
Balogh László helyettes államtitkár nyitóbeszéde 

Az NGM pénzügypolitikáért felelős helyettes államtitkára köszöntötte a hallgatóságot a 
rendezvényen, amelyet – a nagy érdeklődésre való tekintettel - „konferenciába hajló 
műhelybeszélgetés”-ként jellemzett. 

Balogh László - a konferencián megjelent holland nagykövet helyettes jelenlétére 
utalva - elmondta, hogy az uniós elnökséget betöltő Hollandia programjában is kiemelt 
helyet foglal el a felelős üzleti magatartás elősegítése, így a budapesti rendezvény jól 
illeszkedik az aktuális európai uniós prioritásokba. A konferenciának 3 évforduló is apropót 
ad. Idén május 7-én ünnepeltük OECD csatlakozásunk 20. évfordulóját. Balogh László a 
csatlakozás előkészítésében személyesen is részt vett, majd Magyarország OECD 
nagyköveteként munkálkodott azon, hogy hazánk elismert és befogadott tag legyen. A 
20 évvel ezelőtti siker mai szemmel történelmi mérföldkőnek bizonyult. Magyarország euro-
atlanti integrációjának első lépése volt, ekkor fogadták be hazánkat először az azonos 
értéket valló fejlett országok körébe, elismerve a demokratikus politikai es gazdasági 
átalakulás visszafordíthatatlanságát. Ezt követthette 1999-ben a NATO, majd 2004-ben az EU 
csatlakozásunk. 

Június 21-én van az OECD Multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelvek (Irányelvek) 40 
éves születésnapja – ez tehát a második fontos évforduló Balogh László szerint. Az Irányelvek 
célja a felelős üzleti magatartás (responsible business conduct – továbbiakban: RBC) 
erősítése, és annak biztosítása, hogy a határokon átnyúló befektetések a fenntartható 
fejlődést segítsék, és a fogadó ország szabályozási környezetének megfeleljenek. Az 
Irányelvekhez Magyarország már 1994-ben csatlakozott, két évvel teljes jogú OECD 
csatlakozásunk előtt. 

A harmadik évfordulóként az NGM helyettes államtitkára azt említette meg, hogy 15 éves az 
OECD Nemzeti Kapcsolattartó Pontok jelenlegi rendszere. Érdemesnek tartotta kiemelni azt 
is, hogy Magyarországon a társadalmi felelősségvállalásról szóló CSR (azaz: corporate social 
responsibility) akcióterv első felülvizsgálata előtt állunk, amelyhez a műhelybeszélgetés 
tanulságait is szeretnénk felhasználni. 

Balogh László hangsúlyozta, az RBC és a CSR nem teljesen azonos tartalmú kifejezések. 
Utóbbi inkább egy-egy akcióra, tevékenységre vonatkozik, míg előbbi egy átfogó magatartást 
fed. Az RBC nem annyira a profit elköltésének, mint előállítása mikéntjének kereteit 
határozza meg. 

Balogh László, kitérve a 2016. Évi OECD Miniszteri Értekezletre (amelyen Magyarország Chile 
elnöksége mellett alelnöki pozíciót töltött be) elmondta, hogy a középpontban a 
termelékenység növelése és a befogadó növekedés állt, és ezzel összefüggésben az RBC 
fokozott figyelmet kapott. Az utóbbi időben a termelékenység növekedési üteme lassult az 
OECD térségben, és ez a folyamat a feltörekvő országokra is kiterjedt. Az inkluzív – azaz 
befogadó- növekedés azt jelenti, hogy minél több embert be kell vonni a munka világába, 
ami segítheti az egyenlőtlenségek csökkenését, és megelőzheti társadalmi konfliktusok 
kialakulását. Ezzel összefüggésben kaptak hangsúlyos szerepet a Miniszteri Értekezleten az 
Irányelvek és a Nemzeti Kapcsolattartó Pontok, illetve azok megerősítése. Sokan hívták fel a 
figyelmet a tényleges végrehajtás fontosságára, amely a tagállamok szintjén korántsem 
egyenszilárdságú. 



Az NGM helyettes államtitkára megerősítette: az OECD megítélése szerint a felelős üzleti 
magatartás fontos versenyképességi tényező, mert a beruházók szívesebben mennek azokba 
az országokba, ahol erre kellő súlyt fektetnek, ezáltal jobban számolhatnak az egyenlő 
versenyfeltételekkel, és hosszabb távra tudnak tervezni. Az RBC ugyanakkor általában a 
vállalatok számára is kifizetődő, mert kevesebb kockázattal kell számolniuk, kevesebb 
konfliktusuk lehet a helyi közösségekkel, szakszervezetekkel és civil szervezetekkel. A 
vállalatok látható etikus magatartása vonzerőt jelent a fogyasztók számára is. 

A térségbeli jó gyakorlatok megismeréséhez Balogh László jó munkát kívánt a részvevőknek, 
és ezzel hivatalosan is megnyitotta a rendezvényt. 


