
SZOCIÁLPOLITIKA ÉS ÉRDEKVÉDELEM 

Két új, globális egyezmény a vállalati szociális 
felelősségről és a munkaügyi normákról 

2005 szeptemberében két új, globális keretegyezményt kötöttek a 
vállalati szociális felelősségi és munkaügyi normákról a franciaor-
szági központú, Lafarge építőanyag-gyártó csoporttal és a luxem-
burgi központú Arcelor acélgyártó csoporttal.  
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Keretegyezmény a munkakörülmények  
és -jog terén 

Multinacionális társaságok és nemzetközi szakszervezetek két új, 
globális egyezményt írtak alá, növelve az ilyen típusú egyezmények ál-
landóan növekvő számát. Az elsőt a párizsi székhelyű Lafarge építő-
anyag-ipari csoporttal, a másodikat az európai Arcelor acélgyártó cso-
porttal kötötték. Az aláírók kötelezték magukat számos ILO konvenció és 
más nemzetközi okmány tiszteletben tartására a munkakörülmények, a 
szakszervezeti jogok és az egyéni jogok terén. Az egyezmények intéz-
kedéseket tartalmaznak a bevezetésre, és ösztönzik a szállítóikat és az 
üzleti partnereiket a betartásukra. Az Arcelor-egyezmény az ipari és 
gazdasági változások kezelésére irányuló rendelkezéseket is tartalmaz, 
tükrözve az acélipari szektor sajátos gondjait és tapasztalatait. 

Globális egyezmény a Lafarge-csoporttal 

A Lafarge-csoporttal az egyezményt Párizsban, 2005 szeptemberé-
ben írták alá hivatalosan. A szakszervezeti aláírók voltak: az IFBWW 
(International Federation of Building and Woodworkers), az ICEM 
(International Federation of Chemical, Energy, Mine and General  



Workers’ Unions és a WFBW (World Federation of Building and 
Woodworkers Unions). A Lafarge 75 országban 77 000 embert foglalkoz-
tat. Az egyezmény a vállalat minden telephelyére érvényes. 

Az egyezmény határozatlan időre szól, bár tartalmaz kötelezettséget 
arra, hogy az aláírók bármelyikének az igényére felül kell vizsgálni, nem 
később, mint az aláírástól számított négy éven belül. Az egyezmény 
preambulumból, az alapelveket és a bevezetési részleteket meghatáro-
zó, valamint az egyezményt ellenőrző szekciókból áll.  

Preambulum 

A preambulum vázolja a kapcsolatot a társadalmi és a gazdasági 
haladás között, és megállapítja, hogy a cég és az alkalmazottak érdekei 
és sikere kölcsönösen függenek egymástól. Elkötelezi magát az alkal-
mazottak közvetlen bevonása mellett a csoport jövőjébe, „nyílt párbe-
széd” révén, és elismeri, hogy az alkalmazottak választhatnak: választott 
alkalmazottak vagy szakszervezetek képviseljék-e őket. 

A dokumentum tudomásul veszi, hogy a Lafarge először 1977-ben 
megfogalmazott „cselekvési elvei” és az aláírása az ENSZ globális ok-
mányán, 2003 elején körvonalazták a társaság filozófiáját: pozitív kap-
csolatokat fejleszteni és fenntartani az alkalmazottakkal, betartani a helyi 
és a nemzetközi törvényeket, és összhangot teremteni a cselekvés és az 
értékek között. 

A szakszervezetek a maguk részéről úgy vélik, hogy a tisztességes 
bérek és munkafeltételek, az értelmes és perspektívikus munkakörök, a 
munka biztonságos és egészséges környezete, és a kollektív szerző-
déskötés joga az előfeltétele a jó ipari kapcsolatoknak.  

A globális egyezmény tehát realizálja az aláírók közös elkötelezett-
ségét a humán és társadalmi jogok tiszteletben tartása és a munkakö-
rülmények, az ipari kapcsolatok, a munkahelyi és a környezeti egész-
ségügyi és biztonsági normák folyamatos javítása iránt. Azt is elismerik 
továbbá, hogy az ipari kapcsolatok kérdéseit a legjobb a munkahelyhez 
a lehető legközelebb megoldani. 

A részletes rendelkezések 

A cég arra is kötelezi magát, hogy olyan kereskedelmi partnerek, al-
vállalkozók, és szolgáltatók szolgáltatásait használja, amelyek elismerik 
és bevezetik az egyezmény alapelveit. Ez az alábbi területekre terjed ki: 

 

 



■ Alapelvek 
A Lafarge kötelezettséget vállal az ILO (Nemzetközi Munkaügyi 

Szervezet), az ENSZ és az OECD vonatkozó alap- és irányelveinek a 
betartására. 

 
■ A kényszermunka tilalma 

A társaság tiltja a közvetlen vagy közvetett kényszermunka haszná-
latát, ideértve a kötött és a nem önkéntes börtönmunkát (az ILO 29. és 
105. konvenciói). 

 
■ A diszkrimináció kiküszöbölése a foglalkoztatásban 

Az egyezmény szavatolja, hogy minden dolgozónak azonos lehető-
ségekkel kell rendelkeznie, és azonos kezelésben kell részesülnie, füg-
getlenül a munkahelyétől, az etnikai származásától, a színétől, a nemé-
től, a vallásától, a politikai véleményétől, a nemzetiségétől, a társadalmi 
eredetétől, vagy más megkülönböztető jellemzőitől. Az ILO 100. és 111. 
konvenciójával összhangban, egyenlő bérben kell részesülnie az egyen-
lő értékű munkájáért. A vendég- és kihelyezett dolgozóknak legalább 
azonos jogokat és körülményeket kell biztosítani, mint a hazaiaknak. 

 
■ A gyermekmunka tilalma 

Az ILO 138. konvenciójának megfelelően, az egyezmény tiltja a 
gyermekmunka minden formáját, garantálva, hogy csak 15 évesnél vagy 
a kötelező iskolai oktatási kornál idősebb dolgozókat alkalmazhatnak. 
Ezen felül, a 18 évesnél fiatalabb dolgozók nem végezhetnek olyan 
munkát, amely valószínűleg káros az egészségükre, a biztonságukra 
vagy az erkölcseikre (ILO 182. konvenció). 

 
■ A társulás szabadsága 

Az egyezmény támogatja a társulások szabadságát, és elismeri a 
kollektív szerződéskötés jogát, az ILO 87. és 98. konvencióinak megfele-
lően. A Lafarge-csoport azt is garantálja, hogy a dolgozók képviselőivel 
szembeni diszkriminációt kizárják, az ILO 135. konvenciójával össz-
hangban. 

 
■ Minimálbér 

A társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a dolgozóknak szabvá-
nyos munkahétre fizetnek béreket és kedvezményeket, amelyeknek leg-
alább az aktuális nemzeti jog vagy a kollektív szerződések szintjén kell 
lenniük, amint azokat az érintett iparágban vagy szektorban alkalmaz-



zák. Ezen kívül, a dolgozóknak a saját nyelvükön kell világos szóbeli és 
írott tájékoztatást adni a bérfeltételekről. Az érintett dolgozók kifejezett 
engedélye nélkül, semmilyen körülmények között sem lehet a bérből le-
vonni, hacsak ezt a nemzeti törvények meg nem engedik.  

 
■ A munkaidő 

A vállalatnak meg kell győződnie arról, hogy a munkaidő megfelel az 
ország törvényeinek, az érvényes szerződéseknek, és az iparági és 
szektorális egyezményeknek. A túlórák száma korlátozott, és azokért 
mindig prémium szinten kell kifizetni. Minden dolgozónak legalább heti 
egy pihenőnapot kell adni. 

 
■ Az egészség, a biztonság és a munkakörülmények 

A cég kötelezettséget vállal az ILO 155. konvenció betartására, a 
biztonságos és egészséges munkakörnyezet biztosítására. A cég továb-
bá foglalkozási egészségügyi és biztonsági gyakorlatot valósít meg, az 
ILO irányelveit követve. Minden dolgozót oktatni kell a foglalkozási ve-
szélyekre, és eszközökkel kell őket ellátni ezek megelőzésére. Ezen kí-
vül az aláíróknak tudatosítaniuk kell a dolgozókban a HIV/AIDS veszé-
lyét, összhangban az ILO vonatkozó gyakorlati szabályaival. 

 
■ Képzés, oktatás 

Az egyezmény szerint minden dolgozónak lehetőséget kell adni  
az oktatásban és képzési programokban való részvételre, a felkészült-
ségük javítására, hogy használni tudják az új technológiát és berende-
zést, és elősegítsék a pályafutásuk fejlődését, fokozzák az alkalmazha-
tóságukat. 

A bevezetés és az ellenőrzés 

Az aláírók kötelezik magukat az egyezmény lehető legszélesebb kö-
rű elterjesztésére a cég tevékenységében. A felső vezetést és a szak-
szervezet aláíró képviselőit magába foglaló referenciacsoport legalább 
évente egyszer (vagy szükség szerint) találkozik, hogy kövesse és átte-
kintse az egyezmény megvalósulását. Évente beszámolót tesznek köz-
zé. A Lafarge hozzáférhetővé teszi a forrásokat, hogy a csoport teljesít-
hesse a feladatait.  

Az aláírók megállapodtak abban, hogy az egyezmény értelmezése 
vagy megvalósítása során felmerülő minden nézeteltérést közösen vizs-
gálnak meg, hogy ajánlásokat dolgozhassanak ki az érintettek részére. 

 



Az Arcelor-egyezmény 

A nemzetközi keretegyezményt 2005 szeptemberében írták alá a lu-
xemburgi székhelyű Arcelor acélgyártó csoport, az IMF (International 
Metalworkers’ Federation) és az EMF (European Metalworkers’ 
Federation) képviselői. Az egyezmény címe: Világegyezmény az Arcelor 
vállalati szociális felelősségének az elveiről. Hasonló természetű, mint a 
Lafarge-egyezmény, és úgy nyilatkozik, hogy a dolgozók a társaság glo-
bális sikerének az előfeltételét képezik. A preambulum szerint a cég vi-
lágméretekben egy fenntartható fejlesztési stratégia mellett kötelezte el 
magát, és most az egyezményben a globális szociális politikájának az 
összes prioritásait szándékozik összefoglalni, hogy kidolgozza, és for-
mába öntse a felelősségi elveit. Különösen a növekedés, a gazdasági 
nyereségesség, valamint a társadalmi és környezeti jólét közötti egyen-
súlyt törekszik elérni. 

Az egyezmény minden olyan entitásra érvényes, amelyre az 
Arcelornak uralkodó befolyása van. 

Az alapvető jogok 

■ A foglalkoztatás megválasztásának a szabadsága 
A társaság, az ILO 29. és 105. konvenciójának megfelelően, nem 

használ fel kényszerített munkát. 
 

■ A diszkrimináció kizárása 
Az Arcelor kötelezettséget vállal az egyenlő lehetőségek megvalósí-

tására a foglalkozási feltételekben, függetlenül a nemtől, a fajtól, a szár-
mazástól, a kortól, a vallástól, a szexuális orientációtól, a családi állapot-
tól, a betegségtől, a rokkantságtól, a kulturális vagy társadalmi eredettől, 
nemzetiségtől vagy politikai véleménytől, az ILO 111. konvenciójával 
összhangban. 

 
■ A gyermekmunka kizárása 

Az Arcelor nem használ fel az engedélyezett életkor alatti gyermek-
munkát, az érintett országok törvényeinek és az ILO 138. és 182. kon-
vencióinak megfelelően. 

 
■ A társulás szabadsága és a kollektív szerződéskötés joga 

A társaság elismeri ezeket az elveket, az ILO 87. és 98. konvenciói-
val összhangban. 



Egészség és biztonság 

Az Arcelor teljesen integrálni kívánja az egészséget és a biztonsá-
got mindenki munkájába. Az ez irányú politikája a szervezet minden 
szintjén az alkalmazottak részvételét és bevonását igényli, és a célja a 
„balesetek iránti zéró tolerancia”. Referenciaként az ILO 2005. évi vas- 
és acélipari biztonsági és egészségügyi okmányát fogja használni. 

Kommunikáció és szociális párbeszéd 

Az Arcelor ösztönzi az átlátszó és nyílt párbeszédet az összes érde-
keltekkel. A szociális párbeszédet a sikere döntő tényezőjének tartja, és 
„konstruktív, bizalmas és átlátható párbeszédet” kíván fenntartani az al-
kalmazottakkal és képviselőikkel minden szinten.  

A társaság figyelembe veszi a különböző kultúrák kifejezését a cso-
porton belül, és biztosítja az információ megfelelő áramlását, a nemzeti 
gyakorlattal és törvényekkel összhangban. 

Az aláíró szakszervezetek vállalják és elősegítik a hosszú távú part-
nerség és a kölcsönös felelősség szellemének a fejlesztését az 
Arceloron belül képviselt szakszervezetek között. 

Az ipari és gazdasági változás 

Az acélgyártó szektor az utolsó harminc év alatt jelentős ipari válto-
zásokon ment át, aminek az egyezmény egy fejezetet szentel. A vállalat 
igyekszik a lehetőség szerint előre mérlegelni a változásokat és a követ-
kezményeiket a humánerőforrások terén. Ebben segíti az állandó szociá-
lis párbeszéd.  

Az Arcelor törekszik minden alkalmazott felkészültségének a fejlesz-
tésére az élethossziglani tanulás révén. 

Az aláíró szakszervezetek annak a biztosítására törekszenek, hogy 
az alkalmazottak „proaktív attitűdöt” alkalmazzanak a saját karrierjük ke-
zelésében. 

A megvalósítás és az ellenőrzés 

Az aláírók vállalták, hogy az egyezményt a csoport alkalmazottainak 
a tudomására hozzák. Azok a vállalatok, amelyekre az Arcelor domináns 
befolyást gyakorol, megvalósítják az egyezmény rendelkezéseit. Azoknál 
a vállalatoknál, amelyekre az Arcelor jelentős, de nem uralkodó befolyást 

 



gyakorol, az aláírók közösen használják fel a lehetőségeiket, hogy elő-
segítsék az egyezményben foglalt elvek megvalósítását.  

Az Arcelor az alvállalkozóit és a szállítóit is ösztönzi arra, hogy ve-
gyék tekintetbe az egyezményt a saját vállalati politikájukban. Az Arcelor 
az egyezményt „a kölcsönös és fenntartható kapcsolatok előnyös alap-
jának” tekinti. Ha egy cég, amely az Arcelor telephelyein dolgozik, nem 
vesz részt az egészség és a biztonság javítására irányuló programok-
ban, úgy ez a szerződéses kapcsolat megszakításához vezethet. 

Az ellenőrzés tekintetében, az egyezmény szerint a felelősség első-
sorban a helyi képviseleti hatóságoké. Csoportszinten a megvalósítás 
ellenőrzéséért belső közös bizottság felelős. Ebben a bizottságban részt 
vesz a humánerőforrás-igazgató, a releváns szektorok és/vagy régiók 
humánerőforrás-igazgatói, a csoport európai üzemi tanácsának az el-
nökhelyettese, az IMF és az EMF közösen kiválasztott képviselője, és az 
egyezmény által szabályozott minden földrajzi terület egy képviselője, 
akit a helyi szabályokkal és gyakorlattal összhangban jelölnek ki.  

Az egyezmény három évig érvényes. A nyelvi változatai közötti elté-
rések esetén a francia tekintendő autentikusnak. A keletkező viták ese-
tén a luxemburgi bíróságok döntenek. 

Reakciók 

Az egyezményeket az aláíró felek általában üdvözölték. Már jelentős 
számú globális keretszerződés jött létre a multinacionális társaságok, 
valamint a nemzetközi és a nemzeti szakszervezetek között a munka-
ügyi jogokról és vállalati szociális felelősségről. 

 
Összeállította: Szende György 

 
Two new global accords on CSR and labour standards. = European Industrial 
Relations Review, 2005. 382. sz. nov. p. 26–28. 
 
Fourès, E.: forme ultime de la compétence de l’altérité. = Personnel, 2005. 456. sz. 
p. 12–13. 
 
Lohse, T.: Die aktuellen Reformen der Sozialleistungen. = Wirtscgaftsdienst, 84. k.  
9. sz. 2004. p. 576–581. 

 
 
 
 



 

 


	Az Arcelor az alvállalkozóit és a szállítóit is ösztönzi arr
	Összeállította: Szende György


