárgyalócsoport részér ıl:   
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