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Napjainkban az OECD Multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelvei (Irányelvek) 

tekinthetők a felelős üzleti magatartás legátfogóbb, kormányok által támogatott 

ajánlásgyűjteményének. A csatlakozott kormányok célja bátorítani a multinacionális 

vállalatokat, hogy fenntartható módon járuljanak hozzá a fejlődéshez, és szorítsák 

minimálisra a tevékenységükkel összefüggő nem kívánatos hatásokat. A csatlakozott 

államok Nemzeti Kapcsolattartó Pontot (NKP) hoznak létre az Irányelvek 

érvényesülésének elősegítésére, népszerűsítésére, valamint arra, hogy közvetítő, 

egyeztető platformot biztosítsanak az Irányelvek feltételezett megsértése esetén 

felmerülő problémák megoldása érdekében. 

Idén ünnepeljük hazánk OECD csatlakozásának 20. évfordulóját, míg az OECD az 

Irányelvek megszületésének 40. és az NKP rendszer létrehozásának 15. évfordulójára 

emlékezve készít számvetést. A Nemzetgazdasági Minisztérium az ünnepi évfordulók 

alkalmából rendezi második konferenciáját az Irányelvek megismertetése és 

érvényesülésének előmozdítása érdekében. A rendezvényre eljönnek a Nemzeti 

Kapcsolattartó Pontok, az OECD Felelős Üzleti Magatartás Csoport, az OECD Üzleti és 

Ipari Tanácsadó Bizottsága (BIAC), az OECD Szakszervezeti Tanácsadó Bizottsága 

(TUAC) és az OECD Watch (az OECD civil tanácsadó bizottsága) képviselői, hogy 

megosszák ismereteiket és tapasztalataikat a magyar érintettekkel és egymással. 

A konferencia két téma köré szerveződik: a felelős üzleti magatartás és szakpolitikai 

összhang valamint az OECD Multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelvek 

érvényesülésének támogatása köré. A szakpolitikák összhangja elkerülhetetlen az olyan 

szerteágazó területen, mint a felelős üzleti magatartás, ahol a kívánt célokat nem lehet 

ösztönzők nélkül, puszta jogalkotással elérni. Szükség van a vállalatok felső vezetésének 

elköteleződésére és az etikus vállalati kultúra szervezeten belüli beágyazódására. 

Ugyanakkor a felelős üzleti magatartás minden tisztességes érintett érdekében áll. 

Nemcsak a kormányok, a foglalkoztatottak, a helyi lakosság vagy a fogyasztók nyernek 

általa, de legalább közép- és hosszú távon bizonyosan hozzájárul a felelős vállalatok 

nyereségességéhez is. 

Várjuk mindazok részvételét, akik egyetértenek a felelős és fenntartható gazdasági 

fejlődés szükségességével, érdeklődnek a nemzetközi jó tapasztalatok iránt, hisznek 

abban, hogy a kihívásokkal összefogásban lehet eredményesen szembenézni, és e 

munkában maguk is részt kívánnak venni! 

  



Felelős üzleti magatartás és szakpolitikai összhang 

Elnök: BALOGH László, az NGM Pénzügypolitikáért felelős helyettes államtitkára 

 

9:00 - HORNUNG Ágnes, az 

NGM pénzügyekért felelős államtitkára 

 

9:15 - Gabriel A. 

BRENNAUER, a Német - Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ügyvezető 

elnökségi tagja 

 

9:30 - Roel 

NIEUWENKAMP, az OECD Felelős Üzleti Magatartás Munkacsoportjának 

elnöke 

 

9:45 

- Jean-Marie PAUGHAM, a francia Nemzeti 

Kapcsolattartó Pont elnöke, a francia Államkincstár nemzetközi és intézményi 

igazgatója 

 

10:30 

- Margaret WACHENFELD, az Emberi Jogok és Üzleti Élet Intézet 

kutatási és jogi igazgatója 

 

11:00 Szünet 

 

Az OECD Multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelvek 

érvényesülésének támogatása 

 

11:20 

Moderátor – VÁGÓ Júlia, OECD Magyar Nemzeti Kapcsolattartó Pont 

Részvevők: Karin BUHMANN, dán NKP, Pascale COLLAS, kanadai NKP, 

Kathryn DOVEY, OECD Felelős Üzleti Magatartás Csoport, Kristin PÅLSSON, 

svéd NKP 

 

12:15  – Hanni 

ROSENBAUM, az OECD Üzleti és Ipari Tanácsadó Bizottságának szenior 

igazgatója 

 

12:45 

– Kirstine DREW, az OECD 

Szakszervezeti Tanácsadó Bizottságának vezető tanácsadója 

 



13:15 

– Ame TRANDEM, hálózati koordinátor, OECD Watch 

 

13:45  Ebédszünet 

 

Nyílt NKP ülés: Együttműködés az érintettekkel 

 

Elnök: TÁRNOKI-ZÁCH Péter, főosztályvezető, NGM Nemzetközi Pénzügyi Főosztály 

 

 

15:00  

 

Kirstine DREW, az OECD az OECD Szakszervezeti Tanácsadó Bizottságának 

vezető tanácsadója,  

Virginia SANDJOJO, partner koordinátor, OECD Watch,  

 

15:30  - Barbara BIJELIC, OECD Felelős Üzleti 

Magatartás Csoport 

 

 

A konferencia nyelve angol, a délelőtt folyamán a szinkrontolmácsolás 

biztosított 

A részvétel regisztrációhoz kötött 

 


