
Egy kötelező erejű 

ENSZ-EGYEZMÉNY 
felé a nemzetek feletti vállalatok 
tevékenysége és az emberi jogok kapcsán

Évtizedek óta világszerte aggodalomra okot adó probléma, hogy tevékenységük során a nagyvál-
lalatok rendszeresen megsértik az emberi jogokat. A gazdasági globalizáció folyományaként 
a vállalatok helyzetükkel mindinkább visszaélve rendre kihasználják a tevékenységük kereteit 
kijelölő szabályrendszer hiányosságait. Különösen a globális dél országaira jellemző, hogy 
a szabályozás kiskapui révén olyan gyakorlatok nyomán is elmaradt a vállalatok büntetőjogi 
felelősségre vonása, mint az alábbiak:

E helyzetre válaszul jött létre az a kezdeményezés, amely a nemzetek feletti vállalatok és az emberi 
jogok tárgykörében az ENSZ égisze alatt kidolgozandó kötelező jogi erejű egyezmény 
segítségével biztosítaná a vállalatok elszámoltathatóságát. 

A munkavállalók jogainak védelmét jelenleg az ellátási lánc teljes hosszán továbbra is kizárólag 
önkéntesen vállalt szabályok hivatottak biztosítani, csakúgy, mint a környezet védelmét 
a termelés, a bányászat, és a multinacionális vállalatok egyéb tevékenységeinek helyszínein. Ilyen 
irányelveket fogalmaznak meg többek között az OECD multinacionális vállalatokra vonatkozó 
iránymutatásai (1976) és az ENSZ Üzleti tevékenységre és az emberi jogokra vonatkozó irányelvei 
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(2011) is. Ezek végrehajtása önkéntes, mivel nincs olyan központi mechanizmus, amely a nemzeti 
szintű kikényszerítéshez szükséges mandátummal rendelkezne. Noha ezek a dokumentumok 
a helyes irányba mutatnak, önmagukban nem elégségesek ahhoz, hogy védelmet jelentsenek 
a  vállalatok, valamint leányvállalataik / beszállítóik által elkövetett emberi jogi kihágásokkal szemben.

Általánosságban elmondható, hogy ebből a szempontból a multinacionális vállalatok jelentik 
a legnagyobb problémát. Ennek oka, hogy más szabályok érvényesek rájuk, mint a többi üzleti 
szereplőre: a transznacionális vállalatok ugyanis több országban és több joghatóságban működ-
nek egyszerre. A probléma forrása abban keresendő, hogy a jogrendszer jelenlegi formájában 
lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy a felelősséget leányvállalataikra és/vagy beszállítóikra 
hárítsák át, mivel a vállalati csoport tagjait jogilag különálló szereplőként kezelik. Az átláthatatla-
nul összetett vállalati struktúrák és ellátási láncok eredményeként a tisztességtelen bánás-
módot elszenvedők jogai gyakorta csorbulnak, kártérítést pedig nem érvényesíthetnek. 
Annak ellenére sem, hogy az ENSZ amúgy önkéntességen alapuló irányadó elvei kifejezetten hang-
súlyozzák, hogy a multinacionális tevékenységet folytató vállalatok kötelesek tiszteletben tartani 
az emberi jogokat, méghozzá „függetlenül attól, hogy az érintett államok mennyire képesek – vagy 
hajlandók – saját emberi jogi kötelezettségieknek eleget tenni”. E nemzetközi szinten megfogalma-
zott kötelezettségek feltételezik, egyúttal túlhaladják "az emberi jogokat védő nemzeti jogszabá-
lyok és rendeletek betartását".

A fentieket �gyelembe véve nem légből kapott az állítás, hogy a multinacionális vállalatok jogai 
és kötelezettségei meglehetősen aszimmetrikusak. A kereskedelmi és befektetési politikák 
rendkívül kiterjedt kereskedelmi jogokat biztosítanak ezeknek a szervezeteknek; az emberi jogok 
és a környezet védelmével kapcsolatos kötelezettségeik azonban rendkívül homályosak és alig 
érvényesíthetők. Továbbá a multinacionális vállalatokat "befogadó" országok gyakran túl gyengék 
vagy szervezetlenek ahhoz, hogy kellő határozottsággal lépjenek fel a vállalatokkal szemben, nem 
is beszélve azokról a helyi közösségekről, amelyeket e vállalatok tevékenysége gyakran a legdrá-
maibb módon érint.
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tartalmaz)
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munkacsoport létrehozására 
vonatkozó állásfoglalást javasol, 
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Az OEIGWG 5. ülése Az állásfoglalást az ENSZ Emberi 
Jogi Tanácsa elfogadja 
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2015-2019 között érvényes 
cselekvési tervét, ami foglalkozik 
a kérdés egyes aspektusaival



A szerződés tartalmával kapcsolatban jelenleg is folynak a tárgyalások. A megbeszéléseken 
leggyakrabban felmerülő témák a következők:

A multinacionális vállalatok jogai jelenleg felülmúlják az emberek jogait. 
A cél tehát egy olyan szöveg elfogadása, amelynek rendelkezései 
az emberi jogokat a vállalati jogok fölé helyezik.

A dokumentum alapvető elemei között kell szerepelnie a kötelező átvilá-
gítási folyamatnak, amely során a cég kellő gondossággal (due diligence) 
megvizsgálja üzleti partnerei tevékenységét és az üzleti tevékenység lehet-
séges hatásait az emberi jogokra vonatkozóan is.

A károsult felek számára lehetővé kell tenni, hogy az igazságszolgáltatás-
hoz fordulhassanak mind abban az országban, ahol a jogsértésre sor került, 
mind pedig ott, ahol a társaság létesítő okirata szerint a székhelye találha-
tó.

Nem lesz könnyű elfogadtatni a dokumentumot, ha annak hatálya 
a vállalati szektor egészére kiterjed (többek között a vállalatok méretétől 
függetlenül).

A dokumentumnak nem az önkéntes ENSZ-alapelvekkel szemben, hanem 
azok kiterjesztéseként kell működnie.

Az üzleti tevékenységre és az emberi jogokra vonatkozó kötelező erejű ENSZ-egyezmény 
létrehozását napirendre tűző kezdeményezés kimondott célja a nemzetközi üzleti tevékenységgel 
kapcsolatos emberi jogok megerősítése. Ezen túlmenően célja az is, hogy biztosítsa az áldozatok 
számára az igazságszolgáltatáshoz való hatékony hozzáférést, illetve gondoskodjon arról, 
hogy a károsultak kártérítést kapjanak, és hogy megelőzze a jövőbeni jogsértéseket. Jelen 
formájában a Zéró tervezet hangsúlyozza, hogy az államok kiemelt felelőssége az emberi jogok 
tiszteletben tartásának biztosítása olyan jogszabályok révén, amelyek lehetővé teszik, hogy
a transznacionális vállalatokat az általuk okozott károkért felelősségre vonják. Fontos szempont 
ugyanakkor, hogy a vállalatok elszámoltathatóságát úgy kell megfogalmazni, hogy közben ne 
mossuk el a beszállítók vagy leányvállalatok felelősségét. Jellegét tekintve a transznacionális 
vállalati tevékenység lényege, hogy egy adott gazdasági egység haszon reményében két vagy 
több nemzeti joghatóságban van jelen (azaz a gazdálkodó egység törvényes székhelye, központi 
irányítása, leány- és �ókvállalata, képviselete, vagy jelentős üzleti érdeke két vagy több joghatóság 
területén található) - ami ezért az ellátási láncokra is ugyanúgy vonatkozik.

Az ENSZ szintjén megvalósuló találkozókon rendszeresen részt vesznek az EU, a nem uniós 
országok, az üzleti szektor és a civil társadalmi szervezetek képviselői is. A tárgyalások során 
az Európai Unió nem vállalat kellő mértékben proaktív szerepet; az üléseken hivatalos álláspont 
képviselete nélkül vett részt. Mi több, az sem valószínű, hogy az EU az ötödik, 2019. októberi ülé-
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sen terjesztené elő hivatalos álláspontját, tekintettel arra, hogy az új Bizottság összetétele 2019. 
szeptemberig nem lesz ismert. Ezzel együtt a felelős üzleti magatartásra vonatkozó uniós 
munkadokumentum fényében az EU a jelek szerint azt a megközelítést részesítené előnyben, 
amely értelmében az egyezmény egyrészt megkülönböztetés nélkül vonatkozna minden egyes 
magánszervezetre, másrészt kiegészítené és kiterjesztené az ENSZ irányadó elveit. Habár 
az EU fenntartásokkal közelít a közös eljáráshoz, egyes országok (például Franciaország) késznek 
bizonyultak kezdeményező szerepet vállalni. A több mint 500 főt foglalkoztató francia vállalatokat 
2017 óta jogszabály kötelezi arra, hogy az emberi jogokra vonatkozó átvilágításon essenek át. 

A jelenleg alkalmazandó nemzetközi szabványok nem védik hatékonyan az emberi 
jogokat, és nem biztosítják az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést a multina-
cionális üzleti tevékenység áldozatai számára.

A nemzetközi megállapodások kiterjedt jogokat és párhuzamos igazságszolgál-
tatási rendszert biztosítanak a multinacionális vállalatok számára (ez a befektető-ál-
lam vitarendezési mechnaizmus, avagy ISDS), s így tevékenységük transznacionális 
jellege, valamint a rendkívül komplex ellátási láncok különös védelmet élveznek. 
Éppen ezért elengedhetetlen, hogy az emberek, a közösségek és a természet 
számára is biztosítsuk jogaik hatékony védelmét, és megakadályozzuk, hogy más, 
különleges előjogokat élvező szereplők csorbítsák azokat.

A kötelező érvényű egyezményről folytatott hivatalos tárgyalások folyamata immár 
hat éve tart. Alapvető fontosságú, hogy a folyamat az ENSZ szintjén megfelelő 
támogatásban részesüljön, de legalább ilyen fontos vitát és változásokat generál-
ni az egyes országok szintjén is.

Elengedhetetlen továbbá, hogy a folyamat az EU szintjén is megkapja 
a szükséges támogatást, az Unió pedig vállaljon aktív szerepet a tárgyalásokon.

Kiadja a NaZemi, 2019.
Ez a dokumentum az Európai Unió anyagi támogatásával készült. A dokumentum tartalmáért kizárólag a NaZemi felel, és 
semmilyen körülmények között nem tükrözi az Európai Unió álláspontját.

Együttműködő partnerek Magyarországon: 

A jelen szöveg elsősorban az Európai Parlamenti Kutatási Szolgálata által nyújtott 
információkon alapul. A vállalati elszámoltathatóság és a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás témakörében további forrásokra lelhetünk a European 
Coalition for Corporate Justice honlapján, valamint a kötelező érvényű 
ENSZ-egyezmény elfogadásáért és a befektetők és államok közötti vitarendezési 
mechanizmus (ISDS) ellen küzdő Treaty Alliance mozgalom honlapján.
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