EGYÜTTMŰKÖDÉSÉ MEGÁLLAPODÁS
a
Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége és a
Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat között

A munkaügyi kapcsolatok kultúrájának fejlesztése végett, valamint a
munkaügyi viták békés eszközökkel történő megoldási módszerei
terjesztése érdekében a Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók
Szakszervezeti Szövetsége (VKDSZ) és a Munkaügyi Közvetítői és
Döntőbírói Szolgálat (MKDSZ) - továbbiakban a Felek - az alábbi
együttműködési megállapodást kötik.

A Felek megállapodnak abban, hogy
a VKDSZ:
- Ajánlja tagjainak, tagszervezeteinek, hogy munkaügyi viták, konfliktusaik
megelőzése, illetve megoldása érdekében vegyék igénybe az MKDSZ
közreműködését és azt ajánlják az érdekkörükbe tartozó vállalkozások
részére is.
- Saját tagjai, tagszervezetei körében - hatékonyan részt vesz - az MKDSZ
tevékenységének, szolgáltatásainak megismertetésében.
az MKDSZ:
- Preventív mediációs tevékenysége keretében konzultációs lehetőséget
biztosít és kínál fel a VKDSZ tagsági körébe tartozó szervezetek számára.

a kölcsönös érdekek alapján:
- Rendszeres tájékoztatást adnak egymásnak tevékenységükről,
munkájukról.
- Tájékoztatják egymást tervezett programjaikról és lehetőséget biztosítanak
a másik Fél képviselői számára a hazai, illetve külföldi rendezvényeinek
(képzések, konferenciák, tapasztalat-cserék, stb.) való részvételre.
- Biztosítják kiadványaik, információs anyagaik kölcsönös cseréjét.
- Szükség szerint közösen lépnek fel a médiában. A felek elősegítik egymás
ismertségét oly módon is, hogy támogatják egymás PR törekvéseinek

megvalósulását, vállalják, hogy internetes honlapjukon közvetlen
elérhetőséget; biztosítanak a másik Fél honlapja számára.
- Oktatási programjaikról tájékoztatást adnak a másik Fél számára és
lehetőség szerint bevonják egymást ezekbe a programokba.
- A munkajogi szabályozás fejlesztését szolgáló munkálatok során
kiemelten támogatják a közvetítés, döntőbíráskodás további
előterjesztését célzó javaslatok kidolgozását és beillesztését a hatályos
joganyagba.
- Együttműködnek annak érdekében, hogy minél teljesebben
megvalósuljanak az Országos Érdekegyeztető Tanács (illetőleg
jogelődjének) az MKDSZ működését segítő döntései.
- A Felek előzetesen
tájékoztatják egymást a munkaügyi vitákról,
konfliktus-helyzetekről. A lezajlott konfliktusokat utólag együttesen
elemzik, értékelik.
- A munkaadói és munkavállalói oldal közös igénye alapján az MKDSZ által
delegált közvetítő segíti az Ágazati Párbeszéd Bizottságok munkáját.
- Közreműködnek a Felek abban, hogy a vállalati-, illetőleg szakmai ágazati
szintű kollektív szerződés megkötésére irányuló tárgyalások során - a
tárgyaló felek igénye szerint - közvetítő segítse elő a megállapodások
létrejöttét.
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