
 

 

 

Nyilatkozat 

 az OECD Magyar Nemzeti Kapcsolattartó Ponthoz benyújtott, 2019. május 30-án 

regisztrált panaszról 

2019 májusában panaszt nyújtottak be az OECD Magyar Nemzeti Kapcsolattartó Ponthoz (a 

továbbiakban: OECD MNKP) egy multinacionális vállalat Magyarországon működő 

leányvállalatánál kialakult gyakorlattal összefüggésben. A panaszos szerint a vállalat az 

OECD Multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelveinek (a továbbiakban: Irányelvek) a 

Foglalkoztatás és munkaügyi kapcsolatokról szóló fejezetében foglaltakat sérti meg. A 

panaszos a munkáltatóval történő kollektív tárgyalások folytatását, kollektív szerződés 

megalkotását és az abban foglaltak betartását célozta a panasz beadásával érvényre juttatni. 

Az OECD MNKP - a panaszkezelési rendje alapján - az előzetes értékelés során megvizsgálta 

a panasszal kapcsolatban rendelkezésre bocsátott dokumentumokat, majd megvitatta a panasz 

befogadhatóságának, illetve kezelésének lehetőségét. Az OECD MNKP a panaszkezelési 

rendjében lefektetett mérlegelési szempontok alapján, a 2019. szeptember 3-i ülésén született 

döntése értelmében befogadta a panaszt, mivel azt jóhiszeműnek és az Irányelvek alkalmazása 

szempontjából relevánsnak tartotta, továbbá megállapította, hogy hitelt érdemlően fennállt a 

kapcsolat a felmerült probléma és a multinacionális vállalat tevékenysége között. A panasz 

formailag is megfelelt az OECD MNKP panaszkezelési rendjében foglaltaknak. 

Az OECD MNKP mindkét féllel személyes konzultációt tartott. Ezek során mindkét fél 

számára felajánlotta  jószolgálati tevékenységét, többek között a mediáció lehetőségét. Egy 

későbbi – írásos – egyeztetés után ezt a felajánlást megismételte, illetve további 

erőfeszítéseket is tett a számára rendelkezésre álló keretek között. Az OECD MNKP a 2020. 

júniusi ülésén megállapította, hogy ezek a közvetítési kísérletek nem vezettek eredményre. 

Az eljárást az OECD MNKP ezennel lezártnak nyilvánítja. Ugyanakkor felkéri a feleket, hogy  

ismerjék meg mélységében az Irányelveket, tartsák azokat tiszteletben, különös tekintettel a 

Foglalkoztatás és munkaügyi kapcsolatokról szóló V. fejezetre. AZ OECD MNKP felhívja 

továbbá a felek figyelmét a jóhiszeműség és a tisztesség elvének fontosságára, valamint a 

felek együttműködési kötelezettségére a munka világában, így a kollektív munkajogok 



gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése terén is, és kéri, hogy tartózkodjanak minden olyan 

magatartástól és lépéstől, ami a másik fél érdekét sértheti. 

Budapest, 2020. szeptember 9.   
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