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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 04 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának 
ülését megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm meghívott 
vendégeinket, a napirendi pontok előadóit; köszöntöm a sajtó igen tisztelt képviselőit. 
Első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Megállapítom az aláírt jelenléti ív 
alapján, hogy bizottságunk határozatképes. 

Második teendőnk a napirendi pontok elfogadása. Képviselőtársaim a múlt hét 
végén megkapták a napirendi ponti javaslataimat. A mai ülésen két tervezett napirendi 
pontunk van. Az első: eszmecsere a vállalatok társadalmi felelősségvállalásához 
kapcsolódó tapasztalatokról és javaslatokról. A napirendi pont előterjesztői: a Magyar 
Európai Üzleti Tanács képviselői és Odrobina László, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
helyettes államtitkára. A második tervezett napirendi pontunk: tájékoztató az 
úgynevezett kvótaper, a C-647/15. számú, Magyarország kontra Európai Unió Tanácsa 
ügy állásáról. Az előterjesztő: Kecsmár Krisztián, az Igazságügyi Minisztérium 
államtitkára és Fehér Miklós Zoltán főosztályvezető úr. Zárt ülésen fogjuk ezt tárgyalni.  

Kérdezem képviselőtársaimat, van-e valakinek kérdése, véleménye a napirendi 
pontokkal kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet. Szavazásra teszem 
fel: ki az, aki támogatja a napirendi pontok megtárgyalását. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) A jegyzőkönyv számára is megállapítom, hogy bizottságunk egyhangúlag 
elfogadta a napirendet. 

Az elnök napirend előtti hozzászólása 

Tisztelt Bizottság! Mielőtt a napirendi pont megtárgyalásával kezdenénk, 
engedjék meg, hogy napirend előtt röviden tájékoztassam képviselőtársaimat arról, 
hogy a múlt héten csütörtökön az Európai Parlament alkotmányügyi bizottságának 
delegációjával - munkaebéd keretében - aktuális uniós kérdésekről folytathattunk 
eszmecserét, a Törvényalkotási bizottság elnökségével együttesen. Bizottságunk 
részéről köszönöm Hollik és Józsa képviselőtársaim részvételét.  

Végül engedjék meg, hogy röviden szót adjak napirend előtt Bana alelnök úrnak, 
mert az élet úgy hozta, hogy hamarosan távoznia kell az ülésről. Tessék parancsolni! 

Bana Tibor napirend előtti hozzászólása 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a lehetőséget, 
elnök úr. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Magyar Európai Üzleti Tanács tagjait. 
Sajnálom, hogy nem fogok tudni itt maradni végig, sajnos már fél tizenegyre oda kell 
érnem egy másik eseményre, ami nagyjából egy óráig tart. Úgyhogy a mai bizottsági 
ülésnek csak a legelején tudok részt venni. Nem is mondanám hosszan, mert akkor 
legalább több ideig tudom hallgatni az önök véleményét.  

Mindig fontosnak tartom az önökkel való találkozót. Gyakornokom, Völgyi Péter 
itt fog maradni végig, az itt elhangzottakat természetesen rögzíteni fogja, és utána majd 
egyeztetünk vele. Így hozta az élet, hogy sajnos el kell, hogy menjek, 10 óra 25 perc után 
nem sokkal. Köszönöm szépen. 
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Eszmecsere a vállalatok társadalmi felelősségvállalásához 
kapcsolódó tapasztalatokról és javaslatokról 

Az elnök felvezető hozzászólása 

ELNÖK: (A napirendi pont tárgyalása folyamatos angol-magyar 
szinkrontolmácsolással történik.) Köszönjük szépen, alelnök úr. Akkor most rátérünk 
az első napirendi pont megtárgyalására: eszmecsere a vállalatok társadalmi 
felelősségvállalásához kapcsolódó tapasztalatokról és javaslatokról. A napirendi pont 
előterjesztői a Magyar Európai Üzleti Tanács képviselői.  

Engedjék meg, hogy bizottságunk nevében tisztelettel és szeretettel köszöntsem 
a Magyar Európai Üzleti Tanács képviselőit, Jakab Roland urat, az HEBC elnökét, az 
Ericsson Hungary ügyvezető igazgatóját; dr. Fábián Ágnes asszonyt, elnököt, ügyvezető 
igazgatót a Henkel Hungáriától; Jean Grunenwald urat, ügyvezető igazgatót a Nestlé 
Hungáriától; Peter A. Hegedus urat, elnököt, az HEBC korábbi elnökét, aki hála 
istennek elég régóta részt vesz a vegyes bizottság ülésén; Kerekes László urat, 
vezérigazgatót, az HEBC korábbi elnökét; Erényi Balázs urat, elnököt, az HEBC 
tiszteletbeli tagját; Müller A. Zsolt urat, ügyvezető igazgatót, az HEBC tiszteletbeli 
tagját és Merkler-Szántó Judit asszonyt, ügyvezető igazgatót, az HEBC titkárát. És 
természetesen köszöntöm a kormány részéről dr. Odrobina Lászlót, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium helyettes államtitkárát és kedves munkatársait.  

Tisztelt Bizottság! A tagállami parlamentek és az Európai Bizottság közötti 
megerősített politikai párbeszéd keretében a tagállami parlamentek javaslatokat 
tehetnek az Európai Bizottság részére uniós szintű javaslat előterjesztésére. Eme, még 
formálódó eljárást mi, politikusok gyakran zöld lapos eljárásnak nevezzük.  

A mai napirendi pont hátterében pedig egy francia kezdeményezés áll, 
nevezetesen, a francia nemzetgyűlés társbizottsága a vállalatok társadalmi 
felelősségvállalása kérdéskörében uniós szintű javaslat előterjesztésére kérte fel az 
Európai Bizottságot. Ezért a mai ülésre meghívtam a Magyar Európai Üzleti Tanács 
igen tisztelt képviselőit, hogy elsősorban a társadalmi felelősségvállaláshoz kapcsolódó 
tapasztalataikról, esetleges javaslataikról tájékoztassanak bennünket, továbbá a 
Nemzetgazdasági Minisztérium képviselőjét is. Itt szeretném ismételten megköszönni, 
hogy elfogadták a meghívásomat. Elsőként átadom a szót Jakab Roland úrnak, az 
HEBC elnökének, az Ericsson Hungary ügyvezető igazgatójának. Tessék parancsolni! 
És majd utána kérjük a kormány képviselőjét, hogy ő is röviden szóljon hozzá.  

Azt is mondhatnám, tisztelt elnök úr, hogy egy mankót készítünk bizottságunk 
tagjai számára, hogy első kézből kapjuk az üzleti tanács véleményét, hogy megfelelően 
tudjuk képviselni az európai játéktéren, úgymint a francia nemzetgyűlésben, de 
mindenféleképpen az Európai Bizottság előtt. Ráadásul az úgynevezett európai ügyek 
bizottságainak grémiuma, a COSAC-találkozó minden évben kétszer van, és általában 
véve itt egy napirendi pontként szerepel ez a francia kezdeményezés. Tehát azért, hogy 
jómagam, az elnökség tagjai és a bizottságunk tagjai, akik részt vesznek ezeken a közös 
üléseken, megfelelően kapjuk az információkat, megfelelően fel legyünk vértezve, ezért 
a mai tanácskozásunk, azt is mondhatnám, hogy egy munkatanácskozás, hiszen jól 
tudjuk azt, hogy az HEBC éves meghallgatása a jelentéstevésük után szokott történni, 
amit valószínűleg jövő januárban vagy februárban az első parlamenti ülések egyikére 
fogunk tenni. Tehát ez jelenleg nem a szokásos éves meghallgatás, hanem ez egy 
munkaértekezlet, azt is mondhatnám, és én ismételten megköszönöm, hogy önök most 
segítenek rajtunk, hogy mi is tudjunk segíteni önöknek.  

Tehát kérem elnök urat, hogy röviden szóljon a napirendi pontról, utána átadom 
a szót a kormányzat képviselőjének, aztán pedig természetesen megadom a szót 
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képviselőtársaimnak kérdésekre, mind a tanács tagjai, mind pedig az államtitkár úr felé 
összegyűjtjük a kérdéseket, és utána válaszadásra ismét megadom a szót.  

Tessék parancsolni, elnök úr. 

Jakab Roland hozzászólása  

JAKAB ROLAND ügyvezető igazgató (Ericsson Hungary), az HEBC elnöke: 
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! Tisztelt 
Képviselő Urak! Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm önöket a Magyar Európai 
Üzleti Tanács nevében. Nagyon köszönjük, hogy elnök úr ismét meghívott bennünket, 
köszönjük a bizalmukat, hogy ennek a fontos témának a megbeszéléséhez a gazdasági 
élet szereplői közül bennünket választottak. Nagy öröm számunkra, hogy sokéves 
párbeszédünk és gyümölcsöző munkakapcsolatunk egy újabb területen gazdagodhat.  

Szeretném megkérdezni elnök urat, megfelelőnek tartja-e, ha megosztok 
önökkel néhány bevezető gondolatot, hogy mi, HEBC-vállalatok, hogyan látjuk a 
társadalmi felelősségvállalás kérdéskörét, majd bevonom kollégáimat, hogy az önök 
kérdéseire közösen adjunk válaszokat, és céginkre jellemző tapasztalatainkkal 
kiegészítsük az elhangzottakat. Megfelelő lesz így, elnök úr?  

 
ELNÖK: Természetesen. 
 
JAKAB ROLAND ügyvezető igazgató (Ericsson Hungary), az HEBC elnöke: 

Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Köszönettel vettük korábbi tájékoztatásukat 
arról, hogy a francia nemzetgyűlés európai ügyek bizottsága a vállalatok társadalmi 
felelősségvállalásával kapcsolatban tervezetet készített, amelyet elküldött Frans 
Timmermans első alelnök úrnak abból a célból, hogy a megfogalmazottak 
figyelembevételével jogalkotási javaslatot terjesszen elő. Kérem, engedje meg, hogy 
fent nevezett tervezetben említett gondolatok mentén haladjak.  

Őszinte meggyőződéssel mondhatom önöknek, hogy bár vállalataink különböző 
iparágakban működnek, azonos értékrendet vallanak. Az egyén és a közösség tisztelete, 
a felelősségvállalás - beleértve a társadalmi felelősségvállalást is -, a fenntarthatóság, 
átláthatóság, magas minőség iránti érzékenység, megkülönböztetéstől mentes 
sokszínűség, elfogadás és befogadás, hogy csak néhányat említsek a közös értékekből. 
Globális vállalataink fontos küldetése, hogy ezeket képviselni és érvényesíteni tudjuk a 
világ minden táján munkavállalóink, beszállítóink, partnereink és a mindenkori 
politikai döntéshozók irányába. 

Számunkra a társadalmi felelősségvállalás nem más, mint a fenntartható 
fejlődés keretei között folytatott üzleti tevékenység. Nem pillanatnyi törekvés, hanem 
folyamatos működésünk alapvető része, globálisan, regionálisan és lokálisan egyaránt. 
Nem egy lehetőség, amit az üzleti élethez hozzáadunk, hanem maga az üzleti életünk. 
Rendkívül szigorú belső szabályrendszerek, etikai kódexek, nemzetközi 
megállapodásokban rögzített alapelvek - mint például az ENSZ Global Compact vagy 
európai uniós alapelvek - mentén szabályozzuk társadalmi elkötelezettségünket, felelős 
magatartásunkat és üzleti kultúránkat. Belső szabályozásaink sok esetben szigorúbbak, 
mint a külső jogalkotás.  

A gazdasági világválság óta jelentősen változott a multinacionális vállalatok 
célkitűzésrendszere. A korábbi eredményorientált megközelítés hárompólusú 
célkitűzéssé alakult, ahol a részvényesek érdekei, a társadalmi érdek és a fenntartható 
növekedés együttesen szerepelnek. 

Több HEBC-tagvállalat abban a megtiszteltetésben részesült, hogy 
tevékenységéért „Corporate social responsibility”-díjat kapott. A multinacionális 
vállalatok között számos cég a maga területén világelső, így nemcsak termékeink és 
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szolgáltatásaink, hanem felelős vállalati magatartásunk is mintaként szolgál. 
Beszállítóink világszerte komoly hozzáadott értéket jelentenek tevékenységeinkhez, 
saját szabályaink rájuk nézve is érvényesek. Szükség esetén oktatással, tréninggel, 
eszközökkel és folyamatos ellenőrzéssel segítjük őket a szabályok adaptálásában. 

A környezettudatos magatartást és társadalmi felelősségvállalást, a tudásalapú 
társadalom alapvetően fontos elemének tartjuk. A negyedik ipari forradalom, a 
digitális átalakulás, a hálózati technológiák és virtuális együttműködések elterjedésével 
nemcsak időt és pénzt lehet megtakarítani, de csökkenthető a szén-dioxid-kibocsátás, 
az üzemanyag-felhasználás. Az új technológiák alkalmazása az egészségmegőrzés, 
környezetvédelem és környezetgazdálkodás területén is új lehetőségeket teremt, sőt új 
munkahelyek létrejöttét is elősegíti. Azok a leggazdagabb országok, amelyek fejlődésük 
során sikeresen alkalmazzák és kombinálják az oktatásban, innovációban, 
fenntarthatóságban és környezetvédelemben rejlő lehetőségeket.  

Társadalmi felelősségvállalásunk számos oktatási és kulturális elemet is 
tartalmaz. A célkitűzések akkor tudnak sikeresen megvalósulni, ha a felnövekvő 
generációk tudatos fogyasztókká válnak. Az oktatás azonban nemcsak vállalati vagy 
intézményi keretek között képzelhető el, hanem a családokon belül, kisgyermekkortól 
kezdődően. Kötelességünk és felelősségünk magánemberként is a fenti értékeket 
követni. Nemcsak saját, vállalati elvárásaink, de a világ elvárásai is a multinacionális 
cégekkel szemben a legnagyobbak. Ezzel együtt érdemes megemlíteni minden állam és 
társadalom felelősségét is. A gazdasági környezet átlátható és fejlődést elősegítő 
szabályozása az államok felelőssége, ugyanakkor előtérbe kerül a társadalom 
felelőssége is. A fenntartható fejlődés csak inkluzív módon képzelhető el, amelynek 
mindenki részese. 

Végezetül az értékeknél maradva hadd tegyek említést a múlt héten elkészült, 
legújabb éves országjelentésünkről, amelynek címe „Fenntartandó értékek”. 
Fenntartandó, mert szerettük volna a címmel is kifejezni a közös értékek megőrzésének 
a fontosságát. Véleményünk szerint az értékek legjobb keletkezési módja a 
példamutatás. Fontosnak tartjuk, hogy folytatódjon a generációk közötti párbeszéd az 
értékekről, és stratégiai gondolkodássá váljon a tisztelet az emberek, a különböző 
kultúrák és Földünk jövője iránt. 

Köszönöm szépen a figyelmüket, és tisztelettel visszaadom a szót elnök úrnak. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen a beszámolót. Hadd gratuláljak a 2016-os 

jelentésükhöz, amit, ahogy említettem, a bizottságunk valószínűleg a jövő év egyik első 
bizottsági ülésén természetesen szeretne megtárgyalni, és erre az alkalomra is 
szeretettel hívom az elnök urat és az HEBC tagjait. Most javaslom, hogy ha az elnök úr 
mellett az HEBC tagjai is ki kívánják egészíteni vagy a saját véleményüket elmondani, 
akkor most tegyék meg, hiszen a meghallgatásnak most önök a főszereplői, és 
természetesen, ha a kormánynak van erre reakciója, akkor majd őt is megkérdezzük. 
Utána pedig mindkét előadás után megadom a szót képviselőtársaimnak. Tessék 
parancsolni, elnök úr. 

 
JAKAB ROLAND ügyvezető igazgató (Ericsson Hungary), az HEBC elnöke: 

Köszönöm szépen. Államtitkár úr szeretne esetleg… (Dr. Odrobina László: A kollégái 
után…) Rendben. Köszönöm szépen. Kinek adhatom meg először a szót? (Dr. Fábián 
Ágnes: Sorban.) Sorban. László? 

Kerekes László hozzászólása 

KEREKES LÁSZLÓ, az HEBC korábbi elnöke: Köszönöm szépen. Én is 
szeretném köszönteni a bizottság tagjait, illetve minden jelenlévőt. Köszönjük szépen 
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a meghívást. Ahogy korábban az elnök úr említette, szeretném kiegészíteni pár olyan 
személyes tapasztalattal, amit cégvezetőként saját tapasztalatunkként megéltünk. Én 
két ilyen példát hoznék.  

Az egyik ilyen példa. Egy olyan vállalatot vezettem, ahol a társadalmi 
felelősségvállalás kiemelt fontosságú, és egy olyan példát mondanék, ami 
magyarországi viszonyok között, én azt gondolom, hogy példamutató, és ez a cég belső 
szabályozásából fakad. Nagyon egyszerű a példa. Kiírtunk egy tendert takarító 
szolgáltatásra, és a beérkezett pályázatok elbírálásánál a pénzügy kalkulációi alapján 
kikalkulálták, hogy mi az a minimum, ami mellett, minden adóbefizetés és minden 
járulékbefizetés mellett, elvégezhető ez a munka. Akik ez alatti pályázatot nyújtottak 
be, azokat kizártuk, amiért elég sok kritikát kaptunk. De ez a példa is bizonyítja, hogy 
ez a nagyvállalat például kifejezetten odafigyel arra, hogy fair módon kössön 
szerződéseket, és ne a legjobb ajánlatot fogadja el, hiszen feltételezhető, hogy a nap 
végén valakiket esetleg nem fognak bejelenteni, nem fizetik be a járulékot és a többi. 
Én azt gondolom, hogy ez példaértékű.  

A másik ilyen a társadalmi felelősségvállalásnak a környezettudatossággal 
kapcsolatos része. Ez egy másik vállalatnál történt, és ez a mai napig gyakorlat, a 
személyes szén-dioxid-kibocsátás kiszámolása. Nem tudom, a képviselő urak ebben 
mennyire vannak otthon, nekem ez újdonság volt. Nagyon sok ilyen honlap létezik. 
Felmegy az ember az internetre, és az utazási, étkezési és egyéb szokásait számon kérve, 
betáplálva ebbe a programba, megadja, hogy éves szinten mennyi „szén-dioxid-
kibocsátással” járul hozzá, idézőjelben, a teljes globális szén-dioxid-kibocsátáshoz, és 
ez egyfajta öntudatosságot indukál. Ez kötelező volt ennél a cégnél, sőt, én személyesen 
is részt vettem olyan általános iskolai tájékoztatásban, ahol a gyerekek figyelmét 
felhívtuk erre, nyilván tréfás, játékos módon, amit nagyon élveztek. És ha semmi mást, 
azt eléri vele az ember, hogy odafigyelnek, tudni fogják, hogy melyek azok a dolgok, 
amelyek nagy környezetterheléssel járnak. Köszönöm szépen. 

 
JAKAB ROLAND ügyvezető igazgató (Ericsson Hungary), az HEBC elnöke: 

Tessék! 

Dr. Fábián Ágnes hozzászólása 

DR. FÁBIÁN ÁGNES elnök (Henkel Magyarország): Én is köszönöm szépen a 
lehetőséget. Én is vállalati példával szeretném alátámasztani azokat a bevezető 
szavakat, amiket az elnök úr elmondott. 

 A Henkel Magyarország életében a 2016-os év a 25. esztendeje annak, hogy 
fenntarthatósági jelentést adott ki a vállalat. Tehát a fenntarthatóság nem egy mai 
történet, és elmondhatom, hogy a multinacionális vállalatok életében is egy alapérték. 
A vállalatok öt értéke közül az egyik legfontosabb érték a fenntarthatóság. Úgy 
gondolom, hogy a fenntarthatóság számonkérése a vállalatok részéről egy alapvető 
feladat, hiszen ez egy gazdasági előnyt is kell, hogy jelentsen. Hosszú távú jövő és 
gazdasági tevékenység fenntarthatósági értékek nélkül nem valósítható meg.  

Konkrét példában, hogy ez mit jelent, mi az, amit számon lehet kérni a vállalatok 
részéről? Természetesen az ökológiai lábnyom, ami, ahogy előttem mondta Kerekes 
László kollégám, bizony a számokkal mérhető. Kibocsátás, felhasználás - egyértelmű a 
matematikai képlet, a kisebb ökológiai lábnyom tétele az, amiben a vállalatok számon 
kérhetők egy nagyobb érték kibocsátása mellett. Ezek a gazdasági tényezői.  

De természetesen alapvető érdekünk az, hogy ezt a tudást továbbítsuk a 
fogyasztóink felé. Számunkra, termékgyártók számára nagyon fontos, hogy a 
fogyasztókat képezzük, és csak olyan termékeket hozzunk innovációként a piacra, 
amelyek a fenntarthatósági feltételeknek megfelelnek. Ez szintén számon kérhető, 
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mérhető, hiszen egyértelműen ki lehet számolni, hogy az új termék, amit egy vállalat a 
piacra hoz, hogyan terheli a környezetét, illetve a termékfelhasználás kapcsán, ahol a 
leginkább lehet szennyezni a környezetet, mennyiben segíti a fogyasztót abban, hogy 
tudatosan éljen. 

És talán még egy példa a társadalmi felelősségvállalás kérdéskörében. Mi, a 
magyarországi Henkel csapata, 2015-ben kaptunk egy CSR-díjat, mégpedig a 
fenntarthatósági nagykövet programunkért, ami arról szól, hogy két éve indult a 
program, több, mint 3 ezer iskolás gyereket látogattunk meg. Egy környezeti tanóra 
keretében a fenntartható fejlődés gondolkodásában tanítjuk meg a gyerekeket egy 
interaktív óra keretében. Ez a program egyébként egy globális program, minden 
országban ugyanezzel megyünk.  

Úgyhogy úgy gondolom, a vállalatok számon kérhetők. Mi annak örülünk, ha 
olyan irányba megy el a szabályozási rendszer, hogy a boltok polcain olyan termékek 
legyenek, amelyek ezeknek a követelményeknek megfelelnek, és olyan beszállítók, 
vállalatok legyenek a piacon, amelyeknek a teljes működése átlátható, és megfelel 
mindenféle szabálynak a beszállítók, a gyártók, a felhasználók körében. Köszönöm. 

 

JAKAB ROLAND ügyvezető igazgató (Ericsson Hungary), az HEBC elnöke: 
Jean Grunenwald úrnak adnám meg a szót. (Bana Tibor távozik a bizottság üléséről.) 

Jean Grunenwald hozzászólása 

JEAN GRUNENWALD ügyvezető igazgató (Nestlé Hungária): Jó napot 
kívánok! Egy kicsit beszélek azért magyarul, de inkább angolul szólok önökhöz. 
(Hozzászólását angol nyelven folytatja.) Az HEBC tagja vagyok, természetesen a 
Nestlé Hungáriát képviselem.  

2016 egy nagyon különleges év a Nestlé életében, hiszen az alapításunk 150. 
évfordulóját ünnepeljük, és a 25. évfordulóját a magyarországi jelenlétünknek. Minden 
150 évvel ezelőtt kezdődött, akkoriban egy gyógyszerésszel, aki először az első 
bébitápszert kidolgozta, több százezer gyermek életét mentette meg. Azóta a 
vállalatcsoportunk olyan innovációt hozott létre, ami aztán már a felnőttek egészségét 
is segítette.  

Csak annyit említenék, hogy a Nestlé cég elveinek az alapját képezi az, hogy 
értéket teremtsünk és hogy fenntarthatóak maradjunk. Csak osztozni tudok az előttem 
elhangzottakban, hogy azt gondolom, minden vállalatnak kell, hogy legyen terve, kell, 
hogy legyenek értékei, amelyek a fenntarthatóságot szolgálják. Amit én hozzátehetnék 
ehhez, az az, hogy a Nestlé mint vállalat rendkívül tudatosan dolgozik azon, hogy 
évente, globális szinten is, de helyi, országos szinten is megjelenítse azt, hogy mi iránt 
elkötelezett és mit teljesített.  

Tehát egyértelmű, hogy a cél, a vállalati felelősségvállalás számunkra 
mérőszámokban is megmutatkozik. Több kérdést és több ügyet, tényezőket mérünk, és 
gyakorlatilag aztán ezeket a méréseket európai szinten egyeztetjük, és minden 
országban lévő Nestlé igyekszik, igyekszünk ezen dolgozni. 2014-2015 kapcsán itt van 
a kezemben a Nestlé Magyarország fenntarthatósági jelentése. (Felmutatja a 
dokumentumot.) Tehát nemcsak ígérni kell a fenntarthatóságot, hanem mérhetően 
teljesíteni, tényekkel, cselekvéssel bizonyítani, hogy egy jobb társadalom érdekében 
dolgozunk. 

 
JAKAB ROLAND ügyvezető igazgató (Ericsson Hungary), az HEBC elnöke: 

Köszönöm szépen az igazgató úrnak. Most pedig Erényi úrnak adom meg a szót. 
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Erényi Balázs hozzászólása 

ERÉNYI BALÁZS, az HEBC tiszteletbeli tagja: Köszönöm szépen. Én is 
mindenkit köszöntök. Egy picit a dolog praktikus részére térve, ami a szabályozását és 
a gazdaságosságát illeti, én olyan példát és olyan tapasztalatot szeretnék megosztani, 
nagyon sokan mondják, főleg kisebb vállalatok vezetői, hogy a multik elég gazdagok 
ahhoz, hogy megengedhessék maguknak, hogy ezeket az értékeket kövessék, és ezen 
értékek követése versenyhátrányt okozna egy kisebb vállalkozásnak. Én ezt szeretném 
cáfolni az én személyes tapasztalatommal, példámmal. Én egy olyan szervezetnél 
dolgoztam - a Shell közép-európai üzletágát vettem a kiskereskedelemben -, ahol a 
helyi kisvállalkozásokkal együtt 11 ezer ember dolgozott 6 országban, és azt az elvet 
képviseltük és azt az elvet követtük, hogy az értékeink elfogadása üzleti kérdés, az a 
nyereségességet is növeli. Tehát a részvényesek érdekét közvetlenül is növeli, ha egy 
olyan szervezeti kultúrát sikerül kialakítani, ahol az emberek elfogadják, minden 
résztvevő elfogadja azt az értékrendet, amit képviselünk akár a munkabiztonság, akár 
az átláthatóság, akár az egészségvédelem, akár a befogadóképesség, az inkluzivitás, a 
diverzifikáció - tehát az, hogy mindenféle nemű, korú, adott esetben hátrányos 
helyzetben lévő munkatárssal együtt dolgozunk - terén; ezeket az elveket beépítettük a 
szervezet kultúrájába.  

Hol jelenik meg ennek az óriási előnye? Ezt a 11 ezer fős szervezetet egy 9 
menedzserből álló vezetőség irányította, és a 9 ember 6 különböző országban ült 
fizikailag. Ha ezt összehasonlítjuk azzal, hogy egy hagyományos régi nagyvállalat hogy 
működik, akkor az derül ki, hogy ez olyan 100-120 embert alkalmaz, ahol a vezetők 
többsége tulajdonképpen kontrollálja a beosztottak viselkedését. Az én 
meggyőződésem szerint egy bármilyen szervezetben, végső soron egy társadalomban, 
az összköltség, ami a kontrollra, az elveknek és a szabályoknak a betartására fordítható, 
nagyon jelentősen csökken, ha az értékeket, az alapvető értékeket sikerül elfogadtatni. 

Itt utalnék vissza elnök urunk bevezető beszédére, hogy hogyan sikerül ezeket 
az értékeket gyermekkortól kezdve az oktatáson keresztül, a politikai kommunikáción 
át végigvinni a társadalmon, majd adott esetben egy szervezetben vezetőként helyet 
foglalva példamutatással ezt demonstrálni a munkatársak előtt, s el lehet érni azt, hogy 
egy Budapesten ülő vezérigazgatót egy Szentpéterváron dolgozó benzinkutas nem az 
arcáról és a nevéről ismer, hanem adott esetben azokról az értékekről, amiket 
képviselni tud országokon keresztül. 

Köszönöm szépen. Ezzel a példával szerettem volna egy kicsit én is hozzájárulni 
ahhoz, hogy ez a törvényalkotás és ez a jogalkotás előremozdulhasson.  

 
JAKAB ROLAND ügyvezető igazgató (Ericsson Hungary), az HEBC elnöke: 

Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki tőlünk megszólalni? (Nincs jelzés.)  
Akkor egy nagyon rövid gondolatot az Ericsson gyakorlatáról. Az Ericsson is 

közel 30 éve minden évben kiadja a fenntarthatósági jelentését. Nagyon fontosnak 
tartjuk azt, hogy a fenntarthatóság igénye és kérdései a stratégiánk részét képezze, 
tehát ez nem egy olyan jelentés, riport, amelyet azért írunk, hogy bizonyos pipát 
tudjunk tenni bizonyos kis négyzetecskékbe, hanem azért, mert valóban úgy 
gondolkodunk, hogy ez része a stratégiánknak, alapértékeink mentén nagyon fontos 
célokat fogalmaz meg. 

Kollégáim említették a mérhetőségét. Valóban ez az egyik legfontosabb: hogyan 
tudjuk mérni azt, hogy annak a hatásnak, amit gyakorolunk a társadalomra, milyen 
eredménye van? Nos, azt tudom mondani, hogy például a szén-dioxid-kibocsátás 
tekintetében a cégcsoportunk néhány évvel ezelőtt meghozott egy döntést, hogy négy 
éven belül 40 százalékkal fogjuk csökkenteni a globális szén-dioxid-lábnyomunkat. Ez 
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nemcsak azt jelenti, hogy olyan termékeket hozunk forgalomba, amelyek egyre kisebb 
energiafelhasználás mellett egyre nagyobb kapacitással működnek, hanem a 
működésünk minden pontján érvényesítjük a fenntarthatóság igényét. Ez alatt értem 
azt, hogy egyre kevesebbet utazunk, egyre több olyan technológiát használunk, amivel 
ki tudunk váltani különböző személyes jelenlétet, és olyan beszállítókkal dolgozunk, 
akiknek a tevékenységében egyértelműen fellelhetők azok az értékek, az a magatartási 
rendszer, amelyet mi is megkövetelünk és előírunk minden egyes beszállítónknak. 

Nagyon fontos, hogy egy vállalat ott segítsen, amiben ő példamutató, és amiben 
ő élen jár. Ha egy vállalat nagyon sok mérnököt, informatikust, kutatót foglalkoztat, 
akkor nagyon fontos, hogy szűkebb környezetében, ahonnan ő ezt a tudást meríti, 
amelynek segítségével ő egy profitábilis üzletet tud fenntartani, azt az ökoszisztémát 
segítse. Ezért hoztunk létre számos olyan kutatási együttműködést magyar 
egyetemekkel, olyan kutatólaboratóriumot, ahol meg tudjuk osztani gondolatainkat, 
azokat a témákat, amelyek ma az iparág számára a legfontosabbak, és különböző 
ösztöndíjakkal, különböző együttműködések keretében segítjük a tehetségeket, 
segítjük azt, hogy Magyarországon egyre többen válasszák például a műszaki, 
természettudományos pályát.  

Tehát egyrészt a működésünk szempontjából tűztünk ki célokat, hogy a 
fenntarthatóság igényét minden ponton érvényesíthessük, másrészt pedig stratégiánk 
részeként nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy olyan dolgokban működjünk együtt a 
társadalom különböző szegmenseivel, amiben mi úgy gondoljuk, hogy valódi 
segítséget, valódi értéket tudunk teremteni, nyújtani mindenki számára. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Megkérem a kormány képviselőit, hogy röviden 

reagáljanak az elhangzottakra, utána megadom a szót képviselőtársaimnak.  

Dr. Odrobina László hozzászólása  

DR. ODROBINA LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 
Minisztérium): Tisztelt Elnök Urak! Tisztelt Képviselő Urak! Kedves Kollegák! Mindig 
jó az, amikor az ember azt hallja a gazdaság képviselőitől, hogy a profiton túl egyéb 
dolgokra is törekszenek, és mindig jó olyan vállalatokat látni, amelyek ebben élen 
járnak, élen járnak tudniillik abban, hogy a társadalom felé érzett felelősségüket 
megmutassák, és olyan példaértékű kezdeményezéseket tudnak elénk tárni, 
amelyekben más cégek is tudják őket követni. (Csöbör Katalin megérkezik az ülésre.) 

Én azt gondolom, hogy a francia javaslat, amit megkaptunk, mindenképpen 
figyelemreméltó, mindenképpen tanulmányozásra érdemes, azzal együtt, hogy 
figyelembe kell venni az eltérő gazdasági helyzetet Franciaország és Magyarország 
között. Az egyik kollega beszélt arról, hogy a kisvállalatokra is érvényes ez a CSR-
tevékenység; biztosan így van, és érvényesnek is kell lenni, hiszen, ha megfontoljuk - 
egy másik hozzászólónál a mérhetőséget hallottam -, tulajdonképpen a CSR-
tevékenység is mérhető, ha mindent kiszámolunk profiteredményben. De ezt minden 
cégnek saját magának kell kiszámolnia. Azt gondolom, ezzel együtt is fontos a pusztán 
társadalmi szerepvállalás. 

Mindig célunk az, hogy a vállalkozásaink, a gazdaság úgy fejlődjön, hogy a 
fenntartható fejlődés működjön, versenyképes legyen. Az innovációt egyre többször 
halljuk ma már mint követelményt, és a legnagyobb problémaként a munkaerőhiányt 
tapasztaljuk, és halljuk a cégektől, hogy ebben vannak gondjaik. Én ebben is egy 
nagyon fontos együttműködési lehetőséget látok a kormány és a cégek között, vagy ha 
akarom, a társadalom és a cégek között, hogy - ahogy az Ericssont képviselő elnök úr 
mondta - fel kell hívnunk a pályaválasztás előtt álló fiatalok figyelmét arra, hogy akkor 
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lesznek sikeresek, ha olyan szakmát választanak maguknak, amire a gazdaságnak is 
szüksége van, és amiben egy nagyon szép pályaív állhat előttük. Azt gondolom, hogy 
ebben közös a felelősségünk, nemcsak a kormánynak kell a pályaorientációról 
gondoskodni, hiszen a cégek, ha önmaguk nem tesznek annak érdekében, hogy vonzó 
pályaként adják a diákok elé ezt a karriert, amit ők tudnak kínálni, akkor ott fognak 
állni munkavállaló nélkül. Ebben mindenképpen közösen kell lépnünk.  

Hogy csak egy másik példát mondjak - az oktatás az én területem -: a duális 
képzés szintén egy ilyen fontos terület, amiben a kormány elkötelezte magát, és abban 
a cégek nélkül nem tudunk előrelépni. Tehát a duális képzést önmagában a kormány 
és az iskolák nem tudják megvalósítani, ehhez kell a cégek felelősségvállalása is, ami 
megint olyan, hogy nem közvetlen haszonnal jár, viszont közvetettel mindenképpen, 
hiszen a duális képzésben a diákot maguknak képzik ki, és a végzés után rögtön 
munkába tudják állítani a munkahelyen. Tehát itt megint egy olyan társadalmi 
felelősségvállalásról van szó, amit aztán utána egész konkrétan le lehet vinni a számok, 
a forintok szintjére.  

És folytathatnám. A környezeti tudatosság volt egy ilyen fontos szempont, ami 
megint egy olyan messzebb tekintő szempont, amire a cégeknek örülünk, ha szemük 
van. A kormánynak erre nyilván elsődlegesen kell figyelnie. És annak is örülünk, ha a 
felelős fogyasztói magatartás egy olyan szempont a cégek részéről is, amiért a kormány 
is próbál tenni. 

Azt gondolom, ha ezeket a szempontokat közösen, a kormány és a cégek együtt 
tudják megvalósítani és egy olyan rendszert alakítanak ki, ahol minden cégnek 
erőteljesen a figyelmébe tudjuk ajánlani azt, hogy foglalkoznia kell ezekkel a 
szempontokkal, akkor egy olyan helyzet tud kialakulni, ahol egy hármas win-win-win 
állapot tud kialakulni. Ez jó a cégnek is, jó a társadalomnak, az állampolgárnak, és 
emiatt jó a kormánynak is.  

Hozzászólások, kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Mielőtt megadom a szót 
képviselőtársaimnak, szeretném röviden összefoglalni, hogy mi az alapvető kiindulás.  

A francia nemzetgyűlés európai ügyekkel foglalkozó bizottsága 2015. június 5-
én kezdeményezte, illetve egy határozatot fogadott el arról, hogy a vállalatok társadalmi 
felelősségvállalásának témakörében egyfajta uniós szintű javaslat előterjesztése 
indokolt.  

Mi az, ami kiváltotta ennek a javaslatnak a megszületését? Azt mindenki tudja, 
hogy az 1127 halálos áldozatot követelő 2013. évi dakkai Rana plaza összeomlása volt 
az, amire hivatkozva a francia nemzetgyűlés szorgalmazta a multinacionális vállalatok 
felelősségvállalalásának szigorúbb uniós szintű szabályozását. Csak megjegyzem, hogy 
a főként nyugati márkás termékeket előállító helyi ruhagyárak termelői bázisát alkotó 
plaza katasztrófáját követően voltak olyan márkatulajdonos világcégek, amelyek igenis 
érezték a felelősséget és érezték a tragédia súlyát, és komolyabb intézkedéseket hoztak 
a jó hírnevük megőrzése érdekében. Tehát a francia nemzetgyűlés arra tesz javaslatot, 
hogy olyan jogi megoldás szülessen az alapelvek betartására, amely az Európai 
Unióban székhellyel rendelkező összes vállalatra vonatkozik, és pontosan, jól 
körülhatárolható kötelezettségeket ír elő, amit úgy tudnék megfogalmazni, hogy a kellő 
körültekintés követelményeinek való megfelelésre. A javaslat szerint a kellő 
körültekintés követelményeinek való nem megfelelés igenis határozott szankciókat 
kell, hogy maga után vonjon.  

Ezt a francia kezdeményezést egyébként a portugál parlament, az olasz szenátus, 
a brit lordok háza, a lett parlament, a litván parlament, a szlovák parlament és a holland 
képviselőház támogatta. Tehát ezért volt szükség arra, hogyha a következő 
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meghallgatásunk lesz az Európai Unióban, bizottsági elnöki vagy bizottsági elnökségi 
szinten, mi a magyar álláspont kialakításánál természetesen megkérdeztük a kormány 
álláspontját, de azért, mivel van egy jó kapcsolatunk az HEBC-vel, fontos, hogy akik az 
élet sűrűjében dolgoznak és élnek, a magyarországi multinacionális vállalatok 
véleményét is meghallgassuk. Ezért köszönöm az elnök úr azon megnyilatkozásait, 
hogy konkrét példákkal tudták bizonyítani, hogy gyakorlatilag azonos hajóban 
vagyunk. Tehát mi, törvényhozók nem szeretnénk olyan törvényeket hozni, amelyek 
olyan akadályokat gördítenek a multinacionális cégek felé, amelyek egyrészt 
betarthatatlanok, másrészt pedig olyan kiadásokkal járnak, amik visszahatóak, tehát 
esetleg kevesebb alkalmazottat tudnak foglalkoztatni. Itt gyakorlatilag össze vagyunk 
kötve, és ezért fontos a párbeszéd, hogy ebben úgy tudjuk kialakítani a véleményünket, 
hogy ne saját magunk ellen emeljünk barikádokat. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Megnyitom a vitát. Akinek véleménye van? 
(Jelzésre.) Elsőként Hollik István képviselőtársamé a szó. 

 
HOLLIK ISTVÁN (KDNP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelettel 

köszöntöm önöket és köszönöm ezt a lehetőséget. Nagyon fontosnak tartom az ilyen 
jellegű párbeszédeket. Ha megengedik, három kérdést tennék fel önöknek a témával 
kapcsolatban.  

Az első az, hogy szóba került és többen is említették azt, hogy egy 
multinacionális vállalatnak nyilván könnyebb erőforrást szentelni a CSR, a társadalmi 
felelősségvállalás ügyére, azonban a kis- és középvállalkozások esetében, legalábbis 
első ránézésre, ez talán nehezebbnek tűnhet. Önök hogy látják, ezen a téren ma 
Magyarországon hogy állunk? Tehát ha a kkv-szektorra felülnézetből ránézünk, akkor 
mennyire érvényesül már a társadalmi felelősségvállalás szempontja mondjuk a 
vállalatirányításban? 

A másik kérdésem az lenne, önök is beszéltek arról, hogy a helyes társadalmi 
felelősségvállalás vállalatirányítási elvként jelenik meg egy vállalatnál, azonban azért 
látunk rossz példákat is, amikor a CSR tulajdonképpen csak a márkaépítésnek, egy 
brandépítésnek a része, tehát tulajdonképpen egy marketingstratégia, ami semmi mást 
nem szolgál, mint a bevételek növelését. Egyrészt tapasztalnak-e ilyet Magyarországon, 
és ha igen, hogyan változtatható meg ez a szemlélet? 

A harmadik kérdésem pedig az, hogy az általunk megkapott anyagban is 
olvastam, hogy a javaslat próbál egy olyan irányba elmozdulni, hogy állami oldalról 
ösztönözze a vállalatokat arra, hogy a társadalmi felelősségvállalás szempontját építsék 
be a vállalatirányításukba. A kérdésem az, hogyan ösztönözhető önök szerint állami 
oldalról a CSR-gondolkodásmód? Vagy, ha még visszább lépünk egy lépést, egyáltalán 
ösztönözhető-e állami oldalról mondjuk egy olyan vállalat, amelyik ezt nem tartja 
fontosnak, csupán a törvény erejével belekényszeríthető egy olyan helyzetbe, hogy ezt 
a vállalatirányítási elvet a magáévé tudja-e tenni? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Egy rövid kérdésem van. Ahogy 

az egész francia javaslatból kiolvasható, a vállalatok társadalmi felelősségvállalása 
kapcsán eddig uniós szinten csak közleményeket olvastunk, zöld könyveket láthattunk. 
Tehát alapvetően egy önkéntes tevékenységről van szó, amit önök is elmondtak, hogy 
nagyon sok magyarországi cégnél ezt beépítették az adott cég üzleti menetébe. Ez egy 
nagyon helyes dolog.  

De bármilyen állami vagy uniós szintű szabályozás hozzásegítheti-e ahhoz az 
európai nagyvállalatokat, beleértve a kisvállalatokat és a kkv-ket is, hogy elterjedtebb 
legyen ez az önkéntesség? Látnak-e önök ebben megvalósíthatóságot, hogy ha a francia 
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nemzetgyűlés javaslata az Európai Bizottság szintjén megjelenik mint törvényalkotás, 
európai törvényalkotás és direktívát adnak ki, akkor ez mennyiben teheti elterjedtebbé 
Európában ezt a fajta üzleti magatartást? Firtl Mátyás képviselő úré a szó. 

 
FIRTL MÁTYÁS (KDNP): Tisztelt Elnök Urak! Tisztelt Helyettes Államtitkár 

Úr! A kérdésekkel egyetértve egy apró kérdést én is mindenképp szeretnék szóvá tenni, 
mégpedig azt, hogy az oktatást érintették, és önök itt, Magyarországon élve látják azt a 
problémát, ami politikai felhanggal is bír, hogy a szakképzés átalakítása, a duális 
képzés átalakítása terén bizony én a magam részéről nagyobb súlyt várnék el.  

Tehát a cégek társadalmi felelősségéből fakadóan, úgy gondolom, hogy 
hangsúlyozottabban kellene megnyilvánulnia annak, ami valóban égető probléma, 
hogy van-e rendelkezésre álló szakképzett munkaerő ma Magyarországon. Azt hiszem, 
láthatóan a kormány törekvése az, hogy ezen a téren átalakítást hajtsunk végre akár az 
egyetemi szintig bezárólag, ezzel szemben a politikai életben mégis megjelenik egyfajta 
ellenérv; én itt látom a cégek társadalmi felelősségét, hogy sokkal többször, 
hangsúlyozottabban kellene megnyilvánulni abban, hogy igen, ez egy égető probléma 
lesz, ebbe az irányba kell hogy elmozdítsuk a magyar szakképzést. Mondom ezt azért, 
mert éppen az előbb kaptam egy meghívót november 15-re egy szakképzési kiállításra, 
ahol próbálják a középiskolásokat vagy a középiskolába indulókat arra ösztönözni, 
hogy megfelelő szakmát válasszanak. 

Egyébiránt pedig köszönetemet kell kifejeznem azért is, amit az előbb Kerekes 
úr mondott; vannak ilyenek is, ezek szerint. Említette, hogy közbeszerzést - vagy nem 
tudom, mit - hirdették meg a cégüknél; a fehérítés területén - én így fogalmazom meg 
- az előrelépés, amit tesznek, hiszen ezen a területen is csak akkor tudunk tudatosan 
előrelépni, ha valóban a cégek saját maguk is ugyanezt a módszert alkalmazzák, amit 
önök. Az meg külön érdem, hogy a fenntartható fejlődés vonatkozásában az iskolákban 
a gyereket terén is ezt a fajta tudatos vállalást megteszik, erre nem sajnálnak áldozni, 
mert ez a saját költségvetésükben valahol megjelenik. Ezért köszönet. 

A másik meg egy kérés tulajdonképpen. Amit itt érzékelünk - még egyszer 
mondom - a politikai életben, hogy bizony Magyarország fenntartható gazdasági 
fejlődésének alapvető érdeke, hogy a szakképzés terén előrelépés történjen, ebben 
szeretném kérni a segítségüket, mert úgy látom, hogy más út nem nagyon lesz az 
elkövetkező időben. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessely alelnök úré a szó. 
 
TESSELY ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Elsőként 

szeretném megköszönni a jó hangulatú eszmecserét. Egy nagyon rövid kérdést 
szeretnék feltenni, hiszen elnök úr is elmondta, hogy a francia európai ügyek 
bizottságának a javaslatát egy katasztrófahelyzet ösztönözte. Van egy jó mondásunk is: 
a bajnak nagyon nincsen gazdája. Egy ilyen helyzetben önök milyen társadalmi 
felelősségvállalást tudnak elképzelni, amikor nem a környezettudatos nevelésről van 
szó? Bár sajnos a környezetünk is sokszor elég katasztrofális állapotban van. 
Ténylegesen egy olyan eseménynél, egy dakkaihoz hasonló szituációban a 
multinacionális cégek, önök szerint, milyen elvárható felelősséggel tudnak élni? 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Csöbör Katalin képviselő asszonyé a szó. 
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CSÖBÖR KATALIN (Fidesz): Én is köszöntöm és üdvözlöm a hölgyeket és az 
urakat. Elnézést, hogy későn jöttem, csak éppen van egy külügyi bizottsági ülés is 
ugyanebben az időben.  

Az elmúlt évben is találkoztunk, és akkor is egy nagyon kellemes beszélgetés 
volt. Jelzem Jakab úrnak és a kollegáinak is, hogy mivel akkor is az oktatásról és az 
informatikáról volt szó, próbáltam abban előrelépni, és abban van egy kitörési 
lehetőségünk. Én egy olyan körzetből jövök - Miskolcról, Borsod megyéből -, ahol elég 
nehéz helyzet van, sok a hátrányos helyzetű, és úgy gondoltuk, hogy ha az informatikai 
oktatást elég korán kezdenénk el, mondjuk, óvodás korban, majd általános iskolában 
alsó és felső tagozatban, majd középiskolában, és csak akkor mennek majd az 
egyetemre - mert van Miskolci Egyetemünk, amire nagyon büszkék vagyunk -; de ha 
nem kezdik el időben, akkor nem fognak a felsőoktatási képzésben sem részt venni. 
Már elkezdtük a tárgyalásokat az államtitkársággal és az informatikai cégekkel.  

Örülök, hogy a társadalmi felelősségvállalás is szóba jön, hiszen egy ilyen 
hátrányos helyzetű térségben nagy szükség van bizonyos egyesületek, alapítványok, 
közösségek támogatására, bár az a tapasztalatom, hogy a nagy cégek a nagyvárosokban 
vannak, és ők már nem szívesen támogatnak kis falvakban vagy kisebb településeken 
működő, kis közösségeket, tehát ott nehezebb a támogatás elérése. Úgyhogy jó lenne, 
ha erre is oda tudnának a jövőben figyelni. Én nem tenném ezt kötelezővé, mert nyilván 
a vállalat maga dönti el, hogy kit hogy akar segíteni, ezt nem lehet erőszakolni, úgy 
gondolom. 

Én örülök, hogy önökkel tudok találkozni, és tudjuk a kapcsolatot tovább tartani. 
Bízom benne, hogy ez a bizonyos találkozó, amit már akkor terveztem, hamarosan 
összejön, úgyhogy nem fogom elfelejteni, és fogom önöket keresni. Köszönöm a 
figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Több kérdést nem látok. Elnök úr, visszaadom a 

szót, akinek van véleménye vagy válasza a kérdésekre, kérem, tegye meg, és a végén 
megkérem a kormány képviselőit is. 

 
JAKAB ROLAND ügyvezető igazgató (Ericsson Hungary), az HEBC elnöke: 

Köszönöm szépen, elnök úr. Én rögtön a kollegáimhoz fordulnék, hogy megkérdezzem 
őket, ki kezdi. (Jelzésre:) Hegedűs Péter urat kérném. 

Peter A. Hegedus válasza 

PETER A. HEGEDUS, az HEBC korábbi elnöke: Az educationnel kapcsolatban 
felmerült kérdésről szeretnék pár szót mondani. Amit én már ebben a committeeben 
és máskor, amikor még én voltam az elnök, többször fölhoztam, az a nyelvtudás, 
Magyarországon különösen az angol vagy külföldi nyelvek tudása. Emlékszem, már tíz 
évvel ezelőtt az akkori miniszter úrral tárgyaltunk arról, hogy meg lehetne ezt csinálni 
Magyarországon ugyanúgy, mint minden skandináv államban, hogy azokat a gyerek 
cartoonokat, amik reggel három órán keresztül mennek, lehetne vagy két nyelven 
hagyni, hogy az ember tudja változtatni - a televízión már lehet nyelvet választani -, 
vagy hagyják eredeti angol nyelven. Ezt csinálják az egész Skandináviában, ahol így 
nőnek föl a 3 és 4 éves gyerekek. Akkor a miniszter úr válasza az volt, hogy akkor nem 
fognak tudni magyarul. Én garantálom, hogy minden svéd kisgyerek remekül tud 
svédül, ugyanakkor folyékonyan beszél angolul. Ez sokkal könnyebb, mint elvinni őket 
8 éves korban, és próbálni őket tanítani az első leckékre. Miért nem lehet ezt megoldani 
Magyarországon? 

Kérdezte az úr, hogy mit tud a kormány csinálni. Ezt a kormány könnyen meg 
tudná csinálni. Óriási különbség lenne, ha a magyarokban meglenne az a nyelvtudás, 
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ami megvan a skandináv államokban és Európában máshol. Úgyhogy ez lenne a 
hozzászólásom egyik része. 

A másik pedig, ami nem jött föl annyira tisztán, egy mindenképp fenntartandó 
érték, a kisebbségekkel kapcsolatos dolgok. Itt a cégeknek bizony van helyük és 
módjuk, hogy segítsenek. Amikor én vezettem az ABB-t 13 év alatt, mi ezt meg is 
csináltuk. Direkt bementünk az egyetemekre, és kikerestünk roma fiatalokat, akiknek 
megadtuk az alkalmat, hogy bejöjjenek a cégbe, és külön program keretében, egy 
menedzsmentprogramon keresztül, egy 6-7 éves programban olyan helyzetbe juttattuk 
őket, hogy végeredményben azok a kisebbségi problémák, amik léteznek 
Magyarországon, valamilyen módon megoldhatóak legyenek. Ez hozzátartozik a 
vállalatok felelősségéhez.  

Hogy itt mit tud a kormány csinálni? Abban az időben ajánlottunk a 
kormánynak egy olyan programot, ami hasonló volt az amerikai „Equal employment 
opportunity”-programhoz, hogy valami módon olyan projekteket is tudjanak kiadni, 
ahol előnyben részesítik azokat, akik benne vannak ilyen programban. De ez messze 
van.  

Inkább az oktatásnál - ami roppant egyszerű - kezdeném, és ahhoz már csak 
annyit tennék hozzá, hogy igen, a technikai képesség Magyarországon aránylag 
kevesebb, mint kéne, kommunikációs hölgyekből Dunát lehetne zárni, de mérnökökből 
most már nagy a hiány. Köszönöm szépen. 

 
JAKAB ROLAND ügyvezető igazgató (Ericsson Hungary), az HEBC elnöke: 

Köszönöm szépen. Müller Zsolt kollégámnak adnám meg a szót.  

Müller A. Zsolt válasza 

MÜLLER A. ZSOLT, az HEBC tiszteletbeli tagja: A legelső kérdésre néhány 
gondolatot, a kkv-k és a CSR: azt hiszem, egy nagyon izgalmas dolog, hiszen egy kkv, 
amiben három, maximum öt ember van, de nagyon sokszor egy ember van benne, hogy 
tud CSR-t csinálni. Én azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb eleme annak, hogy 
hogyan fog ez kialakulni, hogy mitől fog ez átalakulni. Ha belegondolunk, azért itt nagy 
fejlődés van az elmúlt néhány száz évben, például nincs gyerekmunka 
Magyarországon, ez is egy CSR-eredmény, úgy gondolom. Tehát nagyon sok mindent 
lehet ebben csinálni. 

Azt hiszem, egyrészt ezeknek a kisvállalatoknak a vezetői tudnak az ő személyes 
elhivatottságukkal hozzátenni a saját kis közösségükben, legyen ez iskola, legyen ez 
valamilyenfajta közösségi munka, illetve valami olyan társadalmi munka, amiben 
segíthetnek. Ezek nagyon apró dolgok lehetnek, ez egy óvoda kifestése lehet egy 
festőnek, vagy egy átmeneti munkaadási lehetőség olyan embereknek, akik egyébként 
nem tudnak munkához jutni. Azt hiszem, itt abban tudunk javulni, vagy attól tud ez 
javulni, ha ennek nagyobb nyilvánosságot adunk. Itt nem is a marketingértékre 
gondolok, hanem ez a követendő példa.  

Tehát azt hiszem, ez a nagyvállalatoknál is szóba került, hogy akkor fogják az 
emberek is követni ezt, ha a vállalatvezetőink úgy végzik ezeket a CSR-feladatokat, 
hogy egyébként nem marketingcélokra használják, hanem meggyőződésből teszik 
azokat. Úgy gondolom, a nagyvállalatoknál igenis fontos, hogy ennek ne legyen sok 
esetben semmilyen marketingkommunikációja, tehát úgy csináljanak meg feladatokat, 
hogy ezt sehol ne kommunikálják. A vállalaton belül tudják ezt megtenni. A kkv-nál 
pont az ellentétét érzem, ott fontos lenne megtalálni annak a módját, hogy ezek a kis 
apró tettek, amiket ezek az emberek egyébként nagyon sokan megtesznek egyébként 
ma is Magyarországon, eljussanak máshova. Sikk legyen csinálni ilyet, legyen ez divat, 
hogy teszünk valamit ennek az érdekében. 
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Nagyon picit még az oktatással és az IT-vel kapcsolatban, mert én is elég sokat 
foglalkoztam ezzel a területtel mostanában, hogy hogyan lehet az IT-írástudást egy 
picit emelni. Azt gondolom, itt megint csak a pici és közepes méretű IT-cégek nagyon 
sokat tudnak tenni ebben. Én az óvodai IT-oktatásban nem hiszek egyébként. Én úgy 
gondolom, hogy ez nem oda való.  

Abban sokkal inkább hiszek, hogy olyan típusú eszközöket adunk a gyerekek 
kezébe, amik a hétköznapi használatban nemcsak a játék vagy esetleg a kommunikáció 
terére szorítkoznak, hanem olyasmi dologra használják, amik nap mint nap értékek a 
számukra, legyen ez egy online tanítási program. Van Magyarországon egy videotanár 
nevű kezdeményezés, több, mint 800 különböző óraanyaggal, ahol olyanokkal is 
foglalkoznak most már, hogy híres emberek, akár egy parlamenti képviselő is, egy adott 
témáról öt percben elmondja az iskolai anyagot. Ez azért izgalmas, mert szerintem a 
gyerekeknek nagyon fontos látniuk azt, hogy egyrészt a felnőtteknek sem olyan 
egyszerű ezt megcsinálni. Tehát nem kell, hogy ez tökéletes legyen, sőt, sokszor az a jó, 
ha nem tökéletes.  

Egy picit ebben látom azt, hogy ha az oktatásba bevisszük a rejtett IT-vonalat, 
az nagyon intenzíven be tud épülni a hétköznapokba, és én a hétköznapi beépítést 
gondolom a kisiskolásoknál nagyon fontosnak. Ettől gondolom, hogy az IT-írástudás 
egy picit fejlődni fog. Köszönöm szépen. 

 
JAKAB ROLAND ügyvezető igazgató (Ericsson Hungary), az HEBC elnöke: 

Tessék! 

Jean Grunenwald válaszai 

JEAN GRUNENWALD ügyvezető igazgató (Nestlé Hungária): (Hozzászólását 
angol nyelven teszi meg.) Engedjék meg, az oktatásra szeretnék reagálni, és csak 
annyit említenék, hogy a magyarországi Nestlének három prioritása van: az egyik a 
táplálkozás, a fiatalok foglalkoztatása és a harmadik a fenntarthatóság. 

Tehát a fiatalok foglalkoztatása mindig is a magját adta annak, amit a Nestlé 
csinál. 2013-ban létrehoztunk egy olyan platformot, amely kapcsán egyértelműen 
elköteleztük magunkat annak irányába, hogy fiatalokat, gyakornokokat toborozzunk, 
duális képzésben vegyünk részt, és hogy támogassuk a fiatatokat a munkaerőpiacra 
való lépésben. Ez a kezdeményezés most már egy szövetséggé vált európai szinten és 
helyi szinten is. 18 cég vesz részt ebben a közösérték-megosztásban. 

Először is, azt szeretném megosztani önökkel, hogy a duális képzés mindig is 
nagy támogatást élvezett a mi cégünk részéről, szerintem minden vállalat részéről. Ami 
érdekes, az az, hogy amikor én ide kerültem 24 hónappal ezelőtt, nem nagyon volt 
napirenden ez a kérdés. Kezdeményeztünk mi is duális képzést, gyakornoki programot 
Szerencsen, Diósgyőrben. Rémálom volt ezt helyben megszervezni, mert a fiatalok, 
akik csatlakoztak a programhoz, egész egyszerűen képtelenek voltak követni az oktatási 
programot, mert közben kimaradtak az iskolából. Tehát nagyon nagy örömmel hallom, 
hogy most már a kormányzati napirenden is szerepel a duális képzés. Én csak 
megismételni tudom itt minden partner nevében, hogy az iparág képviselői nagyon-
nagyon támogatják ezt az elképzelést, kétség nem fér hozzá.  

Azért a téma, a kérdés megváltozott itt az alatt a 24 hónap alatt, amióta itt 
vagyok, már nem a fiatalok foglalkoztatásáról beszélünk. A fiatalok megtartásáról, a 
visszatartásukról beszélünk, mert egész egyszerűen, akik hiányoznak, azok a fiatalok, 
akikkel például feltölthetnénk az üres munkahelyeinket. És akkor már nem is beszélek 
általában a munkaerőről Magyarországon, hanem csak a fiatalokról.  

Alapvető kérdés, amiről a szövetségben beszélünk, hogy hogyan őrizzük meg és 
tartsuk meg a fiatalokat, akik frissen végzettek, az egyetemekről kikerülnek, hogy itt, 
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Magyarországon tudjanak eléggé vonzó munkahelyet találni, aminek következtében itt 
is maradnak Magyarországon. Tehát nagyon támogatjuk a duális képzést, de a kérdés, 
a témakör nagyon alakul, és most már arról beszélünk, és egyre inkább arról beszélünk, 
hogy hogyan őrizzük meg, tartsuk itthon a tehetségeinket.  

 
JAKAB ROLAND ügyvezető igazgató (Ericsson Hungary), az HEBC elnöke: 

László! 

Kerekes László válaszai 

KEREKES LÁSZLÓ, az HEBC korábbi elnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Nagyon röviden csak néhány gondolat. Kezdeném a végéről, amit az alelnök úr 
felvetett, hogy egy ilyen esemény után milyen az elvárható magatartás a felelős 
nagyvállalatok részéről. 

Hála istennek ilyen, a bangladesihez hasonló esemény Magyarországon nem 
történt, és reméljük, nem is fog soha. Egy sokkal-sokkal kisebb esemény, megint egy 
életszerű példa: a világ legnagyobb üdítőipari gyártójánál voltam vezető, és több, mint 
5 ezer italautomatát alvállalkozók töltenek. Naponta több ezer kilométert utaznak. Az 
egy teljesen bevett szokás, hogy ilyenkor az alvállalkozóktól egy bizonyos autótechnikai 
szintet elvárunk, hogy milyen autókkal töltik, annak ellenére, hogy ez nem a vállalat 
része.  

Viszont előfordult egy súlyos baleset, és kiderült, hogy az alvállalkozó 
alvállalkozója volt, tehát a körön kívül esett. Erre szeretnék egy példát mondani, hogy 
megtörtént ez a sajnálatos esemény, úgyhogy úgy döntött a vállalat vezetősége, hogy 
ezentúl minden autó, lénytelen, hogy alvállalkozó, vagy az alvállalkozó alvállalkozója, 
át kell, hogy essen ezen a biztonságtechnikai oktatáson. Az autó technikai színvonalát 
egy scorecardon értékelni kell, illetve mindenkinek, aki a termékkel kapcsolatba került, 
egy nagyon szigorú KRESZ vezetéstechnikai oktatáson kellett átesnie. Ez egy példa 
volt. Nyilván nem akarom összehasonlítani, mert egy ilyen, a bangladesihez hasonló 
eseménynél nyilván teljesen más kaliberű, nagyságrendű reakciók várhatóak el ezektől 
a nagyvállalatoktól.  

Amire még szeretnék reflektálni, az a megelőzéssel kapcsolatos, hiszen a lehető 
legjobb egy ilyen eseményt elkerülni, nem pedig utólag orvosolni. A megelőzés kapcsán 
az oktatásról nyilván szó volt. Nagyon fontos felelőssége van itt egyébként a 
nagyvállalatoknak, a velük együtt dolgozó kis-közepes vállalatoknak, illetve az 
alvállalkozóknak, hogy az egészségvédelem, a vagyonvédelem, a biztonságtechnika, a 
minőségbiztosítás szempontjából milyen megfelelőséget tudnak felmutatni. Én 
egyetértek a korábban hozzászólt kollegámmal, hogy ez elsősorban nem pénzügyi 
kérdés. Megoldható egyébként, ezek a dolgok hosszú távon kifizetődőek, ezért nemcsak 
a nagyvállalatoknak, hanem a kkv-knak is biztosíthatóak ezek megfelelő 
feltételrendszer mentén. Köszönöm. 

 
JAKAB ROLAND ügyvezető igazgató (Ericsson Hungary), az HEBC elnöke: 

Tessék! 

Dr. Fábián Ágnes válaszai 

DR. FÁBIÁN ÁGNES elnök (Henkel Magyarország): Köszönöm szépen. 
Szeretnék reflektálni arra a kérdésre, hogy létezik-e rossz CSR, ami inkább 
márkaépítés. Az nem is CSR, hanem márkaépítés.  

Tehát egy CSR tevékenységben a brand-, a cégnév nem jelenthet meg, ez nem 
erről szól. Itt értéket, tudást, értékrendet kell átadni. Egyáltalán nem jelenhet meg; ha 
ez megjelenik, akkor ez nem CSR, és ezt akár, bár idézőjelesen, de szankcionálni is 
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lehet. Tehát a CSR nem erről szól. Ott egyáltalán nem lehet cégnév, egyáltalán nem 
lehet márkanév. Úgy gondolom, hogy az Európai Üzleti Tanács vállalatai ezt nagyon 
figyelembe is veszik, hiszen itt nem jelennek meg a cégek.  

Hogyan végezhetjük ezt mégis? Egy példát szeretnék mondani. A Henkel 
Magyarország egy német tulajdonú vállalat. Szövetségekben, mint ahogy itt is ülünk, 
nem vállalatként ülünk itt, hanem az HEBC-ként ülünk itt. Tehát egyértelmű, hogy itt 
nem a vállalatokról beszélünk, viszont azért nevezzük meg a vállalatokat, mert önök 
most konkrét kérdéseket tesznek föl. Tehát szövetségekben, tudásközpontokban, 
kereskedelmi kamarákon keresztül végezzük a munkát, egyértelműen a szövetség és a 
kamara égisze alatt. A német kamara pont 2017-ben tervez egy nagy programot, ami a 
műszaki felsőoktatás népszerűsítését fogja megcélozni, és ez a német kamara kapcsán 
fog létrejönni. 

Hogyan ösztönözhető, ha egyáltalán ösztönözhető a CSR a kormányzat által? 
Elhangzott az, hogy beszélni kellene a jó példákról. Én is egyetértek azzal, hogy nem 
lehet előírni a vállalatoknak, hogy márpedig te három darab CSR-program/év 
szíveskedjél megvalósítani. A jó példák nagyon fontosak, ha az értékekről beszélünk, 
valamint a kommunikáció és a publicitás. S ez megint nem a cégekről, a márkákról szól, 
hanem erről az értékrendről, az odafigyelésről, hogy a gyerekekről szóljon, a tanulókról 
szóljon, az egészséges életről szóljon. Ha ezek a CSR-tevékenységek a köztudatba át 
tudnak menni, és erről van publikáció, kommunikáció, és a kormányzat mutatja, hogy 
ez értékes a gazdaság számára, szerintem a kisvállalatok is fogják ezt látni, hogy 
tényleg, ezt én is megtehetném, ez értékes a gazdaságnak, erről beszél a társadalom, 
akkor ezt én is beépítem a gazdasági munkába. 

Szabályozórendszerrel ezt nem lehet befolyásolni, az értéket kell alapértékként 
a vállalatok és a társadalom számára megtenni.  

A szakképzés terén előrelépés. Jó lenne, ha ez a szakképzés terén történő 
előrelépés a duális képzésen túl tovább is mutathatna. Sok olyan vállalat van, amelyik 
nem autóipar, nem olyan gyártásra rendezkedett be, ahol szintén hiányszakmák 
vannak; itt csak a vegyiparra gondolok például, mert az IT-ről sok szó esett. Legyen 
lehetőség a duális képzésnél kisebb kaliberű iparágaknál is a duális képzésre 
lehetőséget találni, ne igényeljen ez óriási anyagi befektetést, hiszen egy duális képzés, 
ahol mondjuk, egy autógyártás-technológiát lehet megtanulni, egy nagyon komoly 
beruházásigényes hozzájárulás a vállalatok részéről. Szívesen látnánk olyat, hogy 
legyenek kisebb szakmákra, hiányszakmákra is lehetőségek, hogy a duális képzés 
tudjon egy kicsit flexibilisebben működni, és ne feltétlenül minden esetben nagy 
beruházásigényű döntést jelentsen ez egyes iparágak számára. Ezzel szerettem volna 
még kiegészíteni. Köszönöm. (Bana Tibor visszatér az ülésterembe.) 

 
JAKAB ROLAND ügyvezető igazgató (Ericsson Hungary), az HEBC elnöke: Két 

rövid mondat a végére. Fölmerült, hogy hogyan lehetne vagy milyen keretrendszerben 
lehetne megközelíteni ezt a kérdést. Nos, 2015 szeptemberében az ENSZ elfogadta a 17 
fejlesztési célt. Én azt gondolom, az mindenképpen egy jó támpont lehet, ha a vállalatok 
megtalálják azokat a pontokat, amelyeken keresztül kapcsolódni tudnak ezen 
fejlesztési célok eléréséhez 2030-ig. Hiszen itt olyan magas minőséget, magasabb 
rendű célokat határoztak meg, amelyek én azt gondolom, hogy egy jobb világot 
teremtenek meg, ha el tudunk mozdulni ezen célok elérése irányába, és a vállalatok 
olyan programokat, olyan megoldásokat, olyan konkrét tevékenységeket végeznek, 
amelyek bizonyos problémák megoldásában nagyon nagy szerepet vállalhatnak.  

Egyébként az ENSZ meg is határozott már egy keretrendszert ennek a 
vonatkozásában, és például az Ericsson volt az első olyan IT-nagyvállalat, amely a 
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fenntarthatósági jelentését ennek a jegyében készítette el. Tehát konkrét példákkal 
illusztráltuk azt, hogy a fenntarthatósági célok irányába az egyes célokhoz mi milyen 
módon tudunk hozzájárulni. Tehát, ha keretrendszerről van szó, akkor talán ez lehet 
egy olyan iránymutatás, támpont, amit érdemes a szabályozás kialakítása során 
figyelembe venni.  

Ezúton szeretnénk megköszönni elnök úrnak a lehetőséget, illetve Odrobina 
úrnak az együttműködő készséget, amit említett. Mi nagyon nagy örömmel állunk elébe 
a következő időszakban is az együttműködésnek, a párbeszédnek, a 
tapasztalatcserének, akár ezen a területen is, akár az oktatás területén is, illetve 
köszönjük szépen a mai lehetőséget, hogy elmondhattunk vállalati tapasztalatokat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Végül megadom a szót a kormány 

képviselőjének, hogy ha van véleménye, akkor röviden közölje. 

Dr. Odrobina László válasza 

DR. ODROBINA LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 
Minisztérium): Köszönöm szépen. Csak röviden válaszolnék, tényleg. A kkv-kal 
kapcsolatosan csak egy megjegyzés: mindenképpen fontosnak tartjuk azt, hogy ott - 
ahogy talán itt a képviselő asszony fogalmazta ezt meg - azért nagy elővigyázatossággal 
vagy nagy körültekintéssel fogalmazzunk meg bármilyen követelményt a CSR 
tekintetében. Tehát itt azért fontosnak tartom azt hangsúlyozni, hogy mindenképpen 
részt kellene venni a konkrét joganyag kidolgozásában is annak érdekében, hogy egy 
Közép-Európára is kompatibilis anyag kerüljön benyújtásra. Tehát azért legyünk 
tisztában azzal, hogy nem Nyugat-Európa Magyarország, hanem Közép-Európa, ahol 
más viszonyok vannak, tehát ezt mindenképpen figyelembe kell venni. 

Ami az oktatás tekintetében hangzott el: a nyelvtudással kapcsolatosan valóban 
már többször találkoztunk több évvel ezelőtt is, és akkor is elhangzott ez, hogy a 
rajzfilmek vagy csak idegen nyelven vagy választhatóan legyenek nézhetőek. Én úgy 
tudom, hogy akkor a másik minisztériumunk, az Oktatási Minisztérium ezen 
elgondolkodott, valami anyag talán készült ezzel kapcsolatosan. Érdeklődni fogok, 
hogy ezzel hogy állnak, mert mi más állásponton voltunk, mint a tíz évvel ezelőtti 
kormány ezzel kapcsolatosan. Tehát itt van valami előrelépés, ezzel kapcsolatosan 
tájékozódni fogok. 

Az IT-kérdéssel kapcsolatosan: egyértelmű, mi is azt látjuk, hogy ha itt nem 
lépünk előre, akkor a munkaerőpiacunk nem tud megfelelni a gazdaság kihívásainak. 
Ennek érdekében most egy 20 milliárdos projektprogram indult el, a digitális szakadék 
megszüntetéséről szóló projekt, amely a hátrányos helyzetű térségekben próbálja a 
digitális készségekkel felruházni az abban hiányt szenvedő, elsősorban felnőtteket. 

Emellett arról is tudom tájékoztatni a kedves képviselő asszonyt és urakat és a 
kollegákat, hogy az iskolai rendszert is úgy alakítottuk át, hogy sok vita volt a 
szakgimnáziumokról. Azért azt el kell mondani, hogy a korábbi szakközépiskolákban 
kötelezően csak egy évfolyamon keresztül heti egy órában kellett mindenkinek 
informatikát tanulnia. Ma a szakgimnáziumok rendszerében két éven keresztül heti két 
órában kell tanulni, ami a szakma képviselői szerint már egy kellő alap - mondjuk így - 
egy olyan általános kompetenciafejlesztéshez, amire szüksége lesz mindenkinek. De azt 
gondolom, nyilván ezzel sem vagyunk még a munkánk végén, további lépéseket kell 
tennünk annak érdekében, hogy a munkaerőpiac számára megfelelő kollegákat 
képezzünk ki.  

A kisebbségek problémái. Tisztában vagyunk vele, hogy ez egy nagy probléma. 
Mindenféle projekteket, programokat próbálunk indítani annak érdekében, hogy 
megfelelő támogatással tudjuk őket integrálni az oktatásba, a lemorzsolódás ellen 
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lépéseket tenni, hogy a munkaerőpiacra egy végzettséggel a kezükben kerüljenek, és 
onnantól kezdve az életük is könnyebben fog alakulni. (Dr. Józsa István megérkezik 
az ülésre.) 

Végül hadd reagáljak a duális szakképzéssel kapcsolatban elhangzottakra! 
Igazából nyilvánvaló, beruházással is lehet duális szakképzést folytatni, hiszen van erre 
egy külön támogatás is, egy kormány által adható támogatás. Ha egy cég saját 
tanműhelyet szeretne kialakítani, akkor erre van lehetősége, hogy ezt az állam 
megtámogassa. Ugyanakkor a duális képzés lényege éppen az, hogy nem kell 
tanműhely, a tanműhelyi képzést iskolában is meg tudják a gyerekek tanulni, és be tud 
emiatt vonódni bármelyik cég, hiszen arról szól a duális képzés, hogy a diákot, aki már 
legalább az első év után van, konkrét munkahelyi körülmények közé állítják be, és ott 
gyakorlatilag megtanítják a helyszínen a munkavégzést számukra. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt elbúcsúznánk, még Hollik képviselő úrnak 

adom meg egy percre a szót.  
 
HOLLIK ISTVÁN (KDNP): Csak fél percre, annyi is elég lesz. Egyrészt köszönöm 

szépen, hogy megerősítettek, mert ebben a tekintetben, amit az anyagban olvastam, a 
javaslat azon részével kapcsolatban én is szkeptikus vagyok, hogy állami erővel, 
szabályozással egy CSR-értékrend befolyásolható lenne, ezt én így éreztem, ezért 
köszönöm a válaszaikat.  

Illetve Hegedűs úrnak szerettem volna mondani, hogy idegen nyelven, például 
angol nyelven egyébként ma már lehet nézni Magyarországon a műsorokat, amióta a 
digitális átállás megtörtént, azóta erre lehetőség van. Én sokat foglalkoztam ezzel az 
üggyel, mert én is egy komoly problémának látom az idegennyelv-tudás hiányát a mai 
magyar fiatalok között.  

Egy problémánk van szerintem még állami oldalról, hogy erről nagyon kevés 
fiatal tud. Tehát hiába adott ez a lehetőség, nagyon kevesen tudnak erről, és éppen ezért 
nagyon kevesen élnek ezzel a lehetőséggel. Tehát ebben a tekintetben még előre kell 
lépnünk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Szeretném megköszönni Jakab 

Roland elnök úrnak és az HEBC igen tisztelt képviselőinek, hogy eljöttek hozzánk. Ez 
a találkozó számomra és számunkra rendkívül hasznos, mert segítenek a 
felkészülésünkben, hiszen a politikusok nagyon szeretik hallani a hangjukat az Európai 
Unióban is.  

Mi azok közé tartozunk, akik röviden, velősen szoktunk érvelni és beszélni. 
Segítettek bennünket, hogy a magyar álláspontokat, természetesen a kormány 
véleményét is meghallgatva, bizottságunk képviselőtársai kialakítsák, ezt 
mindenféleképpen köszönöm. Ez egy munkaértekezlet volt. Az éves meghallgatás jövő 
évben lesz, amire tisztelettel várjuk a bizottság tagjait. Köszönöm szépen. 

 
JAKAB ROLAND ügyvezető igazgató (Ericsson Hungary), az HEBC elnöke: 

Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. És így, a végén, kérem, engedje meg, hogy átadjuk 
az országjelentésünk egy-egy példányát önöknek. Ez lesz majd az alapja annak a 
megbeszélésnek, amit az elnök úr is említett. Nagyon szépen köszönjük, ha a jövőben 
is élvezhetjük kitüntető figyelmüket. Köszönjük szépen. (Megtörténik a dokumentum 
kiosztása.) 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! 3,5 perc szünetet rendelek el, 
mert a bizottsági ülésünk következő része zárt ülés lesz. Kérem, hogy csak azok 
maradjanak bent, akiknek erre jogosítványuk van! 
 

(A nyílt ülés befejezésének időpontja: 11 óra 21 perc. 
A bizottság a továbbiakban ZÁRT ülés keretében folytatta munkáját, 

amelyről külön jegyzőkönyv készült.) 
  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Nánásiné Czapári Judit és Madarász Mária  
 


