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A munkavállalók alapvető jogainak deklarációja  
a Renault-nál 

A Renault francia autógyár vezetése és a szakszervezet képviselői 
nyilatkozatot írtak alá az alkalmazottak alapvető jogairól – az első 
ilyen nyilatkozat Franciaország fémfeldolgozó iparában –, amely a 
vállalatcsoport minden dolgozójára vonatkozik. A megállapodás 
olyan területeket foglal magába, mint a dolgozók egészsége és a 
munkavédelem, a gyermek- és kényszermunka tilalma, a képviseleti 
és kollektív szerződési jog, a foglalkoztatási biztonság, a képzéshez 
való jog és az esélyegyenlőség. 
 
Tárgyszavak: munkavállalói jog; vállalatirányítás; szakszervezet;  

keretmegállapodás. 

Az összes egységre azonnali hatállyal alkalmazandó 

2004. október 12-én a Renault székhelyén írták alá a nyilatkozatot, 
amely az egész, világszerte 130 000 főt foglalkoztató vállalatcsoportra 
érvényes. Az aláírók a Renault-csoport elnöke és ügyvezető igazgatója, 
a Nemzetközi Fémfeldolgozó Szövetség (IMF) főtitkára, az üzemi tanács 
elnöke és a szakszervezetek képviselői. A Renault az első fémfeldolgozó 
ipari vállalat Franciaországban, amely elfogadott egy nyilatkozatot az al-
kalmazottak jogairól. A deklaráció a csoport minden egységére vonatko-
zik szerte a világon, így a Dacia-ra Romániában, és a Renault Samsung 
Motors-ra Koreában, és kiterjed a csoportok beszállítóira is. Az aláírást 
publikáló sajtóközlemény megállapítja, hogy a Renault ezzel elkötelezte 
magát, hogy tiszteletben tartja a társaság összes alkalmazottját, segíti 
őket a boldogulásban, biztosítja az információk átláthatóságát, alkalmaz-
za a méltányosság elvét, betartja a Renault kifogástalan üzleti magatar-
tás szabályzatát. 

A nyilatkozat a Renault-csoport fenntartható fejlődésre és a vállalati 
szociális felelősségre vonatkozó politikájának részét képezi; és az ILO 
(Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) szabványain valamint az ENSZ em-
beri jogokra vonatkozó globális egyezményén alapszik. A nyilatkozat 



konkrétan tartalmazza a Renault elvárásait a beszállítókkal szemben, az 
elvek tükrözik a Renault elkötelezettségét az alkalmazottak egészségé-
vel, épségével és munkakörülményeivel kapcsolatosan, valamint a 
gyermekmunka és kényszermunka visszautasítását. A deklaráció meg-
erősíti az egyenlő esélyeket a munkahelyi viszonyokban, a jogot a kép-
zéshez és a tisztességes fizetéshez.  

A Renault-csoport összes egységére azonnali hatállyal alkalmazan-
dó a nyilatkozat, amely alkalmazkodik mindazon ország speciális körül-
ményeihez, ahol a csoport működik. A dokumentumról tájékoztatják az 
összes alkalmazottat, akik minden megszegési esetet jelenthetnek a vál-
lalatnak. 

Az aláíró felek 2006 vége előtt felülvizsgálják és elemzik a nyilatko-
zat alkalmazását. 

A deklaráció részletei  
A dokumentum bevezetése szerint a Renault növekedési és ver-

senyképességi stratégiát valósít meg, amely a vállalat szakmai kiválósá-
gán, termékeinek minőségén és vonzó mivoltán, üzemeinek nemzetközi 
fejlesztésén, az alkalmazottakkal szembeni elkötelezettségén, a fogyasz-
tói elégedettségen és partnerei bevonásán alapszik. 

Egészség, munkavédelem, munkahelyi körülmények 
A Renault-csoport megerősíti, hogy alkalmazottainak egészsége, ép-

sége, és munkahelyi körülményei elsőrendű fontosságúak. Az EU-szab-
ványokat mércének tekinti a munkahelyi balesetek megelőzése érdeké-
ben. Ezért a vállalat megszerkesztette a Csoport Munkahelyi Körülmé- 
nyeinek Irányelvét, és elkötelezte magát annak betartására, eleget téve a 
szükséges auditoknak, kidolgozva a megfelelő akcióterveket. 

A dokumentum előírja, hogy a társaság beszállítóinak rendelkezniük 
kell a foglalkozási veszélyek megelőzésére vonatkozó irányelvvel, amely 
összhangban van a Renault elveivel.  

A Renault megerősíti, hogy alkalmazottainak egészségét rendsze-
resen ellenőriztetni kell szakképzett orvosokkal. Továbbá a társaság ak-
tív megelőzési politikát fejleszt ki, különös tekintettel a HIV/AIDS meg-
előzésre, a szexuális úton terjedő betegségekre és a kábítószerrel való 
visszaélésre azokban az országokban, ahol ezek problémát jelentenek.  

A gyermek- és kényszermunka tilalma  
A Renault nem engedélyezi az adott országban kötelező iskoláskor-

ban lévő, de mindenképpen a 15 évnél fiatalabb gyermekek alkalmazá-

 



sát, az ILO egyezmény előírásainak megfelelően. A deklaráció kijelenti, 
hogy a Renault elítél mindenfaja kényszer-, vagy kötelező munkavégzést 
és nem engedélyezi ilyen munkaerő alkalmazását, összhangban az ILO 
egyezménnyel. A társaság beszállítói és szolgáltatói kötelesek eleget 
tenni ennek az irányelvnek, különben nem dolgozhatnak a Renault-nak. 

Egyenlő esélyek 

A nyilatkozatnak ez a fejezete megerősíti, hogy a Renault semmi-
lyen okból nem diszkriminál a munkahelyen, a munkaerő-felvétel a kép-
zettség és szaktudás alapján történik, és az alkalmazottakat méltósággal 
kezelik. Nem tesz megkülönböztetést életkor, szociális származás, csa-
ládi helyzet, nem, szexuálisirányultság, fogyatékosság; politikai, szak-
szervezeti vagy vallási nézet; etnikai származás, ország, vagy faj szerint, 
összhangban az ILO egyezménnyel. 

A társaság esélyegyenlőségi politikája az alkalmazottak és a válla-
latcsoportoknál jelenlevő kultúrák sokféleségének elősegítésére irányul. 

Végül a Renault vállalja, hogy igyekszik segíteni a testi fogyatékos-
ság vagy egyéb ok miatt nehéz helyzetben levő embereknek oly módon, 
hogy integrálja őket a vállalatba és a helyi közösségbe.  

A foglalkoztatás biztonsága 

A dokumentum megerősíti, hogy a Renault elkötelezett az álláshe-
lyek védelmére. Átszervezések vagy átalakulások esetén ígéretet tesz a 
dolgozók más munkakörbe való átképzésére vagy ha lehetséges, a cso-
porton belüli elhelyezésére.  

A képzéshez való jog 

A Renault vállalja, hogy minden alkalmazottját részesíti a jó munka-
végzéshez, és a karrierjük építéséhez szükséges képzésben. Ezt az 
egész pályafutásuk során biztosítja számukra, függetlenül életkoruktól 
vagy a vállalaton belüli pozíciójuktól.  

Munkaidő és a fizetett szabadsághoz való jog 

A deklaráció rábízza a Renaultra, hogy a munkaidőt a vállalat külön-
féle szektorainak igényéhez igazítsa, ahol csak lehetséges a helyi törvé-
nyek szerint dolgozva, és együttműködve a vonatkozó érdekvédelmi 
szervezetekkel, és figyelembe véve az alkalmazottak kívánságait. Az al-



kalmazottak jogosultak fizetett szabadságra, összhangban annak az or-
szágnak a helyi törvénykezésével és üzleti gyakorlatával, amelyben a 
vállalat működik.  

Fizetések és bérek  

A Renault elismeri a munkáért járó tisztességes ellenszolgáltatás el-
vét, és betartja az ILO egyezmény rendelkezését: egyenlő munkáért 
egyenlő bért. 

A dolgozók képviselete 

A dokumentum megerősíti a Renault törekvését, hogy biztosítsa az 
alkalmazottak képviseletét minden vállalatcsoportban, azok által a válla-
lati alkalmazottak által, akiket megválasztottak a képviseletükre vagy 
akik a vonatkozó érdekvédelmi szervezethez tartoznak. A vállalat a leg-
szigorúbban tiszteletben tartja az alkalmazottak társulási jogát, szak-
szervezethez való csatlakozásuk jogát, a tisztségviselés jogát valamely 
szakszervezetben, a társulási szabadságra és a szervezkedési jog vé-
delmére vonatkozó 1948 évi ILO egyezménynek megfelelően. A vállalat 
megerősíti, hogy a társulási szabadság elismerése azt jelenti, hogy min-
den alkalmazottnak joga van csatlakozni egy szakszervezethez vagy el-
utasítani a tagságot. Kifejezi továbbá eltökéltségét, hogy eleget tesz az 
ILO egyezmény rendelkezéseinek a szervezkedési és kollektív szerző-
dési jogot illetően. A megállapodás rögzíti a Renault elkötelezettségét, 
hogy tartja magát az ILO 1988-ban elfogadott nyilatkozatához a munka-
helyi alapvető jogokról és elvekről. 

Beszállítói kapcsolatok 

A Renault vállalja, hogy tájékoztatja beszállítóit a vállalat deklaráció-
jának tartalmáról és az ENSZ globális egyezményéről, és sürgeti őket 
azok betartásának mérlegelésére. Arra ösztönzi őket, hogy hasonló el-
veket vezessenek be és valósítsanak meg saját vállalatuknál. Hosszú 
távon a Renault ezeknek az elveknek az elfogadását úgy tekinti, mint a 
beszállítókkal való kapcsolat folytatásának alapját. 

Megvalósítás  

A Renault ígéri, hogy a deklarációt eljuttatja a Renault-csoport válla-
latainak teljes személyzetéhez. Az alkalmazottaknak lehetőségük lesz 

 



tájékoztatni a vállalatot minden olyan magatartásról, amely nincs össz-
hangban a deklarációval. A Renault vezetősége vállalja, hogy együttmű-
ködik a csoport vállalati tanácsaival és a munkavállalók képviselőivel a 
nyilatkozat végrehajtásának biztosítása érdekében. Végül, a nyilatkozat 
kötelezi az aláíró feleket, hogy 2006 végén végezzék el a nyilatkozat 
megvalósításának első értékelését.  

Reagálások  

A Renault-csoport szakszervezeti konföderációi megállapították, 
hogy a deklaráció elfogadása jelentős lépés a világ összes munkaválla-
lójának alapvető jogai elismerése felé. A szakszervezetek különösen üd-
vözölték a nyilatkozat alkalmazását a beszállítókra, és közölték, hogy az 
IMF-fel együtt szívesen kötnének olyan nemzetközi keretmegállapodá-
sokat, amelyek a társadalmi haladás általánossá válását és a kollektív 
jogok kiterjesztését szolgálják. 

Az IMF főtitkára üdvözölte, hogy a vállalat támogatja és bátorítja a 
vele szerződésben álló beszállítókat, hogy saját vállalati politikájukban 
vegyék figyelembe a deklarációt, és hogy a Renault azt a kölcsönös 
kapcsolatok előnyös bázisának tekinti. Saját üzemeiben már tartja magát 
a megállapodáshoz, és azokban az „új” országokban, ahol a Renault 
gyárakat akar telepíteni, akár Kelet-Európában, Kínában vagy Indiában, 
szintén garantálni fogja a dolgozóknak az alapvető munkahelyi 
sztenderdeket. Ugyanez vonatkozik a Renault ellátó hálózatának dolgo-
zóira is.  

Ez a deklaráció a legújabb azoknak az általános keretmegállapo-
dásoknak a sorában, amelyeket a nemzetközi szervezetek, mint pl. az 
IMF tárgyaltak, és amelyek a multinacionális vállalatok irányításának 
szabályait fektetik le. Az IMF hasonló megállapodásokat kötött már né-
hány konszernnel, beleértve többek között a német Volkswagen autó-
gyárat, az USA/német Daimler-Chrysler autógyárat, a német Bosch gép-
jármű beszállítót és a német Prym feldolgozóipari csoportot.  
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