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Felelős vállalatirányítás:
OECD Irányelvek a Multinacionális Vállalkozások
számára
Az OECD Irányelvek: 42 ország vállalkozásoknak tett ajánlása
Az OECD Multinacionális Vállalkozásokra vonatkozó Irányelvei a 34
OECD tagország, és további 8 ország – Argentína, Brazília, Egyiptom,
Lettország, Litvánia, Marokkó, Peru és Románia - kormánya által közösen
elvárt üzleti magatartásokat tartalmazza. Az Irányelveket támogató kormányok célja a vállalatok működésének kormányzati politikákkal történő
összehangolása, a nemzetközi befektetés-ösztönzés növelése, valamint a
vállalatok erőteljesebb bevonása a fenntartható fejlődés folyamatába.
Az Irányelvek alkalmazása önkéntes, de minden részes állam kötelezettséget vállalt a Nemzeti Kapcsolattartó Pont (NKP) létrehozására, amely fórumként szolgál az Irányelvekben foglaltak megvitatásához.
A tartalom: a felelős üzleti magatartás keretei
Fogalmak és alapelvek
Az Irányelvek az egyetlen olyan multilaterális, a felelős vállalatirányítás
kereteit meghatározó szabály-gyűjtemény, amely széles körben való ismertté és elismertté tétele mellett az aláíró kormányok elkötelezték magukat. Az Irányelvek a kormányok közös ajánlásai, alapelveket és szabványokat fogalmaznak az alkalmazható törvényekkel összhangban álló helyes gyakorlat kialakításához. Az Irányelvekben foglaltak jogi kötőerővel
nem bírnak.
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Általános rendelkezések
A vállalkozásoknak a tevékenységük során figyelembe kell venniük a működési terület országának jogszabályait, valamint az egyéb érdekeltek
szempontjait. A vállalkozások feladata, hogy pozitív részvételükkel hozzájáruljanak a fenntartható gazdasági, környezeti és társadalmi haladás
eléréséhez, továbbá ösztönözzék az üzleti partnereiket - beleértve a beszállítókat és alvállalkozókat - annak érdekében, hogy az Irányelvekkel
összhangban álló vállalati alapelveket kövessék.
Információ közzététele
A vállalkozásoknak biztosítaniuk kell a tevékenységükre, eredményeikre
vállalatirányításukra vonatkozó információk, a szociális és környezetvédelmi szempontból releváns kérdések, továbbá az előre látható kockázatok
pontos és időben történő közzétételét.
Emberi jogok
A vállalkozásoknak tiszteletben kell tartaniuk az emberi jogokat. A kellő
gondosság („Due Diligence”) elvének szem előtt tartásával az emberi jogok területén a vállalkozások a tevékenységük minden negatív hatását korai szakaszban felismerhetik és megakadályozhatják vagy csökkenthetik.
Foglalkoztatás és a szociális partnerekhez fűződő kapcsolat
A vállalkozások betartják a nemzetközileg elfogadott munkaügyi szabványokat:
- munkavállalók érdekképviselethez való joga,
- a kényszer- és gyermekmunka összes formájának megszüntetése,
- a foglalkoztatás során a hátrányos megkülönböztetés tilalma.
A vállalkozások vállalják, hogy tevékenységük során a lehető legnagyobb
mértékben alkalmaznak helyi munkaerőt, valamint a szakismeret szintjének javítása céljából a munkavállalók képviselőivel és szükség szerint a
releváns hivatalokkal együttműködve képzést nyújtanak.
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Környezetvédelem
A vállalkozások az elővigyázatosság elve alapján környezettudatos gazdálkodást folytatnak, és hatékony válságtervvel rendelkeznek a károsító
környezeti következmények bekövetkeztének esetére. A vállalati stratégiájuk alakítása során a környezetpolitikájuk tökéletesítésére törekszenek.
A megvesztegetés és korrupció elleni küzdelem
A vállalkozások sem közvetlenül, sem közvetve nem ajánlhatnak, ígérhetnek, adhatnak vagy követelhetnek csúszópénzt, vagy egyéb jogtalan
előnyt annak érdekében, hogy egy üzletet megszerezzenek, megtartsanak
vagy egyéb meg nem engedett előnyhöz jussanak, illetve más üzletfelet
ahhoz juttassanak. A vállalkozások a korrupcióellenes küzdelem jegyében
folytatott tevékenységüket nyilvánosságra hozzák.
Fogyasztói érdekek
A vállalkozások a fogyasztókkal való kapcsolatuk során a tisztességes üzleti, piaci és reklámozási gyakorlat szerint járnak el, és garantálják az általuk nyújtott termékek, szolgáltatások biztonságosságát és minőségét. Ehhez tartozik a kielégítő termékinformáció és a személyes adatok megfelelő
védelme.
Tudomány és technológia
A vállalkozások a működési terület országának tudományos és technológiai politikája mentén törekedjenek a helyi és nemzeti innovációs kapacitás fejlesztésére. Az üzleti tevékenységük során olyan gyakorlatokat
alkalmaznak, amelyek lehetővé teszik a technológia és know-how gyors
elterjesztését a szellemi tulajdonjogok védelmének tiszteletben tartása
mellett. A vállalkozások az üzleti célkitűzésük megvalósításához a helyi
egyetemekkel és kutatóintézetekkel építsenek ki kapcsolatot, valamint a
helyi iparral együttműködve vegyenek részt a tudományos technológiai
transzferekben.
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Verseny
A vállalkozások tevékenységüket a tisztességes verseny szabályainak
szellemében folytatják, és együttműködnek a befogadó ország hatóságaival.
Adózás
A vállalkozások kötelesek a tevékenységüket az adószabályokban foglaltak szerint folytatni és betartani az összes olyan ország adótörvényeit és
rendelkezéseit, amelyekre a tevékenységük kiterjed. A vállalkozásoktól
elvárt, hogy időben eleget tegyenek az adózási kötelezettségeiknek ez
által járulva hozzá a befogadó országok államháztartásához.
Magyarország Nemzeti Kapcsolattartó Pontja:
Közvetítő az Irányelvek megsértése esetén
Természetes és jogi személyek valamint érdekcsoportok a Nemzeti Kapcsolattartó Ponthoz (NKP) fordulhatnak, amennyiben úgy vélik, hogy
egy vállalkozás a tevékenysége során az Irányelvekben foglaltakat megsértette. Abban az országban levő NKP-hoz forduljanak, ahol a vélt sérelem megvalósult. Amennyiben az adott országban NKP nincs, a bejelentést a multinacionális vállalkozás székhelye szerint illetékes részes ország NKP-jához kell megtenni.
Az NKP közvetítőként megkísérli a felek közötti párbeszéd megkönnyítését, és az ügy rendezését, ha a bejelentett körülmények és az Irányelvekben foglaltak között összefüggés áll fent. Az összes érintett fél egyetértése szükséges az eljárás lefolytatásához. Az eljárás bizalmas, azonban
az eredményét az NKP nyilvánosságra hozza.
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Az NKP feladata, hogy az Irányelvekkel, valamint az NKP működésével
kapcsolatos kérdéseket és megjegyzéseket megválaszolja.
Magyarországon az NKP a Nemzetgazdasági Minisztériumban, a Külgazdasági és Nemzetközi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság
keretében a Nemzetközi és Európai Uniós Főosztályon található.

Elérhetőség:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Nemzetközi és Európai Uniós Főosztály
Nemzeti Kapcsolattartó Pont
1055 Budapest,
Honvéd utca 13-15.
Telefon: +36 1 374 2979
E-mail: nkp@ngm.gov.hu
Internet: www.oecd.kormany.hu
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http://index.hu/kultur/2010/06/03/sanghaj_expo/, http://www.uniospenz.hu, http://www.vectortemplates.com/raster/
globes/globes-015.png, http://www.umwelt.nrw.de/verbraucherschutz/index.php, http://www.nirvanaholidays.com/
buyersguide-09.asp, http://vegcoach.com.au/?attachment_id=209, http://ncbm.org/category/committees/energyenvironment/, http://economyincrisis.org/content/exports-wont-close-trade-gap-with-china http://erdely.ma/
gazdasag.php?id=89633&cim=novekvo_korrupcio_a_kelet_europai_allamokban, http://jelesnapok.oszk.hu/prod/
unnep/_a_rubikkocka_magyar_szabadalmi_bejelentesenek_kozzetetele__1976
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