
Magyar Nemzeti Kapcsolattartó Pont
az OECD Multinacionális vállalatokra vonatkozó Irányelveinek betartására 

Az OECD Multinacionális vállalatokra vonatkozó 
Irányelvei (az Irányelvek) a felelős üzleti magatartás 
követelményeinek átfogó és széles körben elfogadott 
összegzésével nyújt segítséget a piaci szereplőknek: 
az információk közzététele, az emberi jogok, 
a foglalkoztatás és munkaügyi kapcsolatok, a 
környezetvédelem, a vesztegetés-kenőpénz kérés 
és zsarolás elleni küzdelem, a fogyasztói érdekek, a 
tudomány és technológia, a verseny és az adózás terén.

Az Irányelvek:

•	 összhangban	a	hatályos	törvényekkel	és	nemzetközi	
sztenderdekkel,	a	felelős	üzleti	magatartás	
jógyakorlataira	kínálnak	irányelveket	és	szabványokat;

•	 célja	a	vállalkozások	pozitív	hozzájárulásának	
előmozdítása	a	gazdaság,	a	környezet	és	a	társadalom	
fejlődésében;

•	 vállalása	önkéntes	alapú,	de	az	Irányelveket	követő	
tagállamoknak	kötelező	a	végrehajtásuk;

•	 az	Irányelveket	követő	tagállamoknak	kötelező	a	
Nemzeti	Kapcsolattartó	Pontok	létesítése.

Az OECD Magyar Nemzeti Kapcsolattartó Pont (MNKP) 
létrehozásáról a 245/2017 (VIII.29) Korm. rendelet 
rendelkezik, melynek értelmében a Magyar Kormány 
elköteleződött az OECD Multinacionális vállalatokra 
vonatkozó Irányelveinek betartása mellett.

A Magyar Nemzeti Kapcsolattartó Pont fő célkitűzései 
a következők:

•	 az	Irányelvek	népszerűsítése	és	végrehajtási	
mechanizmusainak	tudatosítása;

•	 az	Irányelvekkel	kapcsolatos kérdések/megkeresések	
megválaszolása ,	melyet	más	Nemzeti	Kapcsolattartó	
Pontok	(NKP-k),	az	üzleti	szféra-,	szakszervezetek-	vagy	
más	nem	kormányzati	szervek	tagjai,	a	nyilvánosság	
vagy	az	OECD	Irányelveket	nem	követő	országok	
kormányai	tesznek	fel;

•	 hozzájárulás	az	Irányelvek	feltételezett	megsértéséből	
eredő	konfliktusok,	ill.	panaszos	esetek	megoldásához.

Melyek az OECD Multinacionális 
vállalatokra vonatkozó Irányelvei?

Mi az OECD Magyar Nemzeti 
Kapcsolattartó Pont?

Ki nyújthat be panaszos esetet a Magyar NKP-nak?
Bármely	magánszemély	vagy	szervezet,	akinek	jogos	érdeke	fűződik	az	ügyhöz,	panaszt	nyújthat	
be	a	Magyar	NKP-hoz	a	Magyarországon	működő	vagy	magyar	multinacionális	vállalat	külföldi	

tevékenységével	kapcsolatban	az	Irányelvek	egy	vagy	több	pontjának	feltételezett	megsértése	esetén.

Hogyan kezeli a Magyar NKP a gyakorlatban a benyújtott panaszokat?
Általában	3	lépést	követ	a	Magyar	Nemzeti	Kapcsolattartó	Pont,	melyek	a	következők:

Az MNKP panaszkezeléséről bővebben itt érhető el.

1.
Előzetes értékelés – az MNKP 

elemzi, hogy a felmerült problémák 
érdemesek-e további vizsgálatra 
és relevánsak-e az Irányelvek 

alkalmazása szempontjából, vagy 
nyilatkozatot bocsát ki, amennyiben 
az előzetes értékelés fázisában úgy 
dönt, hogy a felmerült panasz nem 

érdemes további vizsgálatra.

2.
Segítségnyújtás – az MNKP 

jószolgálati segítségnyújtás kertében 
a panaszban érintett felek közti 
megállapodás elősegítésére és az 
ellentétek feloldására törekszik. A 
felek közti megegyezés létrejötte 
céljából az MNKP felajánlja a 

jószolgálati közvetítést (mediáció), 
és ehhez szükség szerint külső 

szakértői segítséget veszi igénybe.

3.
Panaszkezelés lezárása – a 

panaszkezelés végén az MNKP 
közleményt tesz közzé az ügyben 
felvetett kérdések, az MNKP 
jószolgálati támogatása és a 

végeredmény kapcsán. A közlemény 
lehet nyilatkozat és jelentés is a felek 
közti megállapodás kimenetelétől 

függően.

Hogyan	léphet	kapcsolatba	a	Magyar	Nemzeti	Kapcsolattartó	Ponttal?
A Magyar Nemzeti Kapcsolattartó Pont	titkársága	jelenleg	a	Pénzügyminisztérium	
Európai	Uniós	Stratégiai	Főosztály,	OECD	Együttműködési	Osztályán	működik.
Cím:	H-1051	Budapest	V.,	József	nádor	tér	2-4.	|	Telefon:	+361-7951865	|	
E-mail:	nkp@pm.gov.hu	|	Internet:	www.oecd.kormany.hu/oecd-nkp

https://oecdmnkp.hu/CMS/Content/Elj%C3%A1r%C3%A1srend_2022.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700245.KOR&searchUrl=/gyorskereso%3Fkeyword%3DNemzeti%2520Kapcsolattart%25C3%25B3%2520Pont



