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1. 1. A A FIEC FIEC éés az s az ééppííttőőipar az ipar az 
EurEur óópai Unipai Uni óóbanban
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ÉÉppííttéési tevsi tev éékenyskenys éég az EUg az EU--banban
20112011. . éévi legfontosabb adatokvi legfontosabb adatok

�� 1.208 1.208 millimilli áárd rd €€
((az EU28 GDPaz EU28 GDP--jjéének nek 9,6%9,6%--aa))

�� 14,6 14,6 millimilli óó dolgozdolgoz óó
((az EU27 foglalkoztatotti laz EU27 foglalkoztatotti l éétsztsz áámmáának nak 
7%7%--aa))

�� 3,1 3,1 millimilli óó vváállalkozllalkoz ááss
((ffőőkkééppen KKVppen KKV --kk))



ÉÉppííttőőipar az Euripar az Eur óópai Unipai Uni óóbanban
JellemzJellemzőőii

�� Rossz imRossz im áázszs
�� A szakkA szakk éépzett munkaerpzett munkaer őő hihi áányanya
�� ErErőős szs sz éétttt ööredezettsredezetts éégg ((ffőőleg a KKVleg a KKV --knkn ááll))
�� MunkaerMunkaer őő--igig éényes tevnyes tev éékenyskenys éégg
�� SpeciSpeci áális foglalkoztatlis foglalkoztat áási si éés s 

munkafeltmunkafelt éételektelek
�� SpeciSpeci áális lis éés s öösszetett termelsszetett termel éési folyamatsi folyamat



2. 2. A szociA szoci áális plis p áárbeszrbesz éédd
ééss

a pa paritarit áásos szocisos szoci áális alapoklis alapok



SzociSzoci áális plis p áárbeszrbesz ééd az EU szintjd az EU szintj éénn
ÁÁltalltaláános nos éészrevszrevéételektelek

�� Az EUAz EU--SzerzSzerzőőddéésben elsben el őőíírt szocirt szoci áális lis 
ppáárbeszrbesz éédd::
��A szociA szoci áális partnerek vlis partnerek v éélemlem éénynyéét ki kell kt ki kell k éérni rni 

a szocia szoci áális politika klis politika k éérdrd ééseirseir őőll (154(154. cikk. cikk ))
��A szociA szoci áális partnerek dlis partnerek d öönthetnek autonnthetnek auton óóm m 

megmeg áállapodllapod áásokrsokr óól szl sz óóllóó ttáárgyalrgyal áások sok 
megkezdmegkezd éésséérrőől (l (155155. cikk. cikk ))

�� A szociA szoci áális partnerek autonlis partnerek auton óómimi áájaja
�� ÁÁgazatkgazatk öözizi <> <> áágazati szocigazati szoci áális plis p áárbeszrbesz éédd



ÁÁgazati szocigazati szoci áális plis p áárbeszrbesz éédd
ÉÉppííttőőiparipar

�� SikeressSikeress ééggééhez erhez erőős szocis szoci áális partnerekre lis partnerekre 
van szvan sz üüksks éégg

�� JJóóval val 1998 1998 ((az az EU EU áágazati szocigazati szociáális lis 
ppáárbeszrbeszééddéének kezdete) nek kezdete) elelőőtt kezdtt kezd őőddöötttt

�� 2 partner: 2 partner: a a FIEC FIEC éés azs az EFBWWEFBWW
�� ReRendszeres reprezentatndszeres reprezentat íív tanulmv tanulm áányoknyok

((az az ééppííttőőiparriparr óóll 20132013--2014)2014)



�� Az Az ééppííttőőipar sipar s pecpec iiáális jellemzlis jellemz őőii
�������� a szocia szoci áális partnerek fontos szerepelis partnerek fontos szerepe

�� A legtA legt ööbb nyugati EUbb nyugati EU --tagtag áállamban lllamban l ééteziktezik
�� KKöözzöösen kezelik a munksen kezelik a munk ááltatltat óók k éés a s a 

szakszervezetek szakszervezetek �������� kkéétoldali megktoldali megk öözelzelííttééss
�� Az Az áágazat szgazat sz üüksks éégleteihez szabott gleteihez szabott 

megkmegk öözelzelííttééss

ParitParit áásos szocisos szoci áális alapoklis alapok
CCéélok, clok, céélkitlkitűűzzéések sek éés alkalmazs alkalmazáási ksi köörr



1.1. SzakkSzakk éépzpzééss

�� ÉÉppííttőőiparipar = = munkaermunkaer őő--igig éényes tevnyes tev éékenyskenys éégg
�� Gyorsan vGyorsan v ááltozltoz óó kköörnyezetrnyezet (globali(globali zzáácici óó, , 

demogrdemogr ááfiai vfiai v ááltozltoz áásoksok , , «« zzööldld ííttéés s »»,,……))
�� A rendelkezA rendelkez éésre sre áállll óó éés a piac s a piac ááltal igltal ig éényelt nyelt 

szakszak éértelem krtelem k öözzöötti rtti r éés css cs öökkentkkent éésese

ParitParit áásos szocisos szoci áális alapoklis alapok
3 3 ffőő szakterszakterüületlet



2.2. EgEgéészsszs éégg-- éés munkavs munkav éédelemdelem

�� A javulA javul áás ellens ellen éére az egre az eg éészsszs éégg-- éés s 
munkavmunkav éédelmi probldelmi probl éémmáák tovk tov áábbra is sbbra is s úúlyos lyos 
veszvesz éélyt jelentenek az lyt jelentenek az ééppííttőőiparbaniparban

�� MegelMegelőőzzééss
�� Testreszabott kTestreszabott k éépzpzééss

ParitParit áásos szocisos szoci áális alapoklis alapok
3 3 ffőő szakterszakterüületlet



3.3. SpeciSpeci áális nyugdlis nyugd ííjrendszerekjrendszerek

�� A kA k üülslsőő ttéényeznyezőők hatk hat áása az sa az ééppííttőőipari ipari 
tevtevéékenyskenys éégregre

�� Az Az áágazat szgazat sz éétttt ööredezettsredezetts éégege �������� kiegkieg éészszííttőő
nyugdnyugd ííjrendszerekjrendszerek

�� A munkaerA munkaer őő mobilitmobilit áásasa

ParitParit áásos szocisos szoci áális alapoklis alapok
3 3 ffőő szakterszakterüületlet



�� A paritA parit áásos alapok fejlesztsos alapok fejleszt éésséének nek 
ttáámogatmogat áásasa

�� Szoros egySzoros egy üüttmttm űűkkööddéés azs az EFBWWEFBWW (Eur(Eur óópai pai 

ÉÉppííttőő-- éés Faipari Munks Faipari Munk áások Szsok Sz öövetsvets ééggéével)vel) éés azs az
AEIPAEIP (Parit(Parit áásos Alapon Szervezsos Alapon Szervez őőddőő IntInt éézmzméények nyek 
EurEur óópai Szpai Sz öövetsvets ééggéével)vel)

�� 2 2 ffőő konferenciakonferencia ::
�� VarsVars óó -- PL (2008)PL (2008)
�� BuBu karestkarest -- RO (2010)RO (2010)

ParitParit áásos szocisos szoci áális alapoklis alapok
RRéégebbi gebbi éés folyamatos kezdems folyamatos kezdeméényeznyezééseksek



�� «« KapacitKapacit áássééppííttéésisi »» projeproje kktt
�� EgyEgyüüttmttm űűkköödve az dve az EFBWW EFBWW éés az s az AEIPAEIP szszöövetsvets ééggelggel
�� KKöözpontban a gyakorlati kzpontban a gyakorlati k éérdrd ééseksek
�� «« TwinningTwinning »» (p(páárosros ííttáási) elvsi) elv ::

�� LengyelorszLengyelorsz áágg -- SpaSpanyolorsznyolorsz áágg
�� RomRom áánia nia -- FrancFranc iaorsziaorsz áágg
�� BulgBulg áária ria –– NNéémetorszmetorsz áágg

�� SODICO projeSODICO proje kkt (SLO)t (SLO)

ParitParit áásos szocisos szoci áális alapoklis alapok
RRéégebbi gebbi éés folyamatos kezdems folyamatos kezdeméényeznyezééseksek



ParitParit áásos szocisos szoci áális alapoklis alapok
RRéégebbi gebbi éés folyamatos kezdems folyamatos kezdeméényeznyezééseksek

www.paritarianwww.paritarian--fundsfunds--construction.euconstruction.eu



3. 3. KezdemKezdem éényeznyez éések a sek a 
szakkszakk éépzpzéés s éés az egs az eg éészsszs éégg-- éés s 

munkavmunkav éédelmi megeldelmi megel őőzzéés s 
terter üületlet éénn



�� 19921992--ben alapben alap íított parittott parit áásos alapsos alap
�� KKéépzpzéés s éés egs eg éészsszs éégg-- éés munkavs munkav éédelem az delem az 

ééppííttőőiparbaniparban
�� ÉÉves kves k ööltslts éégvetgvet ééss (2012) : 89 (2012) : 89 millimilli óó €€

�� 63% 63% áállamillami
�� 27% 27% munkmunk ááltatltat óókk
�� 10% 10% nynyúújtott szolgjtott szolg ááltatltat áásoksok

�� 42 42 kkéépzpzéési ksi k öözpontzpont
�� 158.000 158.000 dolgozdolgoz óó kkéépzpzéésese 20112011--benben

SzakkSzakk éépzpzéés, egs, eg éészsszs éégg-- éés s 
munkavmunkav éédelmi megeldelmi megel őőzzééss

FundaciFundacióón Laboral de la Construccin Laboral de la Construccióón (ES)n (ES)



�� BusBus zz «« mobilmobil osztoszt áályteremlyterem »»
�� Az Az ééppííttőőipari szakmai kipari szakmai k áártya rtya 

ttáámogatmogat áásasa
�� A KKVA KKV --k megkk megk öözeze--

ll ííttéésese

SzakkSzakk éépzpzéés s éés egs eg éészsszs éégg-- éés s 
munkavmunkav éédelmi megeldelmi megel őőzzééss

FundaciFundacióón Laboral de la Construccin Laboral de la Construccióón (ES)n (ES)



�� 19471947--ben alapben alap íított parittott parit áásos alapsos alap
((a szaktera szakter üületek letek 20052005--ben kibben kib őővvüültekltek ))

�� 29 29 helyi helyi üügyngyn ööksks éégg
�� A munkA munk ááltatltat óók finanszk finansz íírozzrozz áákk

((a teljes ba teljes b éértrt öömeg meg 0,11%0,11%--aa) ) 

�� NyNyúújtott szolgjtott szolg ááltatltat áásoksok : : 
�� TanTanáácsadcsad áás a vs a váállalatoknakllalatoknak
�� KKéépzpzééss
�� EgEgéészsszs éégg-- éés munkavs munkav éédelmi megeldelmi megel őőzzééss

SzakkSzakk éépzpzéés, egs, eg éészsszs éégg-- éés s 
munkavmunkav éédelmi megeldelmi megel őőzzééss

OPPBTP (FR)OPPBTP (FR)



�� Gyakorlati tanGyakorlati tan áácsokcsok
(vide(vide óókk, illus, illus ztrztr áácici óókk, , 
stbstb .).)

�� 10 10 kküüllöönbnb öözzőő szakmaszakma
�� villanyszerelvillanyszerel őő
�� kkőőmműűvesves
�� úúttééppííttőő
�� vvíízszerelzszerel őő
�� stbstb ..

SzakkSzakk éépzpzéés, egs, eg éészsszs éégg-- éés s 
munkavmunkav éédelmi megeldelmi megel őőzzééss

OPPBTP (FR)OPPBTP (FR)

www.preventionbtp.frwww.preventionbtp.fr



4. 4. Az Az áágazat imgazat im áázszsáának nak 
javjav ííttáássáára tett ra tett 

kezdemkezdem éényeznyez ééseksek



Az Az áágazat imgazat im áázszsáát befolyt befoly áásolsol óó ttéényeznyezőőkk

MegfelelMegfelel őő fizetfizet ééss

A foglalkoztatA foglalkoztat áás s 
biztonsbiztons áágaga

KiegKieg éészszííttőő
juttatjuttat áásoksok

ÁÁllll ááss--
lehetlehet őősséégekgek

KKéépzpzééss Eg. Eg. éés munkas munka --
vvéédelemdelem

MunkaMunka --éélet let 
egyensegyens úúlyly

MunkaMunka --
kköörnyezetrnyezet



A franciaorszA franciaorsz áági fiatal dolgozgi fiatal dolgoz óók kk k öörréében ben 
vvéégzett felmgzett felm éérrééss



A franciaorszA franciaorsz áági fiatal dolgozgi fiatal dolgoz óók kk k öörréében ben 
vvéégzett felmgzett felm éérrééss



Mit tehetnek a szociMit tehetnek a szoci áális partnerek lis partnerek éés a s a 
paritparit áásos alapoksos alapok ? ? 

1.1. A svA sv éédorszdorsz áági ID06 munkahelyi gi ID06 munkahelyi 
azonosazonos ííttóó kkáártya  rtya  

2.2. Az olaszorszAz olaszorsz áági (a jgi (a j áárulrul éékfizetkfizet éést st 
igazoligazol óó) ) DURCDURC--dokumentumdokumentum



Mit tehetnek a szociMit tehetnek a szoci áális partnerek lis partnerek éés a s a 
paritparit áásos alapoksos alapok ?  ?  

A svA svéédorszdorszáági Igi ID06D06--kkáártyartya

�� 20062006--ban kerban ker üült bevezetlt bevezet éésresre
�� 7 7 munkmunk ááltatltat óói szervezet i szervezet éés s 5 5 

szakszervezetszakszervezet
�� CCééloklok ::

�� Az illegAz illeg áális munka megellis munka megel őőzzéésese
�� A gazdasA gazdas áági bgi b űűnnöözzéés megels megel őőzzéésese

�� Az egAz eg éészsszs ééges verseny tges verseny t áámogatmogat áásasa



ÖÖnknk ééntes, de ha a fntes, de ha a f őővváállalkozllalkoz óó ID06ID06--kkáártyrty áát alkalmazt alkalmaz ::
�� A munkaterA munkater üületen mindenkinek rendelkeznie kell leten mindenkinek rendelkeznie kell éérvrvéényes nyes 

ID06ID06--kkáártyrty áávalval
�� KKööteleztelezőő napi jelenlnapi jelenl ééti ti íívet vezetnivet vezetni
�� Az alvAz alv áállalkozllalkoz óók k éés szs sz áállll ííttóók kk k öötelesek adatot szolgtelesek adatot szolg ááltatni a ltatni a 

ffőővváállalkozllalkoz óónaknak
�� Ha nincs Ha nincs ID06: ID06: a bela bel ééppéést meg lehet tiltani + bst meg lehet tiltani + b íírsrs áágot kell got kell 

fizetnifizetni ((szemszeméélyenklyenkéént nt éés naponks naponkéént nt 500 SEK=58 500 SEK=58 €€))

�� A beszerzA beszerz őő intint éézmzméényeket nyeket öösztszt öönnöözni kell az ID06 szabzni kell az ID06 szab áályok lyok 
alkalmazalkalmaz áássáának elnak el őőíírráássáárara

Mit tehetnek a szociMit tehetnek a szoci áális partnerek lis partnerek éés a s a 
paritparit áásos alapoksos alapok ?  ?  

A svA svéédorszdorszáági Igi ID06D06--kkáártyartya



Mit tehetnek a szociMit tehetnek a szoci áális partnerek lis partnerek éés a s a 
paritparit áásos alapoksos alapok ?  ?  

A svA svéédorszdorszáági Igi ID06D06--kkáártyartya



JelenlegJelenleg : : 

�� Az Az ID06ID06--kkáártyrty áát alkalmazzat alkalmazza ::
�� 343.000 343.000 dolgozdolgoz óó
�� 18.000 18.000 vváállalatllalat

�� KKööltslts éégg: : kkáártyrty áánknk éént nt 90 SEK (=10 90 SEK (=10 €€) ) 

�� Okostelefon alkalmazOkostelefon alkalmaz áásasa

Mit tehetnek a szociMit tehetnek a szoci áális partnerek lis partnerek éés a s a 
paritparit áásos alapoksos alapok ?  ?  

A svA svéédorszdorszáági Igi ID06D06--kkáártyartya



�� DURCDURC –– DDocumento ocumento UUnico di nico di RRegolaritegolarit àà CContributiva ontributiva 
((vagyvagy «« A rendszeres (tA rendszeres (táársadalombiztosrsadalombiztosííttáási) si) 
jjáárulruléékfizetkfizetéés egyss egysééges okmges okmáányanya »»))

�� 20022002--ben indult az ben indult az áállami beruhllami beruh áázzáásoknsokn áál l éés s 20032003--ban ban 
a maga mag áánberuhnberuh áázzáásoknsokn ááll

�� Igazolja az alIgazolja az al áábbi intbbi int éézmzméényeknek valnyeknek val óó
jjáárulrul éékfizetkfizet ééstst ::
�� INPS (INPS (ttáársadalombiztosrsadalombiztos ííttáási jsi j áárulrul éékokkok ))
�� INAIL (INAIL ( orszorsz áágos balesetbiztosgos balesetbiztos ííttááss))
�� CNCE (Cassa Edile)CNCE (Cassa Edile)

Mit tehetnek a szociMit tehetnek a szoci áális partnerek lis partnerek éés a s a 
paritparit áásos alapoksos alapok ?  ?  

Az olaszorszAz olaszorszáági DURCgi DURC--dokumentumdokumentum



�� A A DURCDURC--dokumentumdokumentum ot alkalmazni kellot alkalmazni kell : : 

�� A fA főővváállalkozllalkoz óóknkn áál l éés alvs alv áállalkozllalkoz óóknkn áál l ((«« kköözzöös s 
felelfelel őőssss éégg »»), ), az az öönfoglalkoztatnfoglalkoztat óó dolgozdolgoz óóknkn ááll

�� Minden Minden kköözbeszerzzbeszerz éési szerzsi szerz őőddéésnsn ééll ((kivkiv áálasztlaszt áási si 
eljelj áárráás, odas, oda ííttéélléési eljsi elj áárrááss, , ééppííttéési beruhsi beruh áázzáások sok 
elelőőmozdmozd ííttáásasa, , vvéégsgsőő kifizetkifizet ééseksek ))

�� BizonyosBizonyos magmag áánberuhnberuh áázzáásoknsokn ááll ((melyekhez kmelyekhez k üüllöön n 
kköözigazgatzigazgat áási engedsi enged éélyekre van szlyekre van sz üüksks éégg))

Mit tehetnek a szociMit tehetnek a szoci áális partnerek lis partnerek éés a s a 
paritparit áásos alapoksos alapok ?  ?  

Az olaszorszAz olaszorszáági DURCgi DURC--dokumentumdokumentum



�� AA DURCDURC--dokumentumotdokumentumot : : 

�� (elektronikusan) maga a v(elektronikusan) maga a v áállalat vagy a kllalat vagy a k öözigazgatzigazgat áási si 
szerv kszerv k éériri

�� a (va (váállalat szllalat sz éékhelykhely éének tartomnek tartom áánya szerint)nya szerint) illetillet éékes kes 
Cassa Edile Cassa Edile ííttééli odali oda

�� akkor akkor «« nnegategat íívv »», ha a 3 szerv legal, ha a 3 szerv legal áább egyike jelezte bb egyike jelezte 
a fizeta fizet éések rendszertelenssek rendszertelens ééggéétt
((kivkivéétel: a tel: a «« jelentjelentééktelen eltktelen eltéérrééseksek »» : <100: <100€€ vagy az vagy az 
esedesedéékes kes öösszegeksszegek <5%<5%--aa))

Mit tehetnek a szociMit tehetnek a szoci áális partnerek lis partnerek éés a s a 
paritparit áásos alapoksos alapok ?  ?  

Az olaszorszAz olaszorszáági DURCgi DURC--dokumentumdokumentum



�� AA DURC DURC egyegyééb kb k éérdrd ééseisei : : 

�� SSzankcizankci óókk: : az odaaz oda ííttéélt klt k öözbeszerzzbeszerz éési szerzsi szerz őőddéés s 
visszavonvisszavon áásasa, , az alvaz alv áállalkozllalkoz áásba adsba ad áás megtilts megtilt áása,sa,
kifizetkifizet éések letiltsek letilt áásasa, , az engedaz enged éély megtagadly megtagad áássáának nak 
megtagadmegtagad áása magsa mag áánberuhnberuh áázzáásoknsokn ááll ,, stb.stb.

�� A szabA szab áályokat megszeglyokat megszeg őő vváállalatok kllalatok k öözponti orszzponti orsz áágos gos 
adatbadatb áázisazisa (BNI)(BNI)

�� 15 15 napos hatnapos hat ááridrid őő az esedaz esed éékes jkes j áárulrul éékok befizetkok befizet éésséérere
�� ÉÉrvrvéényessnyess éégg: 3 : 3 hhóónapnap

((ééppííttéési beruhsi beruháázzáásoknsoknááll: : az eljaz eljáárráás egyes szakaszai s egyes szakaszai 
szerintszerint; ; kküülslsőő kköözvetzvetííttőői kifizeti kifizetééseknseknééll, , vvéégsgsőő
kifizetkifizetéésnsnééll,,stb.)stb.)
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paritparit áásos alapoksos alapok ?  ?  
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