
Összefoglaló a 2016. november 17-i konferenciáról érkezett 

visszajelzésekről 

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium az OECD Magyar Nemzeti Kapcsolattartó Pont 

szervezésében 2016. november 17-én rendezte a Második budapesti konferenciát a felelős 

üzleti magatartásról és az OECD Multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelveiről. A 

konferenciát követően megkérdeztük a részvevők véleményét a felelős üzleti magatartásról 

(RBC), az OECD Multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelveiről (Irányelvek) és a 

rendezvényről. A beérkezett válaszok az alábbiakban foglalhatók össze. 

A válaszadók 

A kiküldött kérdőívre 13 válasz érkezett. Valamennyi válaszadó részt vett mindkét délelőtti 

szekcióülésen, és hatan jelen voltak a délutáni nyílt NKP ülésen is. A válaszadók közel 

harmada a közigazgatásban (NGM, ill. KKM) dolgozik. Két-két fő érkezett munkaadói 

szervezetektől, KKV-któl, oktatási intézményekből. 

A konferencia megítélése 

A visszajelzések szerint a konferencia megfelelt az előzetes elvárásoknak (75%) vagy azt meg 

is haladta (25%).  
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A válaszadók több mint 90%-a szerint az elhangzottak jól érthetők voltak.  

 

Valamennyi előadásról/programpontról érkezett elismerő értékelés. A legtöbben „Az OECD 

Irányelvek, az ENSZ Vezérelvek és más felelős üzleti magatartás sztenderdek” és „Az OECD 

Irányelvek hatékony érvényesítése üzleti szemmel” című előadásokat emelték ki. Közel 

hasonló arányban érkeztek pozitív visszajelzések „A Nemzeti Kapcsolattartó Pontok 

hozzájárulása az RBC politikához - áttekintés a francia gyakorlatról” és „Az OECD Irányelvek 

érvényesülésének támogatása és lehetőségeinek kihasználása a munkavállalók 

szemszögéből” című prezentációkról. 

A válaszadók jelentős többséggel azt értékelték a konferencia fő üzenetének, hogy „a felelős 

üzleti magatartás elősegítése érdekében szükség van a kormányzati szakpolitikák 

összehangolására”. Sokan gondolják azt is, hogy „a felelős üzleti magatartásnak be kell 

épülnie a vállalati kultúrába”, hogy „a felelős üzleti magatartás egyaránt fontos és kifizetődő 

a társadalom és vállalatok számára” és hogy az OECD Nemzeti Kapcsolattartó Pontok 

segítséget tudnak nyújtani a multinacionális vállalatok etikátlan üzleti gyakorlatainak 

megszűntetésében”. 
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A felelős üzleti magatartás normáinak ismertsége és megítélése 

Szinte minden válaszadó hallott már az Irányelvekről korábban, és a többség legalább 

körvonalaiban ismerte azokat. 
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Az RBC dokumentumok közül az ENSZ Párizsi klímaváltozási egyezménye bizonyult a 

legismertebbnek (92%). A megkérdezettek között közel 70%-os ismertséggel rendelkeznek 

még az „ENSZ Fenntartható fejlődési célok (SDG-k)” és „Az Európai Unió vállalati társadalmi 

felelősségvállalásra vonatkozó megújult stratégiája”. 

 

A válaszadók szinte egybehangzóan úgy gondolják, hogy a felelős üzleti magatartás 

követelményeinek érvényesülése nemzetközi és hazai viszonylatban is „nagyon fontos” vagy 

„fontos”, továbbá ezeknek a követelményeknek „nagyon szükséges” vagy „szükséges” 

megjelenniük a nemzetközi elvárásokban és a hazai szakpolitikákban. 
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A felelős üzleti magatartás legkritikusabb/legfontosabb területére kérdezve a válaszadók 

kétharmada komplex megközelítést tart szükségesnek, és a legtöbben az „Emberi jogok”, a 

„Foglalkoztatás és kapcsolat a szociális partnerekkel”, ill. a „Környezetvédelem” területeit 

emelik ki.  



 

A jövőre vonatkozó vélemények, javaslatok 

A válaszadók egybehangzó véleménye szerint a jövőben is szükség van hasonló 

rendezvényekre.  

 

Arra a kérdésre, hogy mely területen lenne leginkább érdemes az MNKP tevékenységét 

erősíteni, a válaszadók fele említette, hogy „többet kellene tenni az Irányelvek 

közérthetővé tétele érdekében”. Sokan javasolják a szociális partnerekkel és a felelős 

üzleti magatartás területén aktív szervezetekkel való fokozottabb együttműködést is. 
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Ezúton is köszönjük a konferencián való aktív részvételt, és a válaszadók 

segítő visszajelzéseit! 
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Az Ön véleménye szerint milyen területen lenne 
leginkább érdemes erősíteni az OECD Magyar 

Nemzeti Kapcsolattartó Pont munkáját? 


