
 

 

 

 

Hogyan függenek össze az emberi jogok és a pálmaolaj? 

Konferencia meghívó 

 

Időpont:  2017. április 11-e, kedd, 10 - 13.30 óra 

Helyszín:  Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, Korczak terem 

  Budapest, V. Nádor u. 22. 

 

Szervezők:  A Jövő Nemzedékek Szószólója - Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 

  Magyar Természetvédők Szövetsége 

 

A konferencia témája 

A nemzetek feletti vállalatok nagy hatást gyakorolnak az állampolgárok életére Európában és a Föld más 

részein egyaránt. A tíz legnagyobb multinacionális vállalatnak nagyobb a bevétele, mint a legszegényebb 

180 országnak. A nagyvállalatok kezében összpontosuló pálmaolaj-ellátási lánc mentén jelentkező 

problémák jól szemléltetik, hogy milyen hatással lehet az emberi jogok érvényesülésére a multinacionális 

vállalatok tevékenysége. Az elmúlt években több állam és civil szervezet kezdeményezésére az ENSZ Emberi 

Jogi Tanácsa egy kormányközi munkacsoportot hozott létre, amely célja megvizsgálni, hogy szükséges-e 

egy, a vállalatok tevékenységei szabályozásáról szóló kötelező érvényű ENSZ egyezmény létrehozása. 

Konferenciánkon körbejárjuk, hogy van-e létjogosultsága egy ilyen ENSZ egyezménynek, illetve a pálmaolaj 

termelés és kereskedelem problematikájához kapcsolódva megpróbáljuk felvázolni, hogy mit tehetnek a 

kormányzati és társadalmi szereplők a fenntarthatóságot elősegítő élelmiszerellátási lánc kialakítása 

érdekében. 

 

A tervezett program 

9.30 - 10. 00 Regisztráció 

10.00 – 11.45 Multinacionális vállalatok és az emberi jogok 

Megnyitó – Bándi Gyula, a jövő nemzedékek szószólója 

Miért szükséges létrehozni egy ENSZ egyezményt a multinacionális vállalatok és az emberi jogok 

témájában? – Farkas István, Fidrich Róbert, Magyar Természetvédők Szövetsége 

Magyarország álláspontja az Egyezmény kezdeményezéséről – Kuntár Tamás főosztályvezető, 

Külgazdasági és Külügyminisztérium ENSZ Főosztály 

Etika a gazdaságban - Baritz Sarolta Laura OP, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 

Kérdések és válaszok 

 

11.30 -11.50 Kávészünet 



 

 

12.00 -13.30 Hogyan lehet fenntartható az élelmiszerellátási lánc? – Kerekasztal beszélgetés 

Felkért hozzászólók: 

Bencsik János, az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottsága alelnöke 

Feldman Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkára 

Kapitányné Sándor Szilvia, a Magyar Természetvédők Szövetsége programvezetője 

Lengyel Szilvia, az Ökopolisz Alapítvány társelnöke 

Szöllősi Réka, az Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetségének ügyvezető igazgatója 

 

13.30 A konferencia zárása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A rendezvény a SUPPLYCHAINGE projekt keretében, az Európai Unió pénzügyi támogatásával 

kerül megrendezésre.  

  


