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Az OECD Irányelvek - Miért? 

A globális 
társadalom 
stratégiai 
kihívásai 

A multinacionális 
vállalatok 

befolyásoló ereje 

A felelős üzleti 
magatartás (RBC) 

elvárásainak összegzése 
és ösztönzése 



A globális társadalom stratégiai kihívásai 

A globális fejlődés 5 legnagyobb 
kockázatot hordozó trendje: 

 a növekvő jövedelmi és jóléti 
egyenlőtlenségek, 

 az éghajlatváltozás, 
 a társadalmak növekvő polarizációja, 
 növekvő kiberfüggőség, 
 a népesség elöregedése. 

WEF Globális kockázati jelentés 2017 



A multinacionális vállalatok 
befolyásoló ereje 
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Források: GDP 2016 Worldbank, 
Bevételek: Fortune Global 500 (2017) 
Profit: Forbes 2017 



Az OECD Irányelvek - Hogyan? 

 A nemzetközi elvárások és normák 
széles körű együttműködésben történő 
összegzése és kiegészítése 

 Az államok (jelenleg 48)  
kötelezettséget vállalnak, a 
multinacionális vállalatok felé 
ajánlásokat tesznek 

 Problémamegoldó mechanizmus 
biztosítása 

 Folyamatos fejlődésben 



Az OECD Irányelvek 

 11 fejezet, 2 általános, 9 a konkrét 
területekről 

 Általánosan elismert nemzetközi 
dokumentumokra épít 

 Olyan területeket is átfog,  
amelyekre más RBC eszközök  
nem vonatkoznak 

 2011-től új fejezet: Emberi jogok 



Az OECD Irányelvek fejezetei 



Nemzeti Kapcsolattartó Pontok - Feladatok 

Az Irányelvek 
népszerűsítése 

Az 
Irányelvekkel 
kapcsolatos 

kérdések 
megválaszolása 

Közreműködés 
az Irányelvek 

megsértésével 
kapcsolatos 

panaszos esetek 
megoldásában 

A felelős 
üzleti 

magatartás 
elősegítése 



Magyar Nemzeti Kapcsolattartó Pont 

 1994 – Magyarország az Irányelvek részes 
országa 

 2000 – Magyar Nemzeti Kapcsolattartó 
Pont (MNKP) 

 245/2017. (VIII. 29.) Korm. rendelet – 
hatályos 2017. 09. 13. 

  2017. okt. - Az MNKP vezetőjének 
kinevezése, a tagok felkérése, az MNKP 
megalakulása, ügyrend elfogadása  

 A panaszos eljárás rendjének közzététele 
(várhatóan: 2017. november) 



MNKP – Népszerűsítő tevékenységek 

 Honlap: 
oecd.kormany.hu/oecd-nkp 

 Vizuális elemek, arculat 

 Tájékoztató anyagok 

 Tájékoztató, 
népszerűsítő 
rendezvények 



 Jószolgálati tevékenység a felelős 
üzleti magatartás ösztönzése 
érdekében - fórum a párbeszédhez, 
segítség a felmerülő problémák 
kezeléséhez 

 Nem jogi aktus, nem helyettesíti a 
peres eljárást 

Panaszkezelés 



 Kevesebb konfliktus 
 Olcsóbb és gyorsabb 

(lehet) 
 Nincs ítélet és 

felelős keresés 
 Megoldás orientált 
 Az NKP semleges, 

közvetítő szerepben 

Panaszkezelés - előnyei 



Panaszos esetek fejezetek szerint 

I. Koncepció és 
alapelvek; 29 

II. Általános elvek; 
179 

III. Információk 
közzététele; 60 IV. Emberi jogok; 108 

V. Foglalkoztatás és 
munkaügyi 

kapcsolatok; 206 

VI. 
Környezetvédelem; 78 

VII. Küzdelem a 
megvesztegetés, a 

kenőpénz-kérés és a 
zsarolás ellen; 27 

VIII. Fogyasztói 
érdekek; 21 

IX. Tudomány és 
technológia; 6 

X. Verseny; 12 

XI. Adózás; 8 

Forrás: http://mneguidelines.oecd.org/database/ 



Panaszos esetek NKP szerint 
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Panaszos eset - Kinross 

NKP: Brazil 
Benyújtva: 2013. június 
Megegyezéssel lezárva: 2016. június 
Panaszos: Paracatu  szomszédai (egyesületek) 
Vállalat: Kinross Gold Corporation (kanadai 
bányavállalat) 
Panasz: olyan robbanószerek használata, amely 
kárt okoz a környező házakban; a megvásárolt 
területeken gátak és tározók építése, amelyek 
nehezítik a környék megközelítését 
Fejezetek: Általános elvek, Emberi jogok, 
Környezetvédelem 



Panaszos eset – Kinross (2) 

Közvetítés: 3 egyeztetés 
Megegyezés: Bevonták a városháza illetékeseit 
a megoldást célzó projektbe, amelynek 
keretében a Kinross anyagi támogatásával a 
sérült házakat megjavítják, a javíthatatlan 
károkért kártérítést fizetnek. 
Az NKP további ajánlásokat is tett a felek 
közötti bizalom megteremtése érdekében. 



Panaszos eset – FIFA 

NKP: Svájci 
Benyújtva: 2015. május 
Megegyezéssel lezárva: 2017. május 
Panaszos: Building and Wood Workers’ 
International 
Vállalat: FIFA 
Panasz: A külföldi vendégmunkások emberi 
jogainak sérelme a 2022. évi futball-
világbajnokság építkezésein 
Fejezetek: Általános elvek, Emberi jogok 



Panaszos eset – FIFA (2) 

Közvetítés: külső mediátor segítségével, előre 
elfogadott feladat meghatározás (TOR) alapján,  
6 egyeztetés  
Megegyezés: A külföldi vendégmunkások megfelelő 
és biztonságos munkakörülményeinek biztosítása 
érdekében 
 A FIFA-nál emberi jogi politika kidolgozása és 

Emberi Jogi Tanácsadó Testület létrehozása 
 Rendszeres konzultációk 
 A munka és lakhatási körülmények ellenőrzése 
 Megfelelő panaszkezelési mechanizmus 
 A FIFA partnerek és alvállalkozóik  képzése 
 A megegyezés utókövetése 

 



A globális társadalom számára: 
 Hozzájárulás a fenntartható fejlődéshez és 

a befogadó növekedéshez, 
 A káros hatások megelőzése és 

csökkentése. 
A kormányok számára: 
 Tisztességes verseny és egyenlő 

versenyfeltételek, 
 Vonzóbb beruházási környezet, 
 Az innováció ösztönzése. 

Összességében nagyobb gazdasági növekedés 

A felelős üzleti magatartás előnyei 



A vállalatok számára: 
 A kockázatok, a dolgozókkal és a lakossággal 

való konfliktusok, pénzügyi károk megelőzése, 
jó hírnév, 

 Bizalomépítés a fogyasztók, az alkalmazottak 
és a lakosság irányába, 

 Költséghatékonyabb működés, 
 Magasabb részvényárfolyamok, könnyebb, 

olcsóbb finanszírozáshoz jutás. 
Összességében nagyobb profit. 
De: nem önmagában a felelős üzleti magatartás, 
hanem annak helyes alkalmazása hoz eredményt! 

A felelős üzleti magatartás előnyei (2) 



Köszönöm az érdeklődést! 

Balogh László 
pénzügypolitikáért felelős helyettes államtitkár, 

az MNKP elnöke 
http://oecd.kormany.hu/oecd-nkp 

nkp@ngm.gov.hu 

CSR Hungary Summit, 
Budapest, 2017. október 25. 


