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Mit tartalmaz a munkavállalók számára?
Bevezetés az útmutatóhoz
Elérkezett az ideje, hogy újraértékeljük azt a fontos szerepet, amelyet a nemzetközi munkaügyi normák
tölthetnek be a szociálisan felelős gazdasági fejlődés előmozdításában.
E fejlődés kulcsa az, hogy a kormányok és a munkáltatók felismerjék azt, hogy a vállalatoknak
felelősségteljes módon kell tevékenykedniük munkaügyi gyakorlatuk során.
Sok vállalat, és különösképpen a multinacionális vállalatok a részvényeseik és vevőik igényeinek
kívánnak megfelelni akkor, amikor azzal érvelnek, hogy szociálisan felelősségteljes tevékenységet és
magatartást tanúsítanak. Biztosítanunk kell azt, hogy ez a vállalás kiterjedjen a munkaügyi dimenzióra
is, és így követelnünk kell, hogy ezek a vállalatok legalább a nemzetközi munkaügyi normákkal
összhangban tevékenykedjenek.
Az ILO olyan kész keretekkel rendelkezik, amelyek útmutatóul szolgálnak azon vállalatok számára,
amelyek be akarják tartani a nemzetközi munkaügyi normákba foglalt alapelveket, valamint a törvényi
kötelezettségeiket. Ez a keret a multinacionális vállalatokra és szociálpolitikára vonatkozó alapelvek
tripartit nyilatkozata, röviden a Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozat.
A Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozat alátámasztja érveinket, amelyek szerint a
vállalatoknak tiszteletben kell tartaniuk a munkavállalók egyesülési szabadságát, szervezkedési jogát és
a munkakörülményeiket és feltételeiket megteremtő kollektív alkura vonatkozó jogát.
Az alapvető munkaügyi normákkal kapcsolatban nőtt a tudatosság, de további erőfeszítéseket kell tenni
annak érdekében, hogy a vállalatok felvállalják a jó ipari kapcsolatok iránti felelősséget. 2009-ben az ILO
98. sz. Egyezményének 60. évfordulójáról megemlékező ACTRAV Szimpóziumon1 is felismerték annak
szükségességét, hogy további erőfeszítéseket kell tenni a szervezkedési joggal és a kollektív alkura
vonatkozó joggal kapcsolatos tevékenységek és akciók megerősítése érdekében. A Multinacionális
vállalatokra vonatkozó nyilatkozat fontos eszköz lesz erőfeszítéseink során.
A Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozat rendelkezéseket tartalmaz a konzultációval, a
panaszeljárásokkal és a konﬂiktusmegoldással kapcsolatban is, amely területeken kivétel nélkül
biztosítani kell a munkavállalók jogát a képviseletre.

1

http://www.ilo.org/actrav/what/events/lang—en/WCMS_112409/index.htm
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A Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozat globális megállapodás arról, hogy a vállalatoknak
milyen módon kellene tevékenykedniük. Hasznos eszköz a szakszervezetek számára a tagszervezés,
valamint a munkavállalók helyzetének javítása során.
Ezen túlmenően a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 2010 júniusában megállapodott arról, hogy felkéri
az ILO Irányító Testületét a következőkre:
„Kezdeményezze, hogy az Irányító Testület Multinacionális Vállalatokkal foglalkozó Albizottsága tekintse
át a multinacionális vállalatokra és szociálpolitikára vonatkozó alapelvek tripartit nyilatkozatának követő
mechanizmusát további fejlesztésre vonatkozó opciók kialakítása érdekében.”2
A Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozat jelen útmutatója segít a szakszervezeteknek a
Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozatban foglalt szakpolitikák és elvek elfogadásának és
hasznosításának előmozdítása során, valamint hozzájárul ahhoz, hogy az ILO és tagszervezetei szélesebb
körben elkötelezzék magukat a használat mellett.
A kiadvány a következő fejezetekből áll:
Gyakori kérdések
Útmutató a Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozathoz – a kulcsfogalmak áttekintése
Ellenőrzési lista a szakszervezeti akcióhoz
Az akció eszközei – Átfogó eszköz az Ön számára a kormányok és vállalatok tevékenységeinek
értékeléséhez
● Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozat – teljes szöveg
● Források – Hova fordulhatunk, ha további információkra vagy segítségre van szükségünk.
●
●
●
●

Szeretnék köszönetet mondani Lisa Heapnek, a Foglalkoztatási Jogok Ausztráliai Intézetének ügyvezető
igazgatójának, az Útmutató szerzőjének, valamint Anna Biondinak, az ACTRAV igazgató-helyettesének,
aki a multinacionális vállalatokkal és a munkaügyi jogokkal kapcsolatos munkát koordinálja.
Dan Cunniah
Igazgató, Munkavállalói Tevékenységek Irodája
(ACTRAV)
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http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—-ed_norm/—-relconf/documents/meetingdocument/wcms_142318.pdf
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Gyakori kérdések
Mi a Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozat?
A multinacionális vállalatokra és szociálpolitikára vonatkozó alapelvek tripartit nyilatkozatát
(Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozatot) – 1977-ben fogadta el az ILO Irányító Testülete3,
és 2000-ben, valamint 2006-ban módosították.
A Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozat célja egyfajta pozitív hozzáállás ösztönzése,
amelynek keretében a multinacionális vállalatok gazdasági és szociális fejlődést tudnak realizálni oly
módon, hogy közben minimalizálják tevékenységük negatív hatását.
A Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozat olyan keretet ad, amelyet a szakszervezetek is fel
tudnak használni, amikor gazdasági és szociális kérdésekről tárgyalnak a kormányokkal, vagy amikor
auditálják vagy értékelik a multinacionális és nemzeti vállalatok magatartását.
A Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozat összefoglalja, hogy az ILO egyezményeiben és
ajánlásaiban foglalt elveket hogyan kell alkalmazni a gyakorlatban a vállalatok tevékenysége során.
Valóban, ez a nyilatkozat fő erénye; az ILO tripartit tagjai megállapodtak abban, hogy bár az ILO normák
eredetileg a kormányokra vonatkoznak, az eszközök alapelveit alkalmazhatják a vállalatokra is.
A nyilatkozat akciókat fogalmaz meg a kormányok, a szakszervezetek, a munkáltatói szervezetek és a
vállalatok számára.
A Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozat a kormányok, a munkáltatók és a szakszervezetek
közötti nemzetközi konszenzust képvisel azon normák tekintetében, amelyeknek meg kell határoznia,
hogy hogyan működjenek a vállalatok.
Számos fontos dolgot említhetnénk ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy az ILO Multinacionális
vállalatokra vonatkozó nyilatkozata irányadó és egyetemesen alkalmazható elvárásokat tartalmaz a
vállalatok magatartásával kapcsolatban.

3

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet egyedülálló tripartit struktúrával rendelkezik az Egyesült Nemzetekben, ahol a munkáltatói és munkavállalói képviselők a kormányokkal együtt azonos jogkörrel rendelkeznek a politikai intézkedések, valamint programok kialakításában.
Munkáját a júniusban tartott Nemzetközi Munkaügyi Konferencia és az éves ülések között az Irányító Testület irányítja (28 kormányzati,
valamint 14 munkavállalói és 14 munkáltatói tag).
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A jelenlegi vállalati szociális felelősséggel (CSR) kapcsolatos probléma az, hogy a vállalatok a CSR
kezdeményezéseket és kódexeket arra próbálják használni, hogy újrafogalmazzák a felelősségteljes
magatartás alkotóelemeit. Nem szabad, hogy az üzleti körök egyoldalúan határozzák meg saját
felelősségüket. A Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozatnak fontos szerepe van e
szempontból, mivel a nyilatkozat szövegét tripartit szinten hagyták jóvá.
Mindez igen hatékony eszközzé teszi a nyilatkozatot a szakszervezetek számára. A nyilatkozat morális
erővel bír, és átfogó listáját nyújtja azoknak a normáknak, amelyeket a vállalatoknak be kell tartania
tevékenységük során.

Miért fogadták el a Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozatot?
A Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozatot a kormányok, munkavállalói és munkáltatói
szervezetek abban az időben vitatták meg, amikor a nemzetközi szervezetek kezdték felismerni,
hogy a transznacionális vállalatok és kormányok közötti erőegyensúly a magánvállalatok irányába
kezd elmozdulni. Ez különösképpen így volt a fejlődő országok esetében, amelyek külföldi közvetlen
befektetéseket kívántak megszerezni.
A Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozat elfogadása egybeesett az OECD Multinacionális
Vállalatokról szóló Irányelvének elfogadásával. Az OECD Irányelv szintén nemzetközi dokumentum, amely
elismeri az ILO normákat és hivatkozik azokra.
Mind az OECD Irányelvek, mind az ILO Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozata reakció volt
arra a tevékenységre, amely az ENSZ multinacionális vállalatokkal kapcsolatos Magatartáskódexe
kapcsán indult el.
Tehát a Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozat abból a felismerésből született, hogy
a multinacionális vállalatok növekvő méretét, befolyását és tevékenységét figyelembe véve
feltételezhetjük, hogy ezek a vállalatok negatívan hathatnak a közösségek, sőt, egész országok politikai,
gazdasági és szociális fejlődésére.
Már ebben a korai fázisban is felismerték, hogy a globalizáció számos kockázatot jelent, miközben
jelentős potenciális előnyökkel is járhat. A multinacionális vállalatok tevékenysége és magatartása
hozzájárulhat ezekhez az előnyökhöz és kockázatokhoz.
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Miért használjuk most?
A Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozatban foglalt politikai intézkedések és alapelvek
ugyanolyan mértékben használhatók napjainkban, mint 1977-ben.
Továbbá, a Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozatot rendszeresen felülvizsgálták. Így például,
jelenleg a nyilatkozat hivatkozást tartalmaz az Alapvető Munkahelyi Elvekre és Jogokra, amelyek
kulcsfontosságúak a szakszervezetek számára, amikor felismerik a vállalatok szerepét az egyesülés
szabadságának, a szervezkedés jogának, a kollektív alku jogának tiszteletben tartása, a diszkrimináció
megszüntetése, valamint a gyermek- és kényszermunka eltörlése területén.
Azonban a Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozat hasznossága túlmutat az alapvető emberi
jogok tiszteletén; a Nyilatkozat a felelősség szélesebb körére vonatkozik. A Multinacionális vállalatokra
vonatkozó nyilatkozatot használhatják azokkal szemben, akik a vállalati felelősséget az alapvető emberi
jogokra kívánják korlátozni. Ez olyan eszköz, ami a jó ipari kapcsolatok teljes koncepcióját előmozdítja. A
Melléklet 69 munkaügyi egyezmény és ajánlás listáját tartalmazza, amelyek elegendő útmutatást adnak
a vállalatok és szakszervezetek számára ahhoz, hogy ezeket az elveket a termelés teljes folyamatában
alkalmazzák.
Idézzük fel azt is, hogy a Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozat Preambulumában a
„multinacionális vállalat” kifejezés definíciója a különböző egységekre vonatkozik (anyavállalatok vagy
helyi egységek vagy az egész szervezet).
A globális gazdasági és pénzügyi válság elmélyítette a globalizáció negatív hatását. Az ellenőrizetlenül
hagyott és a globális piacon tevékenykedő intézmények figyelmen kívül fogják hagyni tevékenységeik
negatív gazdasági és szociális következményeit.
A multinacionális vállalatok tevékenységei eddig sohasem kerültek olyan mértékben a figyelem
kereszttüzébe, mint most, amikor a közösségek szociálisan felelősségteljesebb vállalati magatartást
követelnek. Valójában a munkaügyi gyakorlatok jelentik általában az üzleti tevékenységek egyedüli
legnagyobb szociális hatását a munkavállalók és a társadalmi fejlődés szempontjából.
A globális gazdasági és pénzügyi válság utáni helyreállítás során mindenkit, de elsősorban
a kormányokat kell figyelmeztetni arra, hogy a szociális és munkaügyi normák fenntartása
elengedhetetlen, amennyiben fenntartható fejlődést szeretnénk elérni a jövőben.
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A Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozat a multinacionális vállalatok tevékenységi és a
fejlődés közötti kapcsolatot biztosítja.

Hogyan működik?
A Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozat olyan eszköz, amely nemzetközi konszenzust tükröz
azzal kapcsolatban, hogy mi jelenti a jó gyakorlatot az összes vállalat számára, valamint mi a megfelelő
kormányzati magatartás a vállalatok tevékenységével kapcsolatban. Bár a Multinacionális vállalatokra
vonatkozó nyilatkozat jogilag nem kötelező érvényű az államok vagy a multinacionális vállalatok
számára, a nyilatkozat egyetemesen alkalmazható. Ez azt jelenti, hogy egy vállalatnak nem kell „aláírnia”
vagy más módon „betartania” a nyilatkozatot, mielőtt magatartását vizsgálják.
A Preambulum és az általános politikáról szóló fejezet az emberi jogok tiszteletben tartását
szorgalmazza, és arra ösztönzi a multinacionális vállalatokat, kormányokat, munkáltatói szervezeteket
és munkavállalói tömörüléseket, hogy
● tartsák tiszteletben a nemzeti törvényeket és rendelkezéseket
● kellőképpen vegyék tekintetbe a befogadó országok helyi gyakorlatait, fejlesztési prioritásait és

szociális céljait
● tartsák tiszteletben az emberi és munkaügyi jogokra vonatkozó nemzetközi normákat, és
● a nemzeti jogszabályokkal és az elfogadott nemzetközi kötelezettségekkel összhangban fogadják el
a vállalásokat.
A Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozat a fentiek mellett a tevékenységek központi
területeihez rendelve fogalmazza meg az elveket. A tevékenységek központi területei a következők:
●
●
●
●

Foglalkoztatás
Képzés
Munka- és életkörülmények
Ipari kapcsolatok

E négy (4) területen kerültek meghatározásra a vállalatok, a kormányok, a munkáltatói szervezetek és a
szakszervezetek tevékenységei.
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ILO multinacionális vállalatokra
vonatkozó nyilatkozata:

Mit tartalmaz a munkavállalók számára?
Hogyan illeszkedik a Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozat a többi
nemzetközi kezdeményezéshez?
A Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozat a legrelevánsabb dokumentum azon dokumentumok
körében, amelyek célja a vállalati magatartás szabályozása (így az OECD Irányelvek a multinacionális
cégek számára, ENSZ Jelentés az üzleti és emberi jogokról, valamint ENSZ Globális Szerződés), mivel a
Nyilatkozat egyrészt formális elfogadásra került az ENSZ szakosított szervezete által, és másrészt ez a
legátfogóbb dokumentum a munkaügyi elvek területén.
A Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozat az egyetlen eszköz, amely a kormányok, a
munkáltatói és munkavállalói szervezetek közötti konszenzust jeleníti meg a vállalati társadalmi
felelősség (CSR) munkaügyi dimenziójának területén. A nyilatkozat mérvadó módon fogalmazza meg
azokat a magatartással kapcsolatos elvárásokat, amelyek egyetemesen alkalmazhatóak.
Az Egyesült Nemzetek (ENSZ), a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD), a
Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) és más nemzetközi és regionális szervezetek elismerik az
ILO-t, mint a munkaügyi normák kialakítására és monitoringjára hivatott ügynökséget. Ily módon a
Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozat igen nagy hatással rendelkezik az ILO eszközeként.
Miközben a Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozat olyan ILO dokumentum, amely az üzleti
szervezetek magatartásával foglalkozik, más, a közelmúltban elfogadott dokumentumok hasznos
javaslatokat tartalmaznak szakszervezetek számára: Szociális Igazságosság a Tisztességes Globalizáció
érdekében elnevezésű ILO Nyilatkozat (2008), Globális Foglalkoztatási Paktum (2009), valamint
a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia következtetései a fenntartható vállalatok előmozdításával
kapcsolatban (2007).4

A nyilatkozat csak a multinacionális vállalatok tevékenységeire vonatkozik?
A Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozatban megfogalmazott politikai intézkedések és
elvek egyaránt vonatkoznak multinacionális és nemzeti vállalatokra. A nyilatkozat mindenki számára
megfogalmazza a jó gyakorlatot.
4

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_099766.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_115076.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_093970.pdf
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ILO multinacionális vállalatokra
vonatkozó nyilatkozata:

Mit tartalmaz a munkavállalók számára?
Hogyan használhatják a munkavállalók a Multinacionális vállalatokra
vonatkozó nyilatkozatot?
Ez a kiadvány ismerteti a Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozat előnyeit a munkavállalók
számára, és azt, hogy a szakszervezetek hogyan használhatják a Multinacionális vállalatokra vonatkozó
nyilatkozatot tagjaik érdekeinek előmozdítása érdekében.
A Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozat elveinek előmozdítására irányuló szakszervezeti
tevékenységek történhetnek globális, nemzeti, helyi és vállalati szinten.
A vállalatok tevékenységei még sohasem álltak a kormányok, a befektetők, a vásárlók és a közösség
figyelmének középpontjában ilyen nagy mértékben.
A vállalatok erre a fokozott figyelemre úgy reagálnak, hogy kifejezik elkötelezettségüket a vállalati
szociális felelősség (CSR) iránt. Ezek a vállalatok azáltal juttathatják kifejezésre a társadalmi felelősség
iránti elkötelezettségüket, valamint a méltányos munka gyakorlathoz való ragaszkodásukat, hogy
végrehajtják a Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozat által megfogalmazott elveket.
A szakszervezetek arra használhatják a Nyilatkozatot, hogy felelősségre vonják a vállalatokat
tevékenységeik hatásával kapcsolatban.
A szakszervezetek arra is használhatják a Nyilatkozatot, hogy emlékeztessék a kormányokat a
szociálisan felelős gazdasági fejlődés kereteire.
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ILO multinacionális vállalatokra
vonatkozó nyilatkozata:

Mit tartalmaz a munkavállalók számára?
Útmutató a Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozathoz
Preambulum
A Preambulum megalapozza azokat az elveket, amelyek mellett a multinacionális vállalatoknak
el kellene kötelezni magukat önkéntes alapon, felismerve azt, hogy tevékenységük komplexitása
„gazdasági erővel való visszaéléshez vagy gazdasági erőfölényhez, illetve a nemzeti politikai célokkal és
a munkavállalói érdekekkel szembeni konﬂiktusokhoz vezethet”.
A dokumentum széles körű alkalmazása egyértelmű, mivel már az első pont kimondja, hogy „a
nemzetközi közvetlen befektetések és egyéb eszközök révén az ilyen vállalatok jelentős előnyöket
biztosíthatnak a származási, illetve a befogadó országok számára”.
A szöveg utal a multinacionális vállalatok „komplexitására” és „eltérő struktúrájára”, és a 6. bekezdés
konkrétan kifejti, hogy „a nyilatkozat nem kívánja meg a multinacionális vállalatok pontos jogi definícióját”.
Bár az elfogadás időpontjában a dokumentum célja egyszerűen az volt, hogy a különböző intézményes
szerkezetekben vonatkozzon a multinacionális vállalatokra, egyértelmű, hogy a dokumentum széles
alkalmazási területe lehetővé teszi a szakszervezetek számára, hogy azt a jelenlegi kontextusban
használják a globális ellátási lánc egyediségének egyértelmű meghatározása érdekében.
Ez a kérdés alapvető fontosságú a Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozat elfogadása után
harminc évvel is. Igen gyakran szerződéses vagy alvállalkozói megállapodásokat használnak arra,
hogy megtagadják a munkavállalóktól azokat az előnyöket, amelyek egy egyértelmű munkaviszonyból
származnának. A Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozat elveit az ellátási lánc minden
pontján alkalmazni kellene úgy, hogy minden egyes szereplőnek érdekében álljon az elvek betartásának
biztosítása. (Lásd például a 198. sz. ILO Ajánlást a munkaviszonyról.5)
5

4. A nemzeti politikának intézkedéseket kell tartalmaznia legalább a következők érdekében:
(a) nyújtson útmutatást az érintett feleknek, elsősorban a munkáltatóknak és a munkavállalóknak a munkaviszony létrehozásáról és a
foglalkoztatottak és önfoglalkoztatottak közötti különbségről;
(b) küzdjön az álcázott munkaviszony ellen, például az olyan esetekben, amelyek során a szerződések egyéb formáit arra használják, hogy
eltakarják a valódi jogi státuszt. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az álcázott munkaviszony akkor fordul elő, amikor a munkáltató az
egyént nem foglalkoztatottként kezeli oly módon, amely elleplezi a munkavállaló valódi, munkavállalói jogi státuszát. Arra is fel kell hívni a
figyelmet, hogy ezek a helyzetek akkor alakulnak ki, amikor a szerződések megfosztják a munkavállalókat a nekik járó védelemtől;
(c) biztosítsák, hogy a normák az összes szerződéstípusra vonatkozzanak, beleértve a több félre kiterjedő szerződéses viszonyokat, annak
érdekében, hogy a foglalkoztatottak megkapják az őket megillető védelmet;
(d) biztosítsák, hogy az összes szerződési formára vonatkozó normák állapítsák meg azt, hogy ki felelős az azokban megfogalmazott védelemért;
(e) nyújtsanak hatékony hozzáférést az érintettek, elsősorban a munkáltatók és munkavállalók számára azokhoz a megfelelő, gyors, olcsó,
tisztességes és hatékony eljárásokhoz és mechanizmusokhoz, amelyek a munkaviszony fennállásával és feltételeivel kapcsolatos viták
rendezésére szolgálnak;
(f) biztosítsák azt, hogy a munkaviszonyra vonatkozó jogszabályokat és rendelkezéseket betartják és hatékonyan alkalmazzák.
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ILO multinacionális vállalatokra
vonatkozó nyilatkozata:

Mit tartalmaz a munkavállalók számára?
Általános politika
A nyilatkozat olyan általános politikai intézkedéseket tartalmaz, amelyeknek célja a fenntartható fejlődés
és az emberi jogok tiszteletben tartásának biztosítása a munkahelyeken. Ezek a politikai ajánlások arra
ösztönzik a multinacionális vállalatokat, kormányokat, munkáltatói és munkavállalói szervezeteket, hogy
● tartsák be a nemzeti jogszabályokat és rendelkezéseket,
● kellő mértékben vegyék figyelembe a helyi gyakorlatokat,
● tartsák tiszteletben az emberi és munkaügyi jogokra vonatkozó nemzetközi normákat (beleértve az

ILO alapvető munkahelyi jogokra vonatkozó alapelveit), valamint
● a nemzeti jogszabályokkal és az elfogadott nemzetközi kötelezettségekkel összhangban tegyenek
eleget vállalásaiknak.
A multinacionális vállalatokat elsősorban arra ösztönzik, hogy konzultáljanak a kormányokkal és
a nemzeti munkáltatói és munkavállalói szervezetekkel, törekedjenek arra, hogy tevékenységeiket
összhangba hozzák a nemzeti politikával és fejlesztési prioritásokkal, valamint a működés helyszínéül
szolgáló országok szociális célkitűzéseivel és struktúrájával.
Számos CSR kezdeményezéssel ellentétben, amelyek a menedzsment egyoldalú döntéseire épülnek, a
Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozat azt irányozza elő, hogy a vállalatok olyan döntéseket
hozzanak, amelyek jelentős szociális hatással vannak más munkáltatókkal kapcsolatban, illetve, hogy csak
akkor hozzanak döntéseket, miután konzultáltak a többi partnerrel, azaz a szakszervezetekkel és a kormánnyal.
A kormányok ratifikálják a nemzetközi munkaügyi normákat, és feleljenek meg azoknak. A ratifikáció
kezdődjön az ILO alapvető egyezményeivel, és a kormányok a lehető legnagyobb mértékben alkalmazzák
az azokban foglalt alapelveket.
A multinacionális vállalatok származási országainak kormányai számára adott specifikus ajánlások
körébe tartozzon a jó szociális gyakorlat támogatása és az, hogy szükség esetén konzultáljanak a
befogadó országok kormányaival.
A Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozat felszólítja a multinacionális vállalatokat, hogy
vegyék figyelembe a tevékenységük színhelyéül szolgáló országok politikai céljait, és harmonizálják
saját tevékenységüket ezeknek az országoknak a fejlesztési prioritásaival és szociális célkitűzéseivel. Ily
módon, a Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozatot annak kontextusában kell olvasni, hogy az
üzleti szféra hogyan járul hozzá a fejlődéshez.
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ILO multinacionális vállalatokra
vonatkozó nyilatkozata:

Mit tartalmaz a munkavállalók számára?

A fenti elv kiegészítéseképpen a Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozat arra ösztönzi a
származási országok kormányait (vagyis azoknak az országoknak a kormányait, ahol a multinacionális
vállalatokat alapították vagy ahol székhellyel rendelkeznek), hogy olyan megalapozott szociális
gyakorlatot támogassanak, amely figyelembe veszi a befogadó országok (az előbbiektől eltérő országok,
amelyekben a multinacionális vállalatok tevékenykednek) jogszabályait és gyakorlatait.

Összefoglalás – Politikai akció
● Nemzeti jogszabályok betartása és a nemzetközi normák tiszteletben tartása
● Hozzájárulás az alapvető munkahelyi elvek és jogok megvalósításához

– Szervezkedési szabadság és a kollektív alku jogának hatékony elismerése;
– A kényszermunka összes formájának eltörlése;
– A gyermekmunka hatékony megszüntetése; és
– A diszkrimináció megszüntetése a foglalkoztatás és a foglalkozás területén.
● Konzultáció a kormánnyal, a munkáltatói és munkavállalói szervezetekkel annak biztosítása
érdekében, hogy a tevékenységek összhangban legyenek a nemzeti fejlesztési prioritásokkal.
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ILO multinacionális vállalatokra
vonatkozó nyilatkozata:

Mit tartalmaz a munkavállalók számára?
Foglalkoztatás
Ez a fejezet olyan tevékenységeket taglal, amelyek elősegítik a foglalkoztatást, hozzájárulnak az
esélyegyenlőséghez és az egyenlő bánásmódhoz, valamint megteremtik a foglalkoztatás biztonságát.
Fontos hangsúlyozni, hogy a vállalatok alapvető felelőssége a munkahelyteremtés és a munkahelyi
biztonság garantálása. Mindez nem található meg az OECD irányelveiben, és csak ritkán szerepel a CSR
kezdeményezésekben vagy eszközökben.
Fontos, hogy a szakszervezetek hivatkozzanak a 158. sz. Egyezményre a munkaviszony
megszüntetéséről6 (lásd a Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozat releváns fejezeteit: 9., 26.,
27., 28.).

A foglalkoztatás előmozdítása
A multinacionális vállalatok:
● Vegyék figyelembe a foglalkoztatáspolitikát az önkormányzattal, a munkáltatói és munkavállalói

szervezetekkel történő konzultáció révén a működés előtt és a közben;
● Adjanak prioritást a foglalkoztatásnak, a szakmai fejlődésnek, a befogadó ország állampolgárainak

előmeneteli és munkahelyi karrier lehetőségeinek minden szinten;
● Vegyék figyelembe az olyan technológiák felhasználásának fontosságát, amelyek közvetve vagy

közvetlenül foglalkoztatást teremtenek;
● Ahol lehetséges, írjanak alá szerződéseket nemzeti vállalatokkal az alkatrészek és felszerelések

hazai gyártása, valamint a helyi alapanyagok használata érdekében.
A kormányokat aktív politikai intézkedések megteremtésére ösztönzik, amelyek célja a foglalkoztatás
előmozdítása, amelynek révén mindenki számára biztosítani lehet a munkalehetőséget.
Egy másik fontos referencia az üzleti vállalkozások társadalmi felelősségével kapcsolatban a 20. cikkben
szerepel, ahol a következőket fogalmazzák meg: „[a nemzeti vállalatokkal kötött szerződéseket]… a
multinacionális vállalatoknak nem szabad arra használnia, hogy megkerüljék jelen nyilatkozat elveiben
szereplő felelősségvállalásokat”.
6
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158. sz. Egyezmény (1982) 4. cikk: „A munkavállaló munkaviszonya csak abban az esetben szüntethető meg, ha ennek a munkavállaló alkalmasságával vagy magatartásával, avagy a vállalat, intézmény, illetve szolgálat működési szükségleteivel kapcsolatos alapos indoka van.”

ILO multinacionális vállalatokra
vonatkozó nyilatkozata:

Mit tartalmaz a munkavállalók számára?
Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód
Az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód általános elvének a vállalati működés minden területén
érvényesülnie kell. A szakképzettség, készségek és a tapasztalat legyen a munkavállalók felvételének,
beosztásának, képzésének és előléptetésének alapja minden szinten.
A kormányok támogassanak olyan politikát, amelynek célja az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód
előmozdítása a foglalkoztatás során, a fajra, bőrszínre, nemre, vallási hovatartozásra, politikai
véleményre, nemzeti hovatartozásra vagy szociális származásra alapuló hátrányos megkülönböztetés
minden formájának megszüntetése céljából. A kormányoknak attól is tartózkodnia kell, hogy a
vállalatoktól megköveteljék, hogy a fent említett okok bármelyike alapján diszkrimináljanak, valamint
a kormányoknak szükség esetén folyamatos útmutatást kell adnia a foglalkoztatásban megnyilvánuló
diszkrimináció elkerülésével kapcsolatban.
Bár a nyilatkozat (az 1977-es megfogalmazásmódban) arról beszél, hogy elsőbbséget kell adni a
befogadó ország állampolgárainak, egyértelmű, hogy számos befogadó ország rendelkezik manapság
migráns munkavállalókkal; így a rendelkezéseknek egyértelműen a helyi munkaerőpiactól függő összes
munkavállalóra vonatkoznia kell.

A foglalkoztatás biztonsága
Amint azt a fejezet elején említettük, a foglalkoztatás biztonságának kérdése olyan terület, ahol
a Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozat kiemelkedik az egyéni CSR kódexek köréből.
Szükséges, hogy a szakszervezetek ezt hangsúlyozzák akkor, amikor ennek az eszköznek a használatát
propagálják.
A multinacionális és nemzeti vállalatoknak erőfeszítéseket kell tenniük annak érdekében, hogy stabil
foglalkoztatást biztosítsanak munkavállalóiknak a következők segítségével:
● aktív emberi erőforrás tervezés;
● szabadon megállapodott kötelezettségek betartása a foglalkoztatás biztonsága és a szociális

védelem területén; valamint
● az önkényes elbocsátásoktól való tartózkodás.
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ILO multinacionális vállalatokra
vonatkozó nyilatkozata:

Mit tartalmaz a munkavállalók számára?

Továbbá, a multinacionális vállalatokat arra kell ösztönözni, hogy ésszerű módon jelezzék azokat
a tevékenységeikben bekövetkező változásokat, amelyek jelentős foglalkoztatási hatással járnak,
valamint, hogy vegyenek fontolóra olyan módszereket, amelyekkel a lehető legnagyobb mértékben
enyhíteni tudják ezeket a hátrányos hatásokat az önkormányzatokkal és a munkavállalói szervezetekkel
együttműködve.
A kormányok tanulmányozzák a multinacionális vállalatok foglalkoztatásra gyakorolt hatását a
különböző működési ágazatokban; tegyenek megfelelő intézkedéseket a multinacionális vállalatok
tevékenységeinek foglalkoztatási és munkaerőpiaci hatásainak kezelése érdekében; és a multinacionális
és nemzeti vállalatokkal együttműködve biztosítsák a jövedelmek védelmét a munkaviszony
megszüntetése során.

Összefoglalás – Foglalkoztatási akció
A foglalkoztatás területén a Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozat a következőket ajánlja:
● A teljes és termelékeny foglalkoztatás előmozdítása a multinacionális vállalatoknál közvetlenül

vagy kapcsolatokon keresztül,
● Esélyegyenlőségen, egyenlő bánásmódon és az érdemek alapján történő kiválasztáson és

előléptetésen alapuló foglalkoztatási gyakorlatok,
● Olyan szakpolitikák alkalmazása a kormányok által, amelyek hozzájárulnak az esélyegyenlőséghez

és egyenlő bánásmódhoz a foglalkoztatásban,
● A vállalatok mozdítsák elő a foglalkoztatás biztonságát az emberi erőforrás tervezés, az önkényes

elbocsátások elkerülése révén, valamint azáltal, hogy megfelelő módon jelzik a változásokat, és
lépéseket tesznek a negatív hatások csökkentése érdekében,
● A kormányok monitorozzák és szabályozzák a multinacionális vállalatok foglalkoztatásra
gyakorolt hatását, és vezessenek be rendszereket a jövedelmek biztosítása érdekében a
munkaviszony megszüntetése során.
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vonatkozó nyilatkozata:

Mit tartalmaz a munkavállalók számára?
Képzés
Ez a tevékenységi terület meghatározza, hogy hogyan lehet képzéseket nyújtani a foglalkoztathatóság
előmozdítása érdekében.
A multinacionális vállalatokat felkérik arra, hogy
- működjenek együtt az önkormányzatokkal és a munkáltatói és munkavállalói szervezetekkel annak
érdekében, hogy a befogadó országban munkavállalóiknak minden szinten olyan releváns képzést
nyújtsanak, amely egyrészt a vállalatok céljait szolgálja, másrészt megfelel az adott ország fejlesztési
politikájának,
- a nemzeti vállalatokkal együtt vegyenek részt helyi programokban a készségek kialakítása és
fejlesztése, valamint a szakképzés előmozdítása érdekében, és
- járuljanak hozzá a helyi emberi erőforrás fejlesztéséhez azáltal, hogy biztosítják a képzéshez
szükséges emberi erőforrást, és lehetőséget adnak a helyi menedzsment tapasztalatainak növelésére a
nemzetközi működés keretein belül.
A kormányokat ösztönzik arra, hogy az érdekelt felekkel való együttműködés segítségével alakítsanak
ki nemzeti szakképzési és pályaválasztási stratégiát, amely később keretet biztosít a multinacionális
vállalatok számára a javasolt képzési politikák véghezvitelére.

Összefoglalás – Képzési akció
A szakképzés területén a Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozat a következőket javasolja:
● A kormányok dolgozzanak ki nemzeti szakképzési és pályaválasztási stratégiát,
● A vállalatok nyújtsanak olyan képzést, amely megfelel fejlesztési céljaiknak, valamint a működési

ország fejlesztési céljainak,
● A vállalatok vegyenek részt olyan programokban, amelyek ösztönzik a képességek alakítását,

fejlesztését és a pályaorientációt.
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vonatkozó nyilatkozata:

Mit tartalmaz a munkavállalók számára?
Munka- és életkörülmények
Ez az akcióterület ajánlásokat tartalmaz a bérek és juttatások, a munkavállalás alsó korhatára és a
foglalkozás-egészségügy és biztonság területén.

Bérek, juttatások és munkakörülmények
A dokumentum kimondja, hogy a multinacionális vállalatoknak olyan béreket, juttatásokat és
munkakörülményeket kell kínálniuk, amelyek nem kedvezőtlenebbek a hasonló méretű és hasonló
forrásokkal rendelkező helyi munkáltatók által kínáltaknál. A dokumentum továbbá kimondja, hogy
a multinacionális vállalatoknak a lehető legjobb béreket, juttatásokat és munkakörülményeket kell
biztosítaniuk, amelyek alkalmasak legalább a munkavállalók és családjaik alapvető igényeinek
kielégítésére.
A kormányoknak elő kell mozdítaniuk az alacsonyabb jövedelmi csoportok és a fejletlenebb területek
integrációját a multinacionális vállalatok tevékenységeiből származó előnyök révén. Természetesen,
ezt a kikötést nem lehet egyoldalúan értelmezni (a multinacionális vállalatoknak hozzáférésük van a
fejletlenebb területekhez). Bár a 169. sz. ILO Egyezmény a bennszülött és törzsi népekről nem szerepel a
Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozat Mellékletében, elképzelhető, hogy ezt az egyezményt
további útmutatóként szeretnék felhasználni a szakszervezetek.
A multinacionális vállalatok bérszintjeinek kérdése ellentmondásos. A multinacionális vállalatok azzal
érvelnek, hogy gyakran az érintett ország átlagbérénél magasabb béreket fizetnek. Ugyanakkor, a
multinacionális vállalatok valódi hatása a bérekre a beszállítók és alvállalkozók esetében jelentkezik,
és itt általában kevés a pozitív példa. Fontos a szakszervezetek számára, hogy a teljes beszállítói lánc
tekintetében nyerjenek információt a bérekről és kiegészítő juttatásokról, annak érdekében, hogy
erősíteni tudják tárgyalási pozíciójukat.

A foglalkoztatás alsó korhatára
A gyermekmunka hatékonya felszámolása érdekében a multinacionális és nemzeti vállalatok tartsák
be a foglalkoztatás alsó korhatárára vonatkozó szabályokat, és a lehető legsürgősebben hozzanak
azonnali és hatékony intézkedéseket a gyermekmunka legrosszabb formáinak tiltása és megszüntetése
érdekében saját hatáskörükben.

16

ILO multinacionális vállalatokra
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Mit tartalmaz a munkavállalók számára?
Foglalkozás-egészségügy és biztonság
Ösztönözzük, hogy a multinacionális vállalatok:
● tartsák fent a munkabiztonság és munkaegészségügy legmagasabb szintjét a más országokban

történő tevékenységük releváns tapasztalatainak figyelembevétele mellett;
● a munkaegészségügyhöz és biztonsághoz tartozó kérdéseket foglalják bele – amennyiben
lehetséges – a munkavállalói képviselőkkel és szervezetekkel kötött megállapodásokba;
● mivel ez a terület az, ahol a multinacionális vállalatok jelentős mértékben hozzájárulhatnak a helyi
gyakorlatok javításához, a Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozat a fentieken kívül a
következőkre hívja fel őket:
Adjanak ki információt azokról a más országokban általuk tapasztalt munkabiztonsági- és egészségügyi
normákról, amelyek relevánsak a helyi működés szempontjából;
Tudassák az önkormányzatokkal, vállalatokkal és munkavállalókkal mindazokat a különleges
kockázatokat és az azokhoz kapcsolódó óvintézkedéseket, amelyek az új termékek vagy eljárások során
merülnek fel;
Működjenek együtt nemzetközi szervezetekkel egészségügyi és biztonsági kérdések kapcsán;
Működjenek együtt teljes mértékben az illetékes munkabiztonsági és egészségügyi hatóságokkal, a
munkavállalók és szervezeteik képviselőivel, valamint a létrehozott munkabiztonsági és egészségügyi
szervezetekkel a nemzeti gyakorlattal összhangban;
A Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozat azt ajánlja a kormányoknak, hogy alkalmazzák
a nemzetközi munkaügyi normákat annak biztosítása érdekében, hogy a multinacionális és nemzeti
vállalatok megfelelő munkabiztonsági és munkaegészségügyi normákat biztosítanak munkavállalóik
számára.
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Mit tartalmaz a munkavállalók számára?

Összefoglalás – Munka- és életkörülményekkel kapcsolatos akciók
A munka- és életkörülményekkel kapcsolatban a Nyilatkozat a következőket javasolja:
A multinacionális vállalatok
● Kínáljanak olyan béreket, juttatásokat és munkakörülményeket, amelyek annyira kedvezőek, mint

az összehasonlítható munkáltatók által kínáltak, valamint a fejlődő országokban kínálják a „lehető
legjobb” béreket, juttatásokat és munkakörülményeket;
● Kínáljanak alapvető, jó minőségű kényelmi felszereléseket munkavállalóik számára;
● Járuljanak hozzá a gyermekmunka eltörléséhez;
● Biztosítsák a munkahelyi biztonság és egészség legmagasabb mértékét.
Kormányok
● Alkalmazzanak intézkedéseket, amelyekkel biztosíthatják, hogy az alacsonyabb jövedelmű

csoportok és a fejletlenebb területek a lehető legnagyobb mértékben részesülnek a
multinacionális vállalatok működésesének előnyeiből;
● Alkalmazzák a munkaügyi normákat annak érdekében, hogy a vállalatok megfelelő
munkabiztonsági és egészségügyi normákat biztosíthassanak.
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Mit tartalmaz a munkavállalók számára?
Ipari kapcsolatok
A Nyilatkozat hozzájárulhat a fejlett ipari kapcsolati rendszer kialakításához.
A Nyilatkozat arra ösztönzi a multinacionális vállalatokat, hogy tartsák be azokat a normákat, amelyek
legalább annyira előnyösek, mint a helyi munkáltatók által alkalmazott normák, és alakítsanak ki belső
mechanizmusokat a konzultáció és a viták rendezése céljából.
Modern környezetben a multinacionális vállalatokra vonatkozó jelen kötelezettségek terjedjenek ki arra
a felelősségre, amellyel biztosítják azt, hogy ezek a normák betartásra kerülnek a vállalat teljes globális
ellátási lánca esetében.
Egyesülés szabadsága és szervezkedési jog.
A kormányokat, multinacionális és nemzeti vállalatokat arra ösztönzik, hogy
ismerjék el a munkavállalók jogát a saját maguk által választott szervezetek alapítására és az azokhoz
való csatlakozásra, előzetes jóváhagyás nélkül,
védjék munkavállalóikat a szakszervezet-ellenes diszkriminációval szemben, és
tegyék lehetővé a munkavállalói képviselőknek a belső konzultációt, feltéve, hogy ezáltal a vállalat
tevékenységének működése nem kerül hátrányos helyzetbe.
A multinacionális vállalatokat arra ösztönzik, hogy támogassák a reprezentatív munkáltatói
szervezeteket, bár a multinacionális vállalatok gyakran egyénileg lépnek fel.
A kormányok
● Tegyék lehetővé a multinacionális vállalatoknak vagy munkavállalóiknak, hogy csatlakozzanak az

általuk kiválasztott nemzetközi munkáltatói és munkavállalói szervezetekhez;
● Tegyék lehetővé a más országokból érkező munkáltatói és munkavállalói szervezetek képviselőinek
belépését a helyi vagy nemzeti szervezetek meghívása esetén kölcsönös érdeklődésre számot adó
kérdésekkel kapcsolatos konzultáció céljából;
● Biztosítsák, hogy a külföldi befektetések vonzása érdekében felkínált speciális ösztönzők nem
korlátozzák a munkavállalók egyesülési szabadságát vagy szervezkedési jogát és kollektív alkura
vonatkozó jogát.
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Mit tartalmaz a munkavállalók számára?
Kollektív alku
A Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozat a következőket javasolja a kollektív alkura
vonatkozó jog hatékony elismerésének biztosítása érdekében:
a multinacionális vállalatok által alkalmazott munkavállalóknak legyen joga a kollektív alkura;
a munkavállalók rendelkezzenek saját maguk által megválasztott reprezentatív szervezetekkel,
amelyeknek jogában áll kollektív tárgyalásokat folytatni;
támogassák a munkáltatók vagy munkáltatói szervezetek és a munkavállalói szervezetek közötti
önkéntes tárgyalásokat, és
a kollektív szerződések rendelkezzenek a szerződés értelmezéséből és alkalmazásából adódó viták
rendezéséről.
Emellett a multinacionális vállalatokat arra ösztönzik, hogy
● Olyan eszközöket bocsássanak a munkavállalói képviselők rendelkezésére, amelyek a hatékony

kollektív szerződések elérése szempontjából fontosak;
● Tegyék lehetővé az összes országban, ahol működnek, hogy a megfelelő módon felhatalmazott
munkavállalói képviselők tárgyalásokat folytathassanak a menedzsment képviselőivel, akik
felhatalmazással rendelkeznek a tárgyalási témákkal kapcsolatos döntések meghozatalára;
● Ne fenyegessenek azzal, hogy más országba helyezik az adott országban működő vállalat egészét
vagy annak részét, annak érdekében, hogy tisztességtelen módon befolyásolják a tárgyalásokat,
vagy, hogy akadályozzák a szervezkedési jog gyakorlását;
● Lássák el a munkavállalói képviselőket az érdemi tárgyalásokhoz szükséges információval.
A multinacionális és nemzeti vállalatokat felhívják arra, hogy konstruktív módon reagáljanak a kormány
működésükkel kapcsolatos releváns információk adására vonatkozó kéréseire.
A kormányokat arra ösztönzik, hogy - amennyiben a jogszabályok és a gyakorlat azt megengedi - lássák
el a munkavállalói szervezetek képviselőit kérésükre azokra az ágazatokra vonatkozó információval,
ahol a multinacionális vállalatok működnek, annak érdekében, hogy azok objektív kritériumokat
fogalmazhassanak meg a kollektív alku során.
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Mit tartalmaz a munkavállalók számára?
Konzultációk, panaszok kivizsgálása és viták rendezése.
A multinacionális és nemzeti vállalatok
● rendelkezzenek olyan, a munkáltatók és munkavállalók, valamint képviselőik által kölcsönösen

megállapodott rendszerekkel, amelyek révén rendszeresen megvitathatják a kölcsönös
érdeklődésre számot adó kérdéseket,
● tartsák tiszteletben a munkavállalók jogát arra, hogy összes panaszukat előítéletmentesen kezeljék,
és
● a munkavállalók képviselőivel és szervezeteivel együtt törekedjenek önkéntes egyeztető módszerek
kialakítására, amellyel támogatni lehet a munkáltatók és munkavállalók közötti munkahelyi viták
megelőzését és kezelését.

Összefoglalás – Ipari kapcsolatokra vonatkozó akció
Ebben a fejezetben a Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozat a következőket javasolja:
A kormányok, multinacionális és nemzeti vállalatok
● Tartsák tiszteletben az egyesülési szabadságot és a szervezkedés jogát, valamint
● Ismerjék el és mozdítsák elő a kollektív alkut.

A vállalatok
● Olyan ipari kapcsolatokat tartsanak fenn, amelyek nem kevésbé kedvezőek, mint a velük

összehasonlítható munkáltatók által kínáltak;
● Tartsák tiszteletben az egyesülési szabadságot és a kollektív alku jogát azáltal, hogy biztosítják az

érdemi tárgyalásokhoz szükséges körülményeket és információkat;
● Folytassanak rendszeres konzultációkat a kölcsönös érdeklődésre számot adó kérdésekről;
● Megfelelő eljárás keretében vizsgálják ki a munkavállalói panaszokat;
● A munkavállalókkal és képviselőikkel együtt alakítsanak ki konzultációs és viták rendezésére

szolgáló mechanizmusokat;
● Tartsák tiszteletben a munkavállalók jogát arra, hogy hátrányos következmények nélkül panaszt

tehessenek.
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Mit tartalmaz a munkavállalók számára?
A szakszervezeti akciók ellenőrzési listája
A Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozat átfogó platformot kínál a vállalat magatartásával
kapcsolatos megbeszélésekre. Az akciókat globális, nemzeti és helyi szinten lehet végrehajtani.
A következőkben összefoglaljuk azokat az akciótípusokat, amelyeket a szakszervezetek hajthatnak
végre.
Az összefoglalást követően olyan eszköz található, amellyel értékelni lehet, hogy a kormány és a vállalat
milyen mértékben kötelezte el magát a Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozat elvei mellett.
Ezt az eszközt fel lehet használni egy adott ország vagy egy adott vállalat jelenlegi helyzetének
értékelésére.
A szakszervezetek javasolhatják ennek az eszköznek a használatát olyan szervezetek számára, amelyek
azt kívánják értékelni, hogy megfelelnek-e a vállalati szociális felelősség munkaügyi dimenziójának.

Szakszervezeti akció
Globális szint
 Utaljanak a Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozatra a Globális Keretmegállapodásokban

és Nemzetközi Keretmegállapodásokban. Bár a Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozatot
egyetemesen elfogadott „viselkedési kódexként” és nemzetközi keretmegállapodásként lehetne
leginkább jellemezni, helyesebb, ha azt a nemzetközi ipari kapcsolatok útmutatójának tekintjük.
A nemzetközi keretmegállapodásokban nem található meg a Multinacionális vállalatokra
vonatkozó nyilatkozatban szereplő összes terület, így fontos, hogy ezt a dokumentumot a globális
és nemzetközi keretmegállapodások felülvizsgálatánál ellenőrzési listaként és alkalmazási
útmutatóként használják (a Nyilatkozat előírásaival kapcsolatos vállalati magatartás közös
értékelésére szolgáló mechanizmusok lehetséges fejlesztése a jelen kiadványban szereplő
ellenőrzési lista segítségével).
 Vegyenek részt tripartit kezdeményezésekben az ILO-val együtt a Multinacionális vállalatokra
vonatkozó nyilatkozat alapelveinek támogatása érdekében.
 Javasolják a vállalatoknak az ILO Helpdesk szolgáltatását annak érdekében, hogy segítséget
kaphassanak a nemzetközi munkaügyi normák alkalmazásával kapcsolatban a működés során.
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Mit tartalmaz a munkavállalók számára?

Nemzeti szint
 Használják a Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozatot a gazdasági fejlesztési







prioritásokról szóló nemzeti tripartit megbeszélések alapjául.
Kampányoljanak azért, hogy a kormányok alkalmazzák azokat az ILO eszközöket, amelyekre a
Nyilatkozat alapul.
Javasolják, hogy a kormányok keretként alkalmazzák a Multinacionális vállalatokra vonatkozó
nyilatkozatot annak felmérésére, hogy mely szervezetek részesüljenek kormányzati támogatásban
vagy kedvező elbírálásban.
Kampányoljanak azért, hogy a kormány tegye a közbeszerzési eljárások részévé követelményként a
Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozat elveinek betartását.
Ismertessék meg a Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozat tartalmát a közösséggel
annak érdekében, hogy követelhessék azt, hogy a kormány és a vállalat tartsa be annak alapelveit.
Támogassák a Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozat elveinek betartását, amellyel el
lehet nyerni a „legjobb gyakorlatot folytató munkáltató” címet.

Vállalati szint
 Használják a Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozatot a vállalatokkal való

megállapodások elérése érdekében.
 Ösztönözzék a vállalatokat arra, hogy hivatkozzanak a Multinacionális vállalatokra vonatkozó







nyilatkozatra a beszállítói magatartás kódex feltételeként és a beszállítói lánc értékelése során. Bár
ez az útmutató nem kíván általános és kritikamentes támogatást nyújtani a beszállítói lánc kódexei
számára, egyértelmű, hogy elérkezett az ideje annak, hogy a szakszervezeti mozgalom minden
lehetséges eszközt felhasználjon annak felmérésére, hogy az egyes vállalatok megfelelnek-e a
szociális követeléseknek.
Ismertessék meg a munkavállalókkal a Nyilatkozat tartalmát annak érdekében, hogy azok értékelhessék
munkáltatójuk tevékenységét (használják a jelen kiadványban szereplő eszközt útmutatóként).
Ösztönözzék a szervezeteket, hogy értékeljék saját magukat a Multinacionális vállalatokra
vonatkozó nyilatkozat elveinek mentén. Ahol nem felelnek meg a normáknak, alkalmazzanak
korrekciós stratégiákat.
A kollektív szerződések rendelkezzenek a Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozat
elveinek betartásáról.
A tapasztalataikról számoljanak be szakszervezeti konföderációik országos központjainak, annak
érdekében, hogy azok átfogó akciókat tudjanak kialakítani a szövegben szereplő elvek betartatása
érdekében.
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Az akció eszközei: Az ILO Multinacionális vállalatokra
vonatkozó nyilatkozatában rejlő lehetőségek kiaknázása
Az akció területe

Auditálási pont

Kormány
Általános politika

IGEN NEM
 Ratifikálta a kormány az alapvető munkaügyi

egyezményeket?
 A nemzeti törvények megfelelnek az alapvető

munkaügyi egyezményeknek?
 Támogatja a kormány a Multinacionális

vállalatokra vonatkozó nyilatkozatot és az abban
foglalt elvek és gyakorlatok elfogadását?
 A multinacionális vállalat származási országának
kormánya ösztönzi a multinacionális vállalatok jó
szociális gyakorlatát?
 A származási ország kormánya készen áll
konzultációkra a befogadó állam kormányával?
 A kormány kialakította és fenntartja a valódi
tripartit tárgyalások mechanizmusait e
kérdésekkel kapcsolatban?
Foglalkoztatás

Esélyegyenlőség és
egyenlő bánásmód

A foglalkoztatás
biztonsága
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Értékelés/
Szakszervezeti
akció területe

 A kormány aktív foglalkoztatáspolitikát alkalmaz,

amelynek célja az, hogy mindenki munkát
találhasson?
 A kormány politikája törekszik az esélyegyenlőség
támogatására és a diszkrimináció eltörlésére?
 A kormány támaszt olyan követelményeket a
vállalatok számára, amelyek diszkriminatívak?
 A kormány biztosít folyamatos támogatást és
útmutatást azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet
elkerülni a foglalkoztatási diszkriminációt?
 Ratifikálta a kormány a 158. sz. Egyezményt

vagy felhasználta azt a nemzeti jogszabályok
megalkotására?
 Védik a munkavállalókat az önkényes
elbocsátásokkal szemben?
 A kormány tesz lépéseket a multinacionális
vállalatok tevékenységének foglalkoztatási és
munkaerőpiaci hatásainak kezelésére?
 A kormány együttműködve a multinacionális és
nemzeti vállalatokkal biztosítja-e a jövedelmek
védelmét a foglalkoztatás megszüntetésekor?

























































Az akció területe

Auditálási pont

Kormány

Értékelés/
Szakszervezeti
akció területe
IGEN NEM

















Ipari kapcsolatok
 Engedélyezi a kormány, hogy a multinacionális
Egyesülési szabadság
vállalatok csatlakozzanak nemzetközi/nemzeti
és szervezkedési jog
szövetségekhez?
 A kormány bármely vállalat összes munkavállalója
számára engedélyezi a saját maguk által választott
szakszervezethez történő csatlakozást?
 Engedélyezi a kormány, hogy konzultáció céljából
belépjenek az országba a szakszervezetek
képviselői?
 Biztosítja a kormány, hogy a külföldi
befektetésekre irányuló ösztönzők nem korlátozzák
a munkavállalók jogát az egyesülés szabadságára,
a kollektív alkura és a szervezkedésre?

















Kollektív alku

 Kér a kormány információt a vállalatoktól





működésükre vonatkozóan?
 Átadja a kormány a szervezetektől begyűjtött
információt a szakszervezetek kérésére?





 Nyújt támogatást a kormány a munkahelyi





Képzés

 A kormány a szakszervezetekkel és a munkáltatói

szervezetekkel együttműködésben fejleszti a
szakképzést és a pályaválasztási tanácsadást?
Munka- és
életkörülmények
Bérek, juttatások és
körülmények

 Fogadott el a kormány intézkedéseket, amelyek

A foglalkoztatás alsó
korhatára

 Tesz lépéseket a kormány a gyermekmunka tiltása

Munkabiztonság és
munkaegészség

 Tesz lépéseket a kormány annak érdekében, hogy a

Panaszeljárások

révén biztosítani lehet, hogy az alacsonyabb
jövedelmi csoportok és a fejletlenebb területek
részesüljenek a multinacionális vállalatok
tevékenységeinek előnyeiből?
és megszüntetése érdekében?

multinacionális és nemzeti vállalatok alkalmazzák
a nemzetközi munkaügyi normákat a megfelelő
munkabiztonsági normák fenntartásáért?

viták elkerülésére és rendezésére szolgáló
mechanizmusok felállítására?
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Az akció területe

Auditálási pont

Vállalatok
Általános politika

IGEN NEM
 A vállalat tiszteltben tartja a nemzeti törvényeket

és jogszabályokat?
 A vállalatok megfelelően figyelembe veszik a helyi

gyakorlatokat?
 A vállalatok betartják az emberi és munkavállalói

jogokra vonatkozó nemzetközi normákat?
 Konzultál a vállalat annak érdekében, hogy biztosítsa
azt, hogy működése megfeleljen az ország nemzeti
politikájának, a fejlesztési prioritásainak, szociális
célkitűzéseinek és struktúráinak?
Foglalkoztatás
A foglalkoztatás
támogatása

 A vállalat törekszik a foglalkoztatási lehetőségek

és normák növelésére?
 A vállalat prioritásként kezeli a befogadó ország
állampolgárainak foglalkoztatását, szakmai
fejlesztését, előmenetelét?
 Használ a vállalat olyan technológiákat, amelyek
bővítik a foglalkoztatást?
 A vállalat kiépít kapcsolatokat helyi vállalatokkal
helyi inputok, feldolgozás és gyártás céljából?

Esélyegyenlőség és
egyenlő bánásmód

 A szakképzettség, készségek és tapasztalat

A foglalkoztatás
biztonsága

 A vállalat végez aktív munkaerőtervezést?
 Betartja a vállalat a foglalkoztatás stabilitására

























































szolgál a munkaerő-felvétel beosztás, képzés és
előléptetés alapjául?
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Értékelés/
Szakszervezeti
akció területe

és társadalombiztosításra vonatkozó
kötelezettségeket?
Elkerüli a vállalat az önkényes elbocsátásokat?
Ad megfelelő előzetes tájékoztatást a vállalat a
szakszervezeteknek a működésében bekövetkező
lehetséges változásokkal kapcsolatban?
Fontolóra vesz a vállalat olyan intézkedéseket,
amelyekkel mérsékelni lehet a működésében
beálló változások negatív hatásait?
Konzultál a vállalat a kormánnyal és a
munkavállalói szervezettel a működésében
bekövetkező lehetséges változásokról?

Az akció területe

Auditálási pont

Vállalatok
Képzés

IGEN NEM
 A vállalat nyújt képzést a munkavállalóknak

minden szinten?
 A vállalat nyújt képzést az ország fejlesztési

céljaival kapcsolatban?
 A vállalat részt vesz olyan programokban,

amelyeknek célja a készségfejlesztés ösztönzése?
 Biztosít a vállalat lehetőséget a helyi
menedzsmentnek tapasztalataik bővítésére?
Munka- és
életkörülmények
Bérek, juttatások és
körülmények

 A vállalat olyan béreket, juttatásokat és körülményeket

A foglalkoztatás alsó
korhatára

 A vállalat tiszteletben tartja a foglalkoztatás alsó

Munkabiztonság és
munkaegészség

Értékelés/
Szakszervezeti
akció területe

kínál, amelyek összehasonlíthatóak és nem kevésbé
kedvezőek, mint azok, amelyeket a hasonló nagyságú
és forrással rendelkező helyi munkáltatók kínálnak?
 Ahol nincsenek összehasonlítható munkáltatók,
a vállalat a lehető legjobb béreket, juttatásokat
és foglalkoztatási feltételeket kínálja, amelyek
legalább a munkavállalók és családjaik alapvető
igényeit képesek kielégíteni?
korhatárát?
 A vállalat kötelezettséget vállal a gyermekmunka
legrosszabb formáinak megszüntetésére?
 A vállalat vizsgálja, hogy a globális ellátási
láncában létezik-e gyermekmunka?
 A vállalat a munkabiztonság és munkaegészség







legmagasabb szintjét tartja fenn?
Vizsgálja a vállalat a munkaegészségügyi és
biztonsági kockázatok okait és végrehajtja a
szükséges fejlesztéseket?
A vállalat a kormány és a szakszervezetek
tudomására hozza az új termékekkel vagy
eljárásokkal kapcsolatos speciális kockázatokat és az
azokhoz kapcsolódó óvintézkedéseket?
Ad a vállalat információt más országokban
megfigyelt jó gyakorlatról?
Teljes mértékben együttműködik a vállalat az illetékes
munkaegészségügyi és biztonsági hatóságokkal, valamint
a munkavállalók és a szervezeteik képviselőivel?
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Az akció területe

Auditálási pont

Vállalatok

Értékelés/
Szakszervezeti
akció területe
IGEN NEM





Egyesülési szabadság  A munkavállalók szabadon alakíthatnak saját
és szervezkedési jog
választásuk alapján szakszervezeteket vagy
csatlakozhatnak azokhoz?
 Büntetik vagy diszkriminálják a munkavállalókat a
szakszervezeti tagság miatt?
 Engedélyezi a vállalat, hogy a munkavállalói
képviselők konzultáljanak egymás között?













Kollektív alku





















 Rendelkezik a vállalat olyan rendszerekkel,





amelyek biztosítják a munkavállalókkal és
képviselőikkel való rendszeres konzultációt a
kölcsönös érdeklődésre számot adó kérdésekkel
kapcsolatban?
 A munkavállalók panaszait hátrányos
megkülönböztetés nélkül kezelik?
 A vállalat alakított ki a szakszervezetekkel együtt
önkéntes közvetítő eljárást a munkahelyi viták
elkerülése és rendezése érdekében?









Ipari kapcsolatok

 A vállalat olyan ipari kapcsolatokat tart fenn,

amelyek nem kevésbé kedvezőek, mint a többi
összehasonlító munkáltatónál tapasztaltak?

 Elfogadja a vállalat a munkavállalók jogát








Konzultációk,
panaszeljárások és a
viták rendezése
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a kollektív alkura és biztosítja az érdemi
tárgyalásokhoz szükséges körülményeket és
információkat?
Elismeri a vállalat a kollektív tárgyalásokra
kiválasztott munkavállalói képviselőket?
Tartalmaznak a kollektív szerződések
rendelkezéseket az értelmezésből és
alkalmazásból adódó viták rendezésére?
Fenyeget a vállalat a működési egység egészének
vagy részének áthelyezésével a tárgyalások
befolyásolása vagy a szervezkedési jog
akadályozása érdekében?
Pozitívan reagál a vállalat a működésével
kapcsolatos kormányzati információkérésre?

Az akció eszközei: Nemzetközi Munkaügyi Normák, ILO
Egyezmények és Ajánlások
A Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozatban hivatkozott eszközök
listája
(Ellenőrizze a jelenlegi ratifikációt, alkalmazást, alkalmazza az elveket a kollektív szerződéseknél)

EGYEZMÉNYEK
29. sz.

A kényszermunkáról, 1930

87. sz.

Az egyesülési szabadságról és a szervezkedési jog védelméről, 1948

98. sz.

A szervezkedési és a kollektív tárgyalási jogról, 1949

100. sz.

Az egyenlő díjazásról, 1951

105. sz.

A kényszermunka felszámolásáról, 1957

110 . sz.

Az ültetvényekről, 1958

111. sz.

A hátrányos megkülönböztetésről (foglalkoztatás és foglalkozás), 1958

115 . sz.

A sugárzás elleni védelemről, 1960

119. sz.

A gépek védőburkolatáról, 1963

122. sz.

A foglalkoztatáspolitikáról, 1964

130. sz.

Az orvosi ellátásról és a táppénzről , 1969

135. sz.

A munkavállalók képviselőiről, 1971

136. sz.

A benzolról, 1971

138. sz.

A foglalkoztatás alsó korhatáráról, 1973

139. sz.

A foglalkozási eredetű rákról, 1974

142. sz.

Az emberi erőforrások fejlesztéséről, 1975
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182. sz.

A gyermekmunka legrosszabb formáiról, 1999

148. sz.

A munkakörnyezetről (légszennyezés, zaj és rezgés), 1977

154. sz.

A kollektív tárgyalásokról, 1981

155. sz.

A munkavédelemről, 1981

156. sz.

A családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról, 1981

158. sz.

A munkaviszony megszüntetéséről, 1982

161. sz.

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatokról, 1985

162. sz.

Az azbeszt használatánál fennálló biztonságról, 1986

167. sz.

A munkavédelemről (építőipar), 1988

168. sz.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliség elleni védelemről, 1988

170. sz.

A vegyi anyagokról, 1990

173. sz.

A munkavállalók követeléseinek védelméről (a munkáltató fizetésképtelensége esetén),
1992

174. sz.

Az ipari katasztrófák megelőzéséről, 1993

176. sz.

A bányászat munkavédelméről, 1995

184. sz.

A mezőgazdaság munkavédelméről, 2001

AJÁNLÁSOK
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35. sz.

A kényszermunkáról (közvetett kényszer), 1930

69. sz.

Az egészségügyi ellátásról, 1944

90. sz.

Az egyenlő díjazásról, 1951

92. sz.

Az önkéntes érdekegyeztetésről és döntőbíráskodásról, 1951

94. sz.

A munkaadók és munkavállalók közötti együttműködésről vállalati szinten, 1952

110. sz.

Az ültetvényekről, 1958

111. sz.

A megkülönböztetésről (foglalkoztatás és foglalkozás), 1958

114. sz.

A sugárzás elleni védelemről, 1960

115. sz.

A munkavállalók lakáskörülményeiről, 1961

116. sz.

A munkaidő csökkentéséről, 1962

118. sz.

A gépek védőburkolatáról, 1963

119. sz.

A munkaviszony munkaadói kezdeményezésre történő megszüntetéséről, 1963

122. sz.

A foglalkoztatáspolitikáról, 1964

129. sz.

A vállalaton belüli kommunikációról, 1967

130. sz.

A sérelmek kivizsgálásáról, 1967

134. sz.

Az orvosi ellátásról és a táppénzről, 1969

144. sz.

A benzolról, 197l

146. sz.

A foglalkoztatás alsó korhatáráról, 1973

147. sz.

A foglalkozási eredetű rákról, 1974

169. sz.

A foglalkoztatáspolitikáról, 1984

189. sz.

A kis- és közepes vállalkozásokban történő munkahelyteremtésről, 1998

190. sz.

A gyermekmunka legrosszabb formáiról, 1999

194. sz.

A foglalkozási betegségek jegyzékéről, 2002

195. sz.

Az emberi erőforrásfejlesztésről, oktatás, képzés és élethosszig tartó tanulás, 2004

156. sz.

A munkakörnyezetről (légszennyezés, zaj és rezgés), 1977

163. sz.

A kollektív tárgyalásokról, 1981

164. sz.

A munkavédelemről, 1981

165. sz.

A családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról, 1981

166. sz.

A munkaviszony munkáltatói kezdeményezésre történő megszüntetéséről, 1982
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171. sz.

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatokról, 1985

172. sz.

Az azbeszt használatánál fennálló biztonságról, 1986

175. sz.

A munkavédelemről (építőipar), 1988

176. sz.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliség elleni védelemről, 1988

177. sz.

A vegyi anyagokról, 1990

180. sz.

A munkavállalók követeléseinek védelméről (a munkáltató fizetésképtelensége esetén),
1992

181. sz.

Az ipari katasztrófák megelőzéséről, 1993

183. sz.

A bányászat munkavédelméről, 1995

192. sz.

A mezőgazdaság munkavédelméről, 2001

Az ILO Irányító Testülete egyes ILO eszközöket a válság kontextusában relevánsnak minősített.
A munkavállalói csoport és az ACTRAV véleménye szerint a mellékelt normák ratifikálása és
megvalósítása, valamint egyéb eszközök teljes mértékű előmozdítása megfelel a Multinacionális
vállalatokra vonatkozó nyilatkozat célkitűzéseinek, és ezeket a jövőben felül kell vizsgálni:

81. sz.

Egyezmény a munkaügyi ellenőrzésről, 1947

129. sz.

Egyezmény a munkaügyi ellenőrzésről (mezőgazdaság), 1969

144. sz.

Egyezmény a tripartit tanácskozásokról (nemzetközi munkaügyi normák), 1976

94. sz.

Egyezmény a munkaügyi záradékokról (állami szerződések), 1949

95. sz.

Egyezmény a munkabér védelméről, 1949

97. sz.

Egyezmény a munkavállalás céljából történő bevándorlásról (felülvizsgált), 1949

102. sz.

Egyezmény a társadalombiztosítás minimális normáiról, 1952

131. sz.

Egyezmény a minimálbérek megállapításáról, 1970

143. sz.

Egyezmény a migráns munkavállalókról (kiegészítő rendelkezések), 1975

175. sz.

Egyezmény a részmunkaidős foglalkoztatásról, 1994

177. sz.

Egyezmény az otthon végzett munkáról, 1996

183. sz.

Egyezmény az anyaság védelméről, 2000

113. sz.

Ajánlás a konzultációról (ágazati és országos szint), 1960

MLC

Egyezmény a tengerészeti munkáról, 2006
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BEVEZETÉS
Az 1960-as és 1970-es években a multinacionális vállalatok tevékenysége élénk vitát váltott ki,
amelynek eredményeképpen a multinacionális vállalatok magatartását és elsősorban a harmadik
világban található befogadó országokkal való kapcsolattartását szabályozó nemzetközi eszközök
kialakítását tűzték ki célul. A multinacionális cégek tevékenysége miatt többek között munkaügyi
és szociális kérdésekkel kapcsolatban merültek fel aggályok. Az ILO saját hatáskörében törekedett
nemzetközi irányelvek megalkotására, és ennek eredményeképpen 1977-ben az ILO Igazgatótanácsa
elfogadta a multinacionális vállalatokra és szociálpolitikára vonatkozó alapelvek tripartit nyilatkozatát
(Multinacionális vállalatokról szóló nyilatkozat).
Az ebben az egyetemes eszközben lefektetett elvek útmutatást adnak a multinacionális vállalatok,
kormányok, valamint munkáltatói és munkavállalói szervezetek számára olyan területeken, mint a
foglalkoztatás, képzés, munka- és életkörülmények és ipari kapcsolatok. A rendelkezéseket egyes
nemzetközi munkaügyi egyezmények és ajánlások erősítik meg, amelyek figyelembevételére és lehető
legnagyobb mértékű betartására ösztönzik a szociális partnereket.
Az ILO 1988-as, munkát érintő alapvető elvekről és jogokról szóló Nyilatkozata és követő
dokumentuma kiemelte az alapvető egyezmények fontosságát az ILO célkitűzéseinek megvalósításában,
és ennek megfelelően a multinacionális vállalatokról szóló nyilatkozat figyelembe veszi az 1998-as
nyilatkozat céljait.
Ma a multinacionális vállalatoknak a szociális és gazdasági globalizációban betöltött jelentős
szerepe a multinacionális vállalatokról szóló nyilatkozat elveinek alkalmazását ugyanolyan időszerűvé
és fontossá teszi, mint a nyilatkozat elfogadásakor. Ahogy a külföldi tőkebefektetések vonzása és
támogatása egyre fontosabbá válik a világ számos részén, az érintett felek számára új lehetőséget jelent
az, hogy a nyilatkozat elveit útmutatóként használhatják a multinacionális vállalatok működésének
pozitív szociális és munkaügyi hatásainak elősegítése érdekében.
Rendszeres időközönként felméréseket végeznek, amelyek során ellenőrzik, hogy a multinacionális
vállalatok, kormányok, valamint munkáltatói és munkavállalói szervezetek milyen mértékben tartják be
a nyilatkozat alapelveit. A felmérés összefoglalóját és a kapott válaszok elemzését további megbeszélés
céljából megküldik az ILO Igazgatótanácsának. Ezek a dokumentumok, valamint a multinacionális
vállalatokról és szociálpolitikáról szóló egyéb információs és kutatási anyagok a http://www.ilo.org
honlapon érhetőek el.
A Nyilatkozat alkalmazásával kapcsolatos nézetkülönbség esetén a felek – az 1981-ben
intézményesített eljárás felhasználásával – kérelmet nyújthatnak be az ILO-hoz a rendelkezések
értelmezése céljából. Ennek az eljárásnak a szövegét tájékoztatásul csatoljuk. Az értelmezési kérelmek
beadásával kapcsolatban segítséget és tanácsadást a Nemzetközi Munkaügyi Hivataltól lehet kérni.
Ez az eszköz szociálpolitikai útmutatást ad a tevékenységek érzékeny és rendkívül komplex
területén. Ha az összes érintett fél betartja a Nyilatkozatot, az gazdasági növekedéshez és a társadalmi
fejlődéshez vezető légkör kialakulásához járul hozzá.
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iv

Nemzetközi Munkaügyi Szervezet

A MULTINACIONÁLIS VÁLLALATOKRA ÉS SZOCIÁLPOLITIKÁRA VONATKOZÓ
ALAPELVEKTRIPARTIT NYILATKOZATA
A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgatótanácsa által annak 204. ülésszakán elfogadva
(Genf, 1977. november) a 279. (Genf 2000. november) és 295. (2006. március) ülésszak által módosítva
A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgatótanácsa;
Emlékeztetve, hogy a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet hosszú évek óta bekapcsolódott a
multinacionális vállalkozások tevékenységével kapcsolatos bizonyos szociális fejleményekbe;
Megjegyezve, hogy a különböző Ipari Bizottságok, Regionális Konferenciák és a Nemzetközi
Munkaügyi Konferencia az 1960-as évek közepe óta megfelelő akciókra szólította fel az Igazgató
Tanácsot a multinacionális vállalatok és szociálpolitika területén;
Más nemzetközi testületek, különösen az ENSZ Nemzetek Közötti Együttműködés Bizottsága, és a
Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szervezete (OECD) tevékenységének ismeretében;
Tekintetbe véve, hogy az ILO egyedülálló tripartit struktúrája, szakértelem és a szociális
területre vonatkozó hosszútávú tapasztalata révén kulcsszerepet játszik a kormányok, munkavállalói
és munkaadói szervezetek és maguk a multinacionális vállalatok részére útmutató alapelveinek
kialakításában;
Felidézve, hogy a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 1972-ben összehívta a Multinacionális
Vállalatok és Szociálpolitika Kapcsolata Szakértőinek Tripartit Találkozóját, amely az ILO részére egy
tanulmányt és kutatási programot és a Multinacionális Vállalatok és Szociálpolitika Kapcsolatával
foglalkozó Tripartit Tanácsadói Találkozót ajánlott 1976-ban az ILO kutatási program felülvizsgálatának
céljával és annak érdekében, hogy megfelelő ILO akciót javasoljon a szociális és munkaügyi területen;
Tekintetbe véve a Foglalkoztatási Világkonferencia megfontolásait;
Elhatározta, hogy – az 1976. évi Tripartit Tanácsadói Találkozó Ajánlásainak figyelembe vétele
mellett – tripartit csoportot alakít annak érdekében, hogy a multinacionális vállalatok tevékenységének
szociális aspektusával kapcsolatos, az ILO minden érdeklődési területét lefedő Alapelvek Előzetes
Tripartit Nyilatkozatát elkészítse, beleértve a foglalkoztatás elősegítését a fejlődő országokban;
Emellett elhatározta a Tripartit Tanácsadói Találkozó újbóli összehívását annak érdekében, hogy
vizsgálja felül a tripartit csoport által készült Alapelvek Előzetes Nyilatkozatát;
Tekintetbe véve az Alapelvek Előzetes Nyilatkozatát és az ismételten összegyűlt Tripartit Tanácsadói
Találkozó által benyújtott Jelentést;
Ezennel jóváhagyja a következő, a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgatói Tanácsa elfogadott
Deklarációt, amely a Multinacionális Vállalatokra és Szociálpolitikára Vonatkozó Tripartit Nyilatkozat
néven idézhető, és felkéri az ILO tagországainak kormányait, az érintett munkaadói és munkavállalói
szervezeteket és a területükön működő multinacionális vállalatokat, hogy vegyék figyelembe az itt
megfogalmazott alapelveket.
1. A multinacionális vállalatok fontos szerepet töltenek be a legtöbb ország nemzetgazdaságában
és a nemzetközi gazdasági kapcsolatokban. A kormányok, valamint a munkavállalók és a munkaadók,
illetve szervezeteik egyre nagyobb érdeklődést tanúsítanak a multinacionális vállalatok iránt. Közvetlen
nemzetközi befektetésekkel és egyéb eszközökkel ezek a vállalatok jelentős hasznára lehetnek
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a hazai és a befogadó gazdaságoknak, hiszen segítik a tőke, a technológia és a munkaerő lehető
leghatékonyabb hasznosítását. A kormányok által kialakított fejlesztési politika keretrendszerében
a multinacionális vállalatok segíthetik a gazdasági és jóléti problémák megoldását, az életszínvonal
javítását és az alapigények kielégítését; a foglalkoztatási lehetőségek közvetlen és közvetett
megteremtését; az alapvető emberi jogok, például az egyesülés szabadsága és más szabadságjogok
érvényesítését. Másrészt azok a lépések, amelyeket a multinacionális vállalatok tettek és tesznek
tevékenységük nemzeti kereteket meghaladó kiterjesztésére, a gazdasági potenciál koncentrációjával
való visszaélésekhez vezetnek és ellentétesek a nemzetközi gazdaságpolitikai célkitűzésekkel, valamint
a munkavállalók érdekeivel. Ezenkívül a multinacionális vállalatok összetett jellege és a változatos
struktúrák, tevékenységek és gazdaságpolitika egyértelmű áttekintésének nehézségei aggodalomra
adhatnak okot a hazai és befogadó országokban egyaránt.
2. A Tripartit Nyilatkozat célja a multinacionális vállalatok gazdasági és szociális fejlődéssel
kapcsolatos pozitív hozzájárulásának ösztönzése és a tevékenységükkel kapcsolatban felmerülő
esetleges nehézségek mérséklése és megoldása, különös tekintettel az új gazdasági világrend
felállítására vonatkozó ENSZ határozatokra, valamint az azt követő fejlődésekre az Egyesült Nemzeteken
belül, például a Global Compactra és a Milleniumi Fejlesztési Célokra.
3. A cél megvalósítását segíthetik többek között a kormányok megfelelő törvényei és módszerei,
intézkedései és lépései, valamint a kormányok és munkaadói, illetve a munkavállalói szervezetek
együttműködése.
4. A Nyilatkozatban megfogalmazott irányelveket a hazai és a befogadó államok kormányai,
munkaadói és munkavállalói szervezetei és a multinacionális vállalatok is elfogadták.
5. Az elvek a kormányokat, a munkaadói és a munkavállalói szerveket és a multinacionális
vállalatokat olyan intézkedések megtételére és olyan szociálpolitikai elvek, többek között az ILO
Alapokmányában, a vonatkozó egyezményekben és ajánlásokban megfogalmazott elvek elfogadására
ösztönzik, amelyeket segítik és gyorsítják a társadalmi fejlődést.
6. E cél megvalósítása érdekében a Nyilatkozat nem írja elő a multinacionális vállalatok
fogalmának pontos meghatározását; a jelen szakasz nem a fogalom pontos definiálását szolgálja,
hanem azt, hogy megkönnyítse a Nyilatkozat pontos értelmezését. A multinacionális vállalatok az állami,
vegyes vagy magántulajdonban levő, a vállalatok székhelyén kívül telepített termelőkapacitásokat
birtokló és ellenőrző szolgáltatásokat és egyéb termelő és kereskedelmi kapacitásokat birtokló és
ellenőrző vállalatok. A multinacionális vállalatokon belül az egyes autonóm egységek önállósága
vállalatonként változik attól függően, hogy milyen jellegűek a vállalatok belső kapcsolatai, milyen
területeken tevékenykednek az egyes vállalatok, milyen a tulajdonviszony, a vállalatok nagysága, a
vállalatok tevékenysége és földrajzi elhelyezése. Ettől eltérő jellegű kifejezett definíciók hiányában,
a „multinacionális vállalat” fogalmát ebben a Nyilatkozatban az egyes szervezeti egységeknek
(anyavállalatok vagy helyi üzemek, vagy mindkettő, vagy a szervezet egésze) a közöttük létrejött
munkamegosztásnak megfelelő jelölésére használják annak reményében, hogy az egységek
együttműködnek és támogatják egymást, megkönnyítve a Nyilatkozatban lefektetett elvek
érvényesítését.
7. A Nyilatkozat alapelveket fogalmaz meg a foglalkoztatás, az oktatás, a munkafeltételek, az
életkörülmények és a munkaügyi kapcsolatok területén; a kormányok, a munkaadói és a munkavállalói
szervezetek és a multinacionális vállalatok ajánlásként, önkéntes alapon érvényesítik ezeket az
irányelveket; a Nyilatkozat rendelkezései semmilyen módon nem befolyásolják és semmilyen egyéb
módon sem érintik bármely ILO egyezmény ratifikálásából eredő kötelezettségek érvényesítését.
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Általános irányelvek
8. A jelen Nyilatkozat által érintett felek kötelesek tiszteletben tartani az államok szuverén jogait,
a nemzeti törvényeket és jogszabályokat, figyelembe venni az egyes országok kialakult gyakorlatát
és tiszteletben tartani a nemzetközi szabványokat. Kötelesek tiszteletben tartani az Emberi Jogok
Nemzetközi Deklarációját, az ENSZ Közgyűlése által elfogadott nemzetközi megállapodásokat, a
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Alapszabályát, és annak elveit, amelyek szerint a szólásszabadság és
az egyesülési szabadság nélkülözhetetlen a fenntartható fejlődés szempontjából. Hozzá kell járulniuk
az ILO 1198-ban elfogadott Alapvető Munkahelyi Elvekről és Jogokról szóló Nyilatkozatához és annak
folytatásához. Ezen kívül be kell tartaniuk a szabad akaratukból, önként vállalt kötelezettségeket,
amelyeket az országos törvények és elfogadott nemzetközi kötelezettségek értelmében, ezeknek
megfelelően vállaltak.
9. A Nyilatkozat sürgeti azokat az országok kormányait, amelyek még nem ratifikálták a 29.,
87., 98., 100., 105., 111., 122., 138. és 182. sz. Egyezményt, hogy haladéktalanul tegyék meg ezt és
a lehető legnagyobb mértékben – a belföldi jogszabályokon keresztül – alkalmazzák a hivatkozott
egyezményekben és a 35., 90., 111., 119., 122., 146., 169., 189. és 190. ajánlásba beépített alapelveket.1
A ratifikált Egyezmények érvényesítésére vonatkozó kormányzati kötelezettségek érintetlenül hagyása
mellett azokban az országokban, ahol a hivatkozott ajánlásokat és egyezményeket nem érvényesítik,
minden érdekelt fél irányelvként fog hivatkozni ezekre az okmányokra szociálpolitikai elképzeléseinek
érvényesítésében.
10. A multinacionális vállalatok maradéktalanul figyelembe veszik a mûködésük szerinti
országokban elfogadott általános politikai célkitûzéseket. Tevékenységüknek összhangban kell lenniük
a mûködésük szerinti ország fejlesztési prioritásaival, szociális célkitûzéseivel és struktúrájával. Ennek
érdekében konzultációkra van szükség a multinacionális vállalatok, a kormány, illetve az érdekelt
munkaadói és munkavállalói szervezetek között.
11. A Nyilatkozatban megfogalmazott elveknek nem célja a multinacionális és nemzeti vállalatok
bánásmódjában megnyilvánuló egyenlőtlenségek bevezetése vagy fenntartása. Az elvek minden piaci
szereplő számára megfelelő módszerek bevezetését szolgálják. A multinacionális és nemzeti vállalatok
minden olyan esetben, amikor az elvek mindkét vállalatcsoportra érvényesek, általános gyakorlatukban
és a szociális ügyek kezelésében egységes elvárásoknak kötelesek megfelelni.
12. A származási országok kormányai kötelesek támogatni a Nyilatkozat elveinek megfelelő
szociális gyakorlatot a szociális és munkaügyi törvényekben, a származási ország jogszabályaiban és
joggyakorlatában, valamint a vonatkozó nemzetközi szabványokban. A befogadó és a származási ország
kormányainak készséget kell mutatniuk arra, hogy bármely fél kezdeményezésére minden olyan esetben,
amikor erre igény mutatkozik, konzultációkat folytassanak egymással.

1

29. sz. Egyezmény a kényszermunkáról; 87. sz. Egyezmény az egyesülési szabadság és a szervezkedési jog védelméről; 98. sz.
Egyezmény a szervezkedési jog és a kollektív tárgyalási jog elveinek alkalmazásáról; 100. sz. Egyezmény az egyenlő díjazásról; 111. sz.
Egyezmény a foglalkoztatásból és foglalkozásból eredő hátrányos megkülönböztetésről; 122. sz. Egyezmény a foglalkoztatáspolitikáról;
138. sz. Egyezmény a foglalkoztatás alsó korhatáráról; 182. sz. Egyezmény a gyermekmunka legroszszabb formáinak betiltásáról és a
felszámolására irányuló azonnali lépésekről; 111. sz. Ajánlás a hátrányos megkülönböztetésről és foglalkozás szerint; 119. sz. Ajánlás
a foglalkoztatás munkaadó kezdeményezésre való megszüntetéséről szóló; 122. sz. Ajánlás a foglalkoztatáspolitikáról szóló; 146. sz.
Ajánlás a foglalkoztatás alsó korhatáráról; 169. sz. Ajánlás a foglalkoztatáspolitikáról; 189. sz. Ajánlás a kis- és közepes vállalatoknál
történő munkahelyteremtésről; 190. sz. Ajánlás a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és a felszámolására irányuló azonnali
lépésekről.
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Foglalkoztatás
A foglalkoztatás támogatása
13. A gazdasági növekedés és fejlesztés ösztönzése, az életszínvonal javítása, a munkaerő iránti
igények kielégítése, a munkanélküliség és az alulfoglalkoztatás problémáinak megoldása érdekében
a kormányoknak egy olyan aktív politikát kell alapvető célként kinyilvánítaniuk és megvalósítaniuk,
amelynek célja a teljes, termelékeny és szabadon választható foglalkoztatás támogatása.2
14. Ez különösen fontos a világ fejlődő régióinak befogadó országaiban, ahol a legkomolyabban
vetődnek fel a munkanélküliség és az alulfoglalkoztatás problémái. Ezzel összefüggésben figyelembe
kell venni a foglalkoztatásról, jövedelemelosztásról és szociális fejlődésről, valamint a nemzetközi
munkamegosztásról szervezett Tripartit Világkonferencia (Genf, 1976. június) általános következtetéseit,3
és a globális foglalkoztatási programot (Genf, 2003. március).4
15. A 13. és a 14. szakasz meghatározza azt a keretrendszert, amelyen belül kellő figyelmet kell
szentelni a multinacionális vállalatok foglalkoztatási hatásainak a hazai és befogadó államokban egyaránt.
16. A multinacionális vállalatoknak – különösen a fejlődő országokban tevékenykedő vállalatoknak
– ösztönözniük kell a foglalkoztatási lehetőségek javítását, figyelembe kell venniük a kormány
foglalkoztatáspolitikáját, módszereit és célkitűzéseit, valamint a foglalkoztatás biztonságát és a vállalat
hosszú távú fejlődését.
17. A működés kezdete előtt a multinacionális vállalatoknak mindenütt, ahol erre lehetőség
van, konzultálniuk kell a kompetens hatóságokkal és az országos munkaadói és munkavállalói
szervezetekkel annak érdekében, hogy a foglalkoztatási terveket összhangba hozzák az országos
szociálpolitikai fejlesztési elképzelésekkel. Ilyen konzultációkra a multinacionális vállalatok és az
érintettek, többek között a munkavállalók között is szükség van.
18. A multinacionális vállalatoknak kiemelten kell kezelniük a foglalkoztatást, a foglalkoztatás
fejlesztését, a fogadó állam polgárainak támogatását a multinacionális vállalatok által foglalkoztatott
munkavállalókkal vagy munkavállalói szervezetekkel és kormányhivatalokkal kialakítandó
együttműködés minden szintjén.
19. A multinacionális vállalatoknak a fejlődő országokban eszközölt befektetéseik során tekintettel
kell lenniük a foglalkoztatási problémák megoldását segítő, közvetlenül vagy közvetve új munkahelyeket
teremtő technológiák alkalmazására. Amennyire ezt a folyamat jellege és a gazdasági ágazatban
uralkodó feltételek lehetővé teszik, a technológiákat a fogadó államok igényeihez és jellegzetességeihez
kell adaptálni. A multinacionális vállalatoknak ezenkívül részt kell venniük a megfelelő technológiai
fejlesztésekben a fogadó államokban.
20. A fejlődő országok foglalkoztatásának támogatására egy terjeszkedő világgazdaságban a
multinacionális vállalatoknak alkalmazniuk kell a szerződéskötések gyakorlatát a belföldi vállalatokkal
különböző alkatrészek és részegységek gyártására; törekedniük kell a belföldi kitermelésű
nyersanyagok felhasználására, a nyersanyagok belföldi feldolgozásának fokozatos fejlesztésére. Az
ilyen megoldásokkal a multinacionális vállalatok nem törekedhetnek arra, hogy kibújjanak a Nyilatkozat
elveibe beépített felelősség alól.
2
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122. sz. Egyezmény és 122. sz. Ajánlás a foglalkoztatáspolitikáról; 169. sz. Ajánlás a foglalkoztatáspolitikáról és 189. sz. Ajánlás a kis- és
középvállalatoknál történő munkahelyteremtésről.
ILO Foglalkoztatási Világkonferencia, 1976. június 4–17.
Globális Foglalkoztatási Program, 2003, ILO, Genf.

Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód
21. Minden kormánynak olyan politikát kell folytatnia, amely segíti és támogatja az egyenlő
lehetőségek megteremtését és az egyenlő bánásmódot a foglalkoztatásban, nem enged teret
semmilyen faji, nemi, vallási, politikai, nemzeti hovatartozásra és társadalmi származásra alapozott
megkülönböztetésnek.5
22. A multinacionális vállalatoknak ezen elvek érvényesítésére kell alapozniuk egész
tevékenységüket, mindennemű változtatás nélkül érvényesítve a 18. szakaszban előirányzott
intézkedéseket vagy a történelmi okoknál fogva kialakult diszkrimináció felszámolását szolgáló
kormányzati politikát, kiterjesztve a foglalkoztatás területére az esélyegyenlőség és az egyenlő
bánásmód elveit.6 A multinacionális vállalatoknál is kizárólag a szakmai képességekre, képzettségre és
tapasztalatra kell alapozni a munkaerő-felvételt, a képzést és a munkahelyi előmenetelt.
23. A kormányok semmilyen körülmények között nem írhatják elő a multinacionális vállalatoknak a
21. szakaszban említett okok alapján történő diszkriminációt; indokolt esetekben ösztönözni kell az ilyen
diszkrimináció elkerülését.
A foglalkoztatás biztonsága
24. A kormánynak alaposan vizsgálnia kell a multinacionális vállalatok hatását a foglalkoztatásra
a gazdaság különböző ágazataiban. A kormányoknak – csakúgy mint a multinacionális vállalatoknak
– minden országban megfelelő intézkedésekkel kezelniük kell a multinacionális vállalatok
tevékenységének a foglalkoztatásban és a munkaerőpiacon jelentkező hatásait.
25. A multinacionális vállalatoknak a belföldi vállalatokkal azonos módon, aktív munkaerőtervezéssel törekedniük kell a stabil foglalkoztatás biztosítására, a foglalkoztatás biztonságának
megteremtésére, tiszteletben kell tartaniuk a szabad tárgyalások során egyeztetett és önként
vállalt, a foglalkoztatás stabilitására és a szociálpolitikára vonatkozó kötelezettségeket. Tekintettel a
multinacionális vállalatok rugalmasságára, utóbbiaknak vezető szerepet kell vállalniuk a foglalkoztatás
támogatásában, különösen azokban az országokban, ahol a multinacionális vállalatok tevékenységének
megszüntetése hosszan tartó munkanélküliséget idézhet elő.
26. A jelentős foglalkoztatási hatásokkal járó változtatások (többek között összeolvadás, vállalat
fölötti ellenőrzés megszerzése, termelés áthelyezése) mérlegelése során a multinacionális vállalatok
kötelesek időben bejelenteni a kormányzati szerveknek, a munkaadói és a munkavállalói szervezeteknek
a tervezett változtatásokat annak érdekében, hogy nevezettek a multinacionális vállalatokkal együtt
mérlegelhessék a változtatások hatását ahhoz, hogy a lehető legkiterjedtebb mértékben mérsékeljék
a kedvezőtlen hatásokat. Ez különösen fontos a kollektív létszámleépítéssel vagy elbocsátásokkal járó
gyár bezárások esetén.
27. Kerülni kell a munkajogi vitákra okot adó elbocsátásokat.7
28. A kormányok a multinacionális és belföldi vállalatokkal együtt kötelesek valamilyen formában
gondoskodni azoknak a munkavállalóknak a jövedelem pótlásáról, akiknek a foglalkoztatása megszűnik.8
5
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111. sz. Egyezmény és 111. sz. Ajánlás a foglalkoztatásból és foglalkozásból eredő hátrányos megkülönböztetésről; 100. sz. Egyezmény és
90. sz. Ajánlás az egyenlő díjazásról.
Lásd a következő két ILO általi helyes gyakorlatról szóló kódexet: HIV/AIDS és a munka világa, A helyes gyakorlat kódexe, 2001., ILO, Genf;
A fogyatékosság kezelése a munkahelyen, A helyes gyakorlat kódexe, 2002., ILO, Genf.
119. sz. Ajánlás a foglalkoztatás megszüntéséről a munkáltató kezdeményése alapján.
ibid.
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Oktatás
29. A kormányoknak minden érintett bevonásával ki kell alakítaniuk a foglalkoztatáshoz szorosan
kapcsolódó szakmai továbbképzés nemzeti programját.9 Ez az a keretrendszer, amelyen belül a
multinacionális vállalatoknak érvényesíteniük kell saját szakképzési elképzeléseiket.
30. Működésük során a multinacionális vállalatoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a munkavállalók a
fogadó államban minden szinten rész vehessenek az ország igényeinek és fejlesztéspolitikai elképzeléseinek
megfelelő szakképzésben. Az ilyen oktatásnak lehetőség szerint segítenie kell az általánosan hasznosítható
képességek és a szakmai előmeneteli lehetőségek fejlesztését, illetve kihasználását. E feladat ellátása
során lehetőség szerint együtt kell működni az ország illetékes hatóságaival, a munkaadói és munkavállalói
szervezetekkel és az illetékes helyi, országos vagy nemzetközi intézményekkel.
31. A fejlődő országokban tevékenykedő multinacionális vállalatoknak a belföldi vállalatokkal
együtt részt kell venniük a befogadó országok kormányai által ösztönzött és a munkaadói és a
munkavállalói szervezetek által támogatott programokban, többek között a különleges pénzeszközökből
támogatott programokban. A programok célja a készségfejlesztés és szakképzés, valamint a szakmai
továbbképzés és foglalkoztatási tanácsadás. E programok kezelését az azokat támogató érdekelt
feleknek közösen kell felvállalniuk. Amennyiben erre lehetőség van, a multinacionális vállalatok – a
fogadó állam fejlődéséhez való hozzájárulásuk részeként – képzett szakembereikkel kötelesek segíteni
a kormányok által szervezett szakképzési programok végrehajtását.
32. A multinacionális vállalatok, a kormányok együttműködésével és a vállalat hatékony
működésének megfelelő mértékben, az egész vállalaton belül adjanak lehetőséget a helyi
vállalatvezetésnek tapasztalataik bővítésére a megfelelő területeken, beleértve a munkaügyi kapcsolatokat.

Munka- és életfeltételek
Bérek, juttatások és munkafeltételek
33. A multinacionális vállalatok által kínált bérek, juttatások és munkafeltételek ne legyenek
kevésbé előnyösek, mint az érintett országban tevékenykedő velük összehasonlítható belföldi vállalatok
által kínált bérek, juttatások és munkafeltételek.
34. Amikor a multinacionális vállalatok olyan fejlődő országokban tevékenykednek, ahol
esetleg nincsenek velük összehasonlítható belföldi vállalatok, a lehető legjobb béreket, juttatásokat
és munkafeltételeket kell kínálniuk a kormánypolitika kereteinek megfelelően.10 Ezek feleljenek
meg a vállalat gazdasági pozíciójának, de ugyanakkor legyenek elégségesek a munkavállalók és
családjaik legalább alapvető igényeinek kielégítéséhez. Ahol a multinacionális vállalatok gondoskodnak
a munkavállalók alapvető szükségleteiről, így például a szállásról, az orvosi ellátásról vagy az
élelmezésről, ezek az ellátások legyenek jó minőségűek.11
35. A kormányok, különösen a fejlődő országokban, törekedjenek megfelelő intézkedések
elfogadására, amelyek alkalmazása révén biztosítható, hogy az alacsonyabb jövedelmi csoportok és a
fejletlenebb területek is a lehető legtöbbet profitálják a multinacionális vállalatok tevékenységéből.
9
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142. sz. Egyezmény az emberi erőforrásfejlesztésről és 195. sz. Ajánlás az emberi erőforrásfejlesztésről: oktatás, képzés és élethosszig
tartó tanulás, felidézve a tartalom önkéntes természetét és a kollektív alku szintjeit.
116. sz. Ajánlás a munkaidő csökkentéséről.
10. sz. Egyezmény és 110. sz. Ajánlás az ültetvényen dolgozók foglalkoztatási feltételeiről; 115. sz. Ajánlás a dolgozók lakáskörülményeiről;
69. sz. Ajánlás az egészségügyi ellátásról és 130. sz. Egyezmény és 134. sz. Ajánlás az egészségügyi ellátásról és a táppénzről.

A foglalkoztatás alsó korhatára
36. A multinacionális vállalatok és a nemzeti vállalatok kötelesek betartani a foglalkoztatás
és munkavállalás alsó korhatárát annak érdekében, hogy biztosítani lehessen a gyermekmunka
hatékony betiltását és azonnali és hatékony intézkedéseket kell hozniuk saját hatáskörükön belül a
gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltása és megszüntetése érdekében.12
Munkaegészségügy és munkabiztonság
37. A kormányoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a multinacionális vállalatok és a belföldi
vállalatok megfelelő munkaegészségügyi és munkabiztonsági normákat biztosítsanak munkavállalóik
számára. Felszólítjuk azokat a kormányokat, amelyek még nem ratifikálták a gépek védőburkolatáról
szóló 119. számú, a dolgozóknak az ionizáló sugárzások elleni védelméről szóló 115. számú, a benzol
ártalmak elleni védekezésről szóló 136. számú és a rákkeltő anyagok és hordozók által előidézett
ártalmak elleni védekezésről szóló 139. számú ILO egyezményeket, hogy mindazonáltal a lehető
legnagyobb mértékben alkalmazzák a fenti egyezményekbe és a kapcsolódó ajánlásokba (118, 114, 144
és 147 számú) beépített alapelveket. Ugyancsak figyelembe kell venni a foglalkozási megbetegedések
listáját és a munkaegészségügyi és munkavédelmi ILO kiadványok jelenleg érvényes jegyzékében
található magatartási kódexeket és irányelveket.13
38. A multinacionális vállalatoknak gondoskodniuk kell a nemzeti követelményeknek megfelelő,
lehető legmagasabb szintű munkaegészségügyi és munkavédelmi ellátásról. Ennek során figyelembe
kell venniük a vállalat egészénél felhalmozott tapasztalatokat, beleértve a különleges veszélyekre
vonatkozó ismereteket. A másik országokban alkalmazott és a saját helyi működésük szempontjából
releváns munkabiztonsági és munkaegészségügyi szabványokat és előírásokat hozzáférhetővé kell tenni
a vállalati munkavállalók képviselői, valamint – külön kérésre – az illetékes hatóságok és a működésük
szerinti összes ország munkaadói és munkavállalói szervezetei számára. Ezenkívül tájékoztatni kell
az érintetteket az új termékekkel és eljárásokkal kapcsolatos különleges veszélyekről és védelmi
intézkedésekről. A multinacionális vállalatoknak a velük összehasonlítható belföldi vállalatokhoz
hasonlóan vezető szerepet kell vállalniuk az üzembiztonságra és az egészségre ártalmas jelenségek és
folyamatok okainak kivizsgálásában és az ezeket megszüntető fejlesztések vállalati alkalmazásába.
39. A multinacionális vállalatok működjenek együtt és vegyenek részt az érdekelt nemzetközi
szervezetek munkájában, segítsék a nemzetközi munkabiztonsági és munkaegészségügyi szabványok
előkészítését és alkalmazását.
40. A kialakult nemzeti gyakorlatnak megfelelően a multinacionális vállalatok minden
vonatkozásban működjenek együtt az illetékes országos munkavédelmi és munkaegészségügyi
hatóságokkal, a munkavállalók és szervezeteik, valamint a munkabiztonsági és munkaegészségügyi
szervezetek képviselőivel. Megfelelő esetekben a biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó pontokat
be kell építeni a munkavállalókkal és képviselőkkel kötött szerződésekbe.

12
13

138. sz. Egyezmény, 1. szakasz; 182. sz. Egyezmény, 1. Szakasz.
194. sz. Ajánlás a foglalkozási betegségek jegyzékéről. A hivatkozott ILO egyezmények és ajánlások a „Catalogue of ILO Publications on
Occupational Safety and Health, ed. 2000, ILO, Geneva” (Munkaegészségügyi és munkabiztonsági katalógus, ILO, Genf, 2000) találhatók.
Lásd még <http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/publicat/index.htm>
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Munkaügyi kapcsolatok
41. A multinacionális vállalatok kötelesek biztosítani legalább a fogadó országban működő
összehasonlítható vállalatoknál fennálló munkaügyi kapcsolatokat.
Az egyesülés szabadsága és a szervezkedési jog
42. A multinacionális és a nemzeti vállalatok munkavállalói számára – mindennemű
megkülönböztetés nélkül – biztosítani kell a jogot arra, hogy szervezeteket hozzanak létre és – kizárólag
az adott szervezet belső szabályai függvényében, külön engedély nélkül, saját szuverén választásuk
alapján – működő szervezetekbe lépjenek be.14 Ugyancsak egyenlő védettséget kell élvezniük a
foglalkoztatásban a szakszervezet-ellenes intézkedésekkel szemben.15
43. A multinacionális vállalatokat vagy az általuk foglalkoztatott munkavállalókat képviselő
szervezeteknek egyenlő védelmet kell élvezniük az egymás, vagy az egymás megbízottai és tagjai által
kezdeményezett, az alapítást, működést vagy igazolást érintő beavatkozásokkal szemben.16
44. Ahol erre lehetőség van, a helyi körülmények között a multinacionális vállalatoknak
támogatniuk kell a munkaadói szervezetek mûködését.
45. A kormányoknak – ott, ahol ezt még nem tették meg – sürgősen el kell fogadniuk a 87.
sz. Egyezmény 5. szakaszának alapelveit; ezek lehetővé teszik, hogy a multinacionális vállalatoknál
tevékenykedő munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek beléphessenek a saját maguk
által választott nemzetközi munkaadói és munkavállalói szervezetekbe.
46. Ott, ahol a fogadó államok kormányai külön ösztönzésekkel fokozzák a külföldi tőke
beáramlását, ezek az ösztönző intézkedések nem tartalmazhatnak semmilyen rendelkezést a
munkavállalók egyesülési jogának, szervezkedési jogának vagy a kollektív alku jogának korlátozásáról.
47. A multinacionális vállalatok munkavállalóinak képviselőit nem akadályozhatják abban, hogy
konzultáljanak, illetve véleményt cseréljenek egymással – feltéve, hogy ezek a konzultációk nem
akadályozzák, illetve nem sértik a munkavállalók képviselőivel és szervezeteikkel fenntartott kapcsolatot
és az ezekre vonatkozó eljárásokat.
48. A kormányzatok nem akadályozhatják a más országokból a belföldi szervezetek meghívására
a fogadó országba a kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésekben folytatandó konzultációk és
véleménycsere céljából érkezett munkaadói és munkavállalói képviselőket abban, hogy kifejezetten
ebben a minőségben beléphessenek a vállalat területére.
Kollektív alku
49. A multinacionális vállalatok alkalmazottai számára biztosítani kell azt a jogot, hogy a
fogadó ország törvényeinek és joggyakorlatának megfelelően rendelkezzenek saját, a kollektív alku
szempontjából elismert érdekképviseleti szervezetekkel.

14
15
16

46
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87. sz. Egyezmény, 2. szakasz.
98. sz. Egyezmény, 1(1) szakasz.
98. Egyezmény, 2(1) szakasz.

50. Szükség esetén a nemzeti joggyakorlatnak megfelelő intézkedéseket kell hozni a munkaadói
és a munkavállalói szervezetek közötti önkéntes tárgyalások mechanizmusának működtetésére,
fejlesztésére és lehetőségeinek maradéktalan kihasználására, különös tekintettel a foglalkoztatási
feltételek kollektív szerződésben való szabályozására.17
51. A multinacionális vállalatoknak és a belföldi vállalatoknak biztosítaniuk kell a munkavállalók
képviselői számára a hatékony kollektív szerződések kialakításához szükséges eszközöket.18
52. A multinacionális vállalatok kötelesek minden egyes országban lehetővé tenni a munkavállalók
képviselői számára, hogy utóbbiak tárgyalásokat folytassanak a tárgyalások tárgyát képező kérdésekben
megfelelő döntési hatáskörrel rendelkező menedzsmenttel.
53. A multinacionális vállalatok a munkavállalók képviselőivel a foglalkoztatási feltételek
tárgyában folytatott bona fide tárgyalások, vagy a szervezkedési jog munkavállalói érvényesítése során
nem élhetnek azzal a lehetőséggel, hogy az üzem más ország területére való áthelyezésének kilátásba
helyezésével kedvezőtlenül befolyásolják a tárgyalások menetét vagy akadályozzák a munkavállalókat
jogaik érvényesítésében; szintén nem élhetnek a multinacionális vállalatok azzal a fenyegetéssel, hogy
külföldi leányvállalatoknál foglalkoztatott munkavállalók áthelyezésével befolyásolják a munkavállalók
szervezeteinek alkupozícióját vagy akadályozzák szervezkedési joguk gyakorlását.
54. A kollektív szerződéseknek megfelelő rendelkezéseket kell tartalmazniuk a kollektív szerződés
értelmezése és alkalmazása során felmerülő jogviták rendelkezésére, a kölcsönösen tiszteletben tartott
jogok és felelősség érvényesítésére.
55. A multinacionális vállalatok kötelesek ellátni a munkavállalók képviselőit a menedzsmenttel
folytatandó érdemi tárgyalásokhoz szükséges információkkal, és minden olyan esetben, amikor ez
megfelel a helyi törvényeknek és gyakorlatoknak, kötelesek megfelelő adatokkal szolgálni a szóban
forgó jogi személyek, indokolt esetekben, a vállalat egésze teljesítményéről és eredményeiről.19
56. A kormányzatok kötelesek ellátni a munkavállalók szervezeteit – azok kérésére, és
amennyiben a törvények ezt lehetővé teszik – az érintett iparágakkal kapcsolatos olyan megfelelő
információkkal, amelyek az alkufolyamatban segíthetik a kollektív alku kritériumainak megfo
galmazását. Ezzel kapcsolatban a multinacionális és a belföldi vállalatok kötelesek minden esetben
konstruktív módon reagálni a kormányzatok ilyen jellegû adatkéréseire.
Konzultáció
57. A multinacionális és a nemzeti vállalatoknál egyaránt a munkaadók és a munkavállalók, illetve
képviselőik között rendszeresített tárgyalási rendszereknek a nemzeti törvények és joggyakorlat szerint
biztosítaniuk kell a kölcsönös érdeklődésre számot tartó konzultációk lehetőségét. Az ilyen konzultáció
nem helyettesítheti a kollektív alkut.20

17
18
19
20

98. sz. Egyezmény 4. szakasz.
135. számú Egyezmény a munkavállalók üzemi képviselőinek védelmérõl és számukra biztosított feltételekről.
129. számú Ajánlás a vállalatvezetés és a munkavállalók közötti kapcsolattartásról.
94. számú Ajánlás a munkaadók és a munkavállalók vállalati szintû konzultációjáról és együttmûködéséről; 129. sz. Ajánlás a vállalati
kommunikációról.
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Sérelmek kivizsgálása
58. A multinacionális és nemzeti vállalatok kötelesek tiszteletben tartani az általuk foglalkoztatott
munkavállalók jogát arra, hogy a munkavállalók sérelmeit az alábbiak szerint vizsgálják ki: minden
olyan munkaállóknak, aki önállóan vagy más munkaállókkal együtt lép fel és úgy ítéli meg, hogy
panasza megalapozott, lehetővé kell tenni panaszának előterjesztését ügy, hogy emiatt a munkavállalót
semmilyen joghátrány vagy sérelem ne érje; a vállalat köteles érdemben foglalkozni a panasz
kivizsgálásával.21 Ez különösen fontos, amikor a multinacionális vállalatok azokban az országokban
tevékenykednek, amelyek nem vetik alá magukat a szervezkedési szabadságról, az egyesülési
szabadságról, a kollektív alkuról, a hátrányos megkülönböztetésről, a gyermekmunkáról és a
kényszermunkáról szóló ILO Egyezmény alapelveinek.22
Munkajogi viták rendezésre
59. A multinacionális és a belföldi vállalatok az általuk alkalmazott munkavállalók szervezeteivel
együtt kötelesek létrehozni az ország feltételeinek és előírásainak megfelelő önkéntes egyeztető
mechanizmust, amely tartalmazza az önkéntes döntőbírói eljárásra vonatkozó rendelkezéseket, a
munkaadók és a munkavállalók között felmerülő munkajogi viták rendezését és megakadályozását.
Az önkéntes egyeztető mechanizmusnak rendelkeznie kell a munkaadók és munkavállalók egyenlő
képviseletéről.23
Genf, 2006. március 28.

21
22

23

48
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130. sz. Ajánlás a munkavállalói panaszok beterjesztéséről és kivizsgálásáról a vállalatoknál.
K9. sz. Egyezmény a kényszermunkáról vagy kötelező munkavégzésről; 87. sz. Egyezmény az egyesülési szabadságról és a szervezkedési jog védelméről; 98. sz. Egyezmény a szervezkedési és kollektív tárgyalási jogról; 100. sz. Egyezmény az egyenlő díjazásról; 105. sz.
Egyezmény a kényszermunka felszámolásáról; 111. sz. Egyezmény a hátrányos megkülönböztetésről a foglalkoztatás és a foglalkozás
területén; 138. sz. Egyezmény a foglalkoztatás alsó korhatáráról; 182. sz. Egyezmény a gyermekmunka legrosszabb formáiról, 35. sz.
Ajánlás a munkára való közvetett kényszerítésről; 90. sz. Ajánlás az egyenlő díjazásról, 111. sz. Ajánlás a hátrányos megkülönböztetésről
a foglalkoztatás és a foglalkozás területén; 146. sz. Ajánlás a a foglalkoztatás alsó korhatáráról és 190. sz. Ajánlás a gyermekmunka
legrosszabb formáiról.
92. sz. Ajánlás az önkéntes egyeztető és döntőbírósági eljárásról.

Melléklet
A multinacionális vállalatokra és a szociálpolitikára vonatkozó alapelvek Tripartit Nyilatkozatában
hivatkozott nemzetközi munkaügyi egyezmények és ajánlások jegyzéke
A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgatótanácsa által annak 204. ülésszakán elfogadva
(Genf, 1977. november), a 279. (2000. november) és a 295. ülésszak (2006. március) által módosítva

Egyezmények
29. sz.

Egyezmény a kötelező és kényszermunkáról, 1930.

87. sz.

Egyezmény az egyesülési szabadság és a szervezkedési jog védelméről, 1948.

98. sz.

Egyezmény a szervezkedési jog és kollektív alku elveinek alkalmazásáról, 1949.

100. sz.

Egyezmény a férfi és női munkavállalóknak egyenlő munka esetén járó egyenlő
díjazásról,1951.

105. sz.

Egyezmény a kényszermunka felszámolásáról, 1957.

110. sz.

Egyezmény az ültetvényi munkások munkafeltételeiről, 1958.

111. sz.

Egyezmény a foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredő hátrányos megkülönböztetésről,
1958.

115. sz.

Egyezmény a dolgozóknak az ionizáló sugárzással szembeni védelméről, 1960.

119. sz.

Egyezmény a gépek védőburkolatáról, 1963.

122. sz.

Egyezmény a foglalkoztatáspolitikáról, 1964.

130. sz.

Egyezmény az orvosi ellátásról és betegség esetén járó juttatásokról, 1969.

135. sz.

Egyezmény a vállalatok munkavállalói képviselőinek védelméről és mûködési feltételeiről,
1971.

136. sz.

Egyezmény a benzol ártalmak elleni védekezésről, 1971.

138. sz.

Egyezmény az alkalmazás alsó korhatáráról, 1973.

139. sz.

Egyezmény a rákkeltő anyagok és hordozók által előidézett foglalkozási megbetegedések
megelőzéséről és kezeléséről, 1974.

142. sz.

Egyezmény a szakmai irányításról és szakképzéséről a humán erőforrások fejlesztésében, 1975.

182. sz.

Egyezmény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására
irányuló azonnali lépésekről, 1999.
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Ajánlások

50

35. sz.

Ajánlás a nem közvetlenül kényszerített kényszermunkáról, 1930.

69. sz.

Ajánlás az orvosi ellátásról, 1944.

90. sz.

Ajánlás a férfi és női munkavállalóknak egyenlő munka esetén járó egyenlő díjazásról, 1951.

92. sz.

Ajánlás az önkéntes egyeztetésről és döntőbírói eljárásról, 1951.

94. sz.

Ajánlás a munkaadók és munkavállalók vállalati szintû konzultációjáról és
együttmûködéséről, 1952.

110. sz.

Ajánlás az ültetvényen dolgozók munkafeltételeiről, 1958.

111. sz.

Ajánlás a foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredő hátrányos megkülönböztetésről, 1958.

114. sz.

Ajánlás a dolgozóknak az ionizáló sugárzással szembeni védelméről, 1960.

115. sz.

Ajánlás a munkavállalók lakásellátásáról, 1961.

116. sz.

Ajánlás a munkaidő csökkentéséről, 1962.

118. sz.

Ajánlás a gépek védőburkolatáról, 1963.

119. sz.

Ajánlás a foglalkoztatás munkaadói kezdeményezésre történő megszüntetéséről, 1963.

122. sz.

Ajánlás a foglalkoztatáspolitikáról, 1964.

129. sz.

Ajánlás a vállalatvezetők és a munkavállalók vállalati szintû kommunikációjáról, 1967.

130. sz.

Ajánlás a panaszok kivizsgálásáról, és rendezéséről a vállalatoknál, 1967.

134. sz.

Ajánlás az orvosi ellátásról és a betegség esetén járó juttatásokról, 1969.

144. sz.

Ajánlás a benzol ártalmak elleni védekezésről, 1971

146. sz.

Ajánlás az alkalmazás alsó korhatáráról, 1973.

147. sz.

Ajánlás a rákkeltő anyagok és hordozók által előidézett foglalkozási megbetegedések
megelőzéséről és kezeléséről, 1974.

169. sz.

Ajánlás a foglalkoztatáspolitikáról, 1984.

189. sz.

Ajánlás a kis- és közepes vállalkozásokban történő munkahelyteremtésről, 1998.

190. sz.

Ajánlás a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló
azonnali lépésekről, 1999.

194. sz.

Ajánlás a foglalkozási betegségek jegyzékéről, 2002.

195. sz.

Ajánlás az emberi erőforrás fejlesztésről: oktatás, képzés és élethosszig tartó tanulás,
2004.
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Függelék I.
A multinacionális vállalatokra és a szociálpolitikára vonatkozó alapelvek Tripartit Nyilatkozata
szempontjából releváns rendelkezéseket tartalmazó, 1977 óta elfogadott nemzetközi munkaügyi
egyezmények és ajánlások jegyzéke
A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgatótanácsa által annak 238. ülésszakán elfogadva
(Genf, 1987. november), és a 279. ülésszak (Genf, 2000. november) és a 295. ülésszak
(Genf, 2006. március) által módosítva

A Nyilatkozat lábjegyzetekben és az egyik mellékletben hivatkozik több, a Nyilatkozat
szempontjából releváns nemzetközi munkaügyi egyezményekre és ajánlásokra. Ezek a lábjegyzetek
nem érintik a Nyilatkozat hivatkozásban szereplő rendelkezéseinek értelmét. Ezeket a hivatkozásokat
a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által az adott rendelkezés tárgyában elfogadott releváns
okmányokra való hivatkozásként kell értelmezni, amelyek hozzájárultak a Nyilatkozat rendelkezéseinek
kialakításához.
A Nyilatkozat az Igazgatótanács által 1977. november 16-án történt elfogadása óta, a Nemzetközi
Munkaügyi Konferencia új egyezményeket és ajánlásokat léptetett hatályba. Az alábbi szöveg az 1977
óta elfogadott és a Nyilatkozat szempontjából releváns rendelkezéseket tartalmazó egyezmények
és ajánlások (beleértve az 1977 júniusában elfogadottak) listáinak összefoglalása. A Nyilatkozat
elfogadásakor megfogalmazott lábjegyzetekhez hasonlóan, az új referenciák sem befolyásolják a
Nyilatkozat vonatkozó rendelkezéseinek értelmezését.
A Nyilatkozat önkéntes jellegével összhangban, annak összes rendelkezése – függetlenül attól,
hogy ezek ILO egyezményekből és ajánlásokból vagy más forrásokból származnak – önkéntes jellegű,
kivéve természetesen azoknak az egyezményeknek a rendelkezéseit, amelyek a ratifikáló tagállamok
számára kötelező hatállyal bírnak.
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51

Az 1977-ben és azóta elfogadott és a Nyilatkozat szempontjából
releváns rendelkezéseket tartalmazó egyezmények és ajánlások listája

egyezmények
Az egyezmény és ajánlás száma és címe

148. sz.

A munkavállalóknak a munkahelyi levegőszennyeződés, zaj és rezgés által okozott
foglalkozási veszélyek elleni védelméről, 1977

37

154. sz.

A kollektív tárgyalások előmozdításáról, 1981

155. sz.

A munkabiztonságról, munkaegészségügyről és a munkakörnyezetről, 1981

37

156. sz.

A férfi és női dolgozók egyenlő lehetőségeiről: a családi kötelezettségekkel bíró
dolgozókról, 1981

21

158. sz.

52

A Nyilatkozat szakasza,
amelyre az egyezmény
vagy ajánlás vonatkozik

A munkaviszony munkáltató kezdeményezésére történő megszüntetéséről,
1982

9, 50

9, 26, 27, 28

161. sz.

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról, 1985

37

162. sz.

Az azbeszt felhasználásának biztonságáról, 1986

37

167. sz.

Az építkezéssel kapcsolatos biztonsági és egészségügyikérdésekről, 1988

37

168. sz.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliség elleni védelemről, 1988

13

170. sz.

A vegyi anyagok munkában történő használatánál fennálló biztonságról, 1990

37

173. sz.

A dolgozók követeléseinek védelméről munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén,
199228

174. sz.

Az ipari katasztrófák megelőzéséről, 1993

37

176. sz.

A bányászat munkavédelméről, 1995

37

184. sz.

A mezőgazdaság munkavédelméről, 2001

37
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ajánlások
Az egyezmény és ajánlás száma és címe

A Nyilatkozat szakasza,
amelyre az egyezmény
vagy ajánlás vonatkozik

156. sz.

A munkavállalók védelméről a munkahelyen levegőszennyezés, zaj és rezgés által okozott
foglalkozási veszélyeztetés ellen, 1977
37

163. sz.

A kollektív tárgyalások előmozdításáról, 1981

164. sz.

A munkabiztonságról, munkaegészségügyről és a munkakörnyezetről, 1981

37

165. sz.

A férfi és női dolgozók egyenlő lehetőségeiről: a családi kötelezettségekkel bíró
dolgozókról, 1981

21

52, 55, 56

166. sz.

A munkaviszony munkáltató kezdeményezésére történő megszüntetéséről,
1982
9, 26, 27, 28

169. sz.

A foglalkoztatáspolitikáról, 1984

171. sz.

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról, 1985

37

172. sz.

Az azbeszt felhasználásának biztonságáról, 1986

37

175. sz.

Az építkezéssel kapcsolatos biztonsági és egészségügyi kérdésekről, 1988

37

176. sz.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliség elleni védelemről, 1988

13

177. sz.

A vegyi anyagok munkában történő használatánál fennálló biztonságról, 1990

37

180. sz.

A dolgozók követeléseinek védelméről munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén,
199228

181. sz.

Az ipari katasztrófák megelőzéséről, 1993

37

183. sz.

A bányászat munkavédelméről, 1995

37

9, 13

15
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Függelék II.
Elfogadva a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgatótanácsa által annak 227. ülésszakán
(Genf, 2000. március)

A Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1988 júniusában elfogadta az ILO Alapvető Munkahelyi
Elvekről és Jogokról szóló Nyilatkozatát. Az elfogadás által, a tagállamok ismételten kinyilvánították
elkötelezettségüket az alapvető munkahelyi elvek és jogok tiszteletbe tartására, előmozdítására
és megvalósítására, konkrétan: (a) az egyesülési szabadság és a kollektív tárgyalási jog hatékony
elismerése; (b) a kötelező vagy kényszermunka minden formájának felszámolása; (c) a gyermekmunka
hatékony betiltása; (d) a foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredő hátrányos egkülönböztetés
megszüntetése az ILO Alapvető Munkahelyi Elvekről és Jogokról szóló Nyilatkozata minden tagállamra
vonatkozik. Mindazonáltal, a multinacionális vállalatok ozzájárulása a megvalósításhoz fontos elemnek
bizonyulhat a nyilatkozat céljainak elérésében. E szempontból, a multinacionális vállalatokra és
szociálpolitikára vonatkozó alapelvek tripartit nyilatkozatának értelmezése és alkalmazása során teljes
mértékben figyelembe kell venni ILO alapvető munkahelyi elvekről és jogokról szóló nyilatkozatának
célkitûzéseit. Ez a referencia semmilyen módon nem befolyásolja a multinacionális vállalatokra és
szociálpolitikára vonatkozó alapelvek tripartit nyilatkozatának önkéntes jellegét vagy rendelkezéseinek
értelmezését.
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ELJÁRÁS A MULTINACIONÁLIS VÁLLALATOKRA ÉS A SZOCIÁLPOLITIKÁRA
VONATKOZÓ ALAPELVEK TRIPARTIT NYILATKOZATÁNAK ALKALMAZÁSA
SORÁN KELETKEZŐ JOGVITÁKNAK A NYILATKOZAT RENDELKEZÉSEINEK
ÉRTELMEZÉSÉVEL VALÓ RENDEZÉSÉRE
Elfogadva a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgatótanács által annak 232. ülésén
(Genf, 1986. március)*

1. Az eljárás célja a Nyilatkozat rendelkezéseinek szükség szerinti értelmezése a Nyilatkozat által
érintett felek között egy valós helyzetben kialakult jogvita feloldása céljából.
2. Az eljárás semmilyen módon nem ismételheti a meglevő országos vagy ILO eljárásokat, illetve
nem mondhat ellent azoknak. Az eljárás nem kezdeményezhető:
a) nemzeti törvény vagy joggyakorlat vonatkozásában;
b) nemzetközi munkaügyi egyezmények vagy ajánlások vonatkozásában;
c) a szervezkedési szabadság körébe eső ügyek vonatkozásában.
A fentiek jelentik, hogy a nemzetközi törvényekre és joggyakorlatra vonatkozó kérdéseket
megfelelő mechanizmuson keresztül kell szemlélni; hogy a nemzetközi munkaügyi egyezményekre
és ajánlásokra vonatkozó kérdéseket az ILO Alapszabálya 19., 22., 24. és 26. szakaszában ismertetett
különböző eljárások vagy a Hivatalhoz intézett különböző kormányzati kérdések alapján kell értelmezni;
valamint hogy a szervezkedés szabadságra vonatkozó kérdéseket az adott kérdéskörben hatályos
különleges ILO eljárások alapján kell rendezni.
3. Ha a Nemzetközi Munkaügyi Hivatalhoz kérelem érkezik a Nyilatkozat bármely részének
értelmezésére, a Hivatal igazolja a kérelem átvételét, és továbbítja azt a Multinacionális Vállalatok
Bizottságának tisztviselőihez. A Hivatal tájékoztatja a kormányt és a munkaadók és a munkavállalók központi
szervezeteit az 5(b) és (c) szakaszban említett szervezettől érkezett, értelmezésre vonatkozó kérdésekről.
4. A Multinacionális Vállalatok Bizottságának tisztviselői a csoportokban lefolytatott konzultációk
alapján döntenek arról, hogy az adott kérdés az eljárás hatálya alá tartozik-e vagy sem. Amennyiben nem
sikerül megállapodásra jutni, a kérdést a Bizottság testülete elé terjesztik.
5. Értelmezési kérdésekkel a Hivatalhoz fordulhat:
a) általában egy tagállam kormánya saját kezdeményezésre vagy a munkaadók és munkavállalók
országos szervezetének kérésére;
b) országos és/vagy ágazati képviseletet ellátó munkaadói vagy munkavállalói szervezet a 6.
szakaszban ismertetett feltételek szerint. Ezeket a kéréseket általában az ország központi szervezetén
keresztül kell továbbítani;
c) a munkaadók vagy munkavállalók nemzetközi szervezete valamelyik tagszervezet
képviseletében.
6. Az 5(b) és (c) esetekben a kéréseket akkor fogadják el, ha bizonyítható, hogy:
a) az érdekelt kormány elutasította az értelmezési kérés Hivatalhoz való előterjesztését; vagy
b) három hónap telt el azóta, hogy a szervezet megkereste a kormányt, és a kormány nem reagált a
szervezet megkeresésére.
*

Official Bulletin (Hivatalos Közlöny) (Genf, ILO) 1986, LXIX. Kötet, A sorozat, No. 3, 196–197 old (az Igazgatótanács által, annak 214-ik
ülésén (1980. november) elfogadott Eljárások IV. része helyett). Lásd Official Bulletin, 1981, LXIV kötet, A sorozat, No.1., 89-90 old.

17

55

ILO multinacionális vállalatokra
vonatkozó nyilatkozata:

7. Jogosult kérelmek esetén a Hivatal a Multinacionális Vállalatok Bizottsága tisztviselőivel
folytatott konzultációk alapján elkészíti a válasz tervezetét. Igénybe veszik az információk minden
rendelkezésére álló forrását, beleértve az érintett országok kormányát, munkaadói és munkavállalói
szervezeteit. A tisztviselők kérhetik a Hivatalból az adatszolgáltatásra vonatkozó határidő megállapítását.
8. A Multinacionális Vállalatok Bizottsága véleményezi és jóváhagyja a válasz tervezetét, mielőtt az
utóbbit végleges jóváhagyás céljából az Igazgatóság elé terjesztik.
9. Az Igazgatóság általi jóváhagyást követően a választ megküldik az érdekelteknek és közzéteszik
a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Official Bulletin (Hivatalos Közlöny) c. kiadványában.

Mit tartalmaz a munkavállalók számára?
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Mit tartalmaz a munkavállalók számára?
Források
Hová fordulhatunk további segítségért?

ILO – Helpdesk
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) olyan speciális szolgáltatást kínál, amelynek célja az üzleti
vállalkozások működésének a nemzetközi munkaügyi normákkal történő megfeleltetése – ez a
szolgáltatás az ILO Helpdesk.
A Helpdesk szolgáltatás megkeresésekre válaszol, amelyekben konkrét ügyekkel kapcsolatos
tanácsadást kérnek; válaszokat ad a gyakran feltett kérdésekre és hozzáférést biztosít széleskörű
kutatási anyagokhoz, szakirodalomhoz és publikációhoz.
A Helpdesk segíthet az ILO szakértőihez való hozzáférésben is, amennyiben a munkaügyi normák
megvalósításával kapcsolatban kérnek segítséget.
A kormányok, munkavállalói és munkáltatói szervezetek képviselőit, valamint magukat a vállalatokat
arra ösztönözzük, hogy használják a Helpdesk által kínált szolgáltatásokat.
Segítségnyújtás:
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E-mailen:

assistance@ilo.org

Telefonon:

+41-22-799-6264

Faxon:

+41-22-799-6354

Írásban:

Helpdesk Manager
International Labour Office
4, route des Morillons
1211 Geneva 22, Switzerland

Honlap:

www.ilo.org/empent
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Mit tartalmaz a munkavállalók számára?
ACTRAV
A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal és a munkavállalók közötti fő kapcsolódási pontként a Munkavállalói
Tevékenységek Irodája (ACTRAV) koordinálja a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal munkavállalókkal és
szervezeteikkel kapcsolatos összes tevékenységét a központban és a területeken is.
Az ACTRAV küldetése az, hogy szoros kapcsolatot ápoljon a szakszervezeti mozgalommal a világ számos
országában és, hogy a munkavállalói jogokat védő és erősítő tevékenységeket előmozdítva a Nemzetközi
Munkaügyi Hivatal támogatását nyújtsa a szakszervezetek számára azon törekvéseik során, amelyekkel
erősíteni kívánják befolyásukat.
A világ szakszervezeti mozgalmával meglévő szoros kapcsolatainak, a különböző régiókban való
jelenlétének és képzési tevékenységeinek köszönhetően az ACTRAV a szakszervezeti mozgalomról szóló
hatalmas információs hálózat középpontjában helyezkedik el. Ez az információhalmaz a Nemzetközi
Munkaügyi Szervezet, tagszervezetei és a nyilvánosság rendelkezésére áll a médián, az egyetemeken és
a nem-kormányzati szervezeteken keresztül.
Akár ipari balesetekről, szakszervezeti vezetők letartóztatásáról, munkaügyi kérdésekről vagy más
egyébről van szó, az ACTRAV képes arra, hogy az Ön számára megteremtse a kapcsolatot azokkal a
személyekkel, akik az adott témában a legnagyobb tudással rendelkeznek és segíteni tudnak Önnek.
E-mail:
Fax:
Honlap:

actrav@ilo.org
+41-22-799-6570
www.ilo.org/actrav
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