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A Nemzetgazdasági Minisztérium OECD csatlakozásunk 20 éves évfordulója 

alkalmából több rendezvényt szervez az OECD prioritási területeinek, 

kezdeményezéseinek hazai bemutatása érdekében, ezzel is segíteni kívánja e 

világszínvonalú elemzőközpont eredményeinek magyarországi hasznosulását. A 

szervezet egyik zászlóshajó kezdeményezése, a Multinacionális vállalatokra 

vonatkozó irányelvek a felelős üzleti magatartás (RBC) erősítését szolgálja. A 

kezdeményezés a globalizációval, a gazdasági fejlődéssel előidézhető, negatív 

környezeti, társadalmi és emberi jogi következmények elkerülését, megelőzését 

szolgálja. 

Az Európai Unió számos országa élen jár az RBC, ill. a vállalatok társadalmi 

felelősségvállalása (CSR) területén, ezen belül régiónk is számos pozitív példát 

tud felmutatni. A műhelybeszélgetés lengyel, észt és cseh jó gyakorlatok 

megismerésére teremt lehetőséget. Lengyelországban a gazdaságfejlesztési 

miniszter munkáját CSR tanácsadó testület segíti, jó példát mutatva a 

kormányzaton belüli és az üzleti és társadalmi partnerekkel való 

együttműködésre. A kormány nemrég fogadta el Felelős fejlődés tervét, amely 

kijelöli a meghatározó hosszú távú irányokat. Az egyik legrégebbi lengyel CSR 

szervezet, a Felelős Üzleti Fórum Közép-Európa 10 országában készítette CSR 

menedzser felmérését. A Lengyel Kézműves Szövetség jó példát mutat arra, 

milyen sokat tehetnek a kis vállalatok is a társadalmi felelősségvállalás 

érdekében. Az Orange Poland nyerte az ez évi Arany CSR érmet, és vezeti a 

2016. évi Felelős vállalati rangsort Lengyelországban. Észtország párbeszédet 

indított az intolerancia csökkentésére, a sokszínűség és befogadás ösztönzésére 

az üzleti szektorban a CSR és RBC keretei között. Csehország ez év januárjában 

fogadta el megújított Nemzeti CSR akciótervét, célul tűzve ki a társadalmi 

felelősségvállalás erősítését és támogatását, a nemzetközi jó gyakorlatok 

megosztását. 

Milyen tanulságokkal szolgálhatnak ezek a tapasztalatok, kezdeményezések 

Magyarország számára? A Nemzetgazdasági Minisztérium által szervezett 

műhelybeszélgetés a külföldi jó példák bemutatása mellett a lehetőségek hazai 

alkalmazásának átgondolására is alkalmat teremt a CSR területén aktív hazai 

szereplők részvételével. 

 

Várjuk mindazokat, akiknek fontos a felelős üzleti magatartás, 

és szeretnének tenni magyarországi erősítése érdekében ! 

  



 

 

PROGRAM 
 

Kormányzati CSR kezdeményezések 

Elnök: TÁRNOKI-ZÁCH Péter, az NGM Nemzetközi Pénzügyi Főosztályának 

vezetője 

 

9:00 – BALOGH László, a Nemzetgazdasági Minisztérium 

pénzügypolitikáért felelős helyettes államtitkára 

 

9:15 – SIMON Attila István, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkára 

 

9:35 

- Jacqueline KACPRZAK, miniszteri tanácsadó, 

Gazdaság-fejlesztési Minisztérium 

 

Kérdések és hozzászólások 

 

10:05 – Piret POTISEPP, 

OECD Észt Nemzeti Kapcsolattartó Pont 

 

Kérdések és hozzászólások 

 

10:35 – Hana ŠIMKOVÁ, osztályvezető, 

Ipari és Kereskedelmi Minisztérium 

 

Kérdések és hozzászólások 

 

 

Szünet 

 

 

Vállalati CSR kezdeményezések 

Elnök: VÁGÓ Júlia, OECD Magyar Nemzeti Kapcsolattartó Pont 

 

11:30 

 - Irena PICHOLA, a lengyel 

CSR Fórum elnökhelyettese 

 

Kérdések és hozzászólások 

 



 

 

12:00 

– Edyta DOBOSZYNSKA, a Lengyel Kézműves Szövetség 

Európai Koordinációs Osztályának igazgatója 

 

Kérdések és hozzászólások 

 

12:30 

– Jacqueline KACPRZAK és Irena PICHOLA 

 

Kérdések és hozzászólások 

 

12:45 – Panelbeszélgetés 

 

Moderátor: TÖLGYES Gabriella, a Nemzetgazdasági Minisztérium CSR 

koordinátora 

 

Részvevők:  

LŐRINCZE Péter, BIAC alelnök, a VOSZ és MGYOSZ képviseletében, 

LUKÁCS Ákos, a Deloitte Zrt. senior menedzsere, 

MÁRTA Irén, a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért 

ügyvezető igazgatója, 

NEMESKÉRI Róbert, a Követ Egyesület ügyvezető igazgatója, 

TAKÁCS Júlia, a CSR Hungary ügyvezető igazgatója. 

 

13:30  –Kathryn Dovey, OECD Felelős Üzleti Magatartás Csoport 

 

A konferencia nyelve magyar és angol, szinkrontolmácsolás biztosított 

A részvétel regisztrációhoz kötött 

 

 


