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Az elmúlt években a gazdasági tevékenységre vonatkozó jogszabályi keretek mind 
belföldön, mind pedig külföldön jelentős változáson mentek keresztül. Az irányadó 
szabályok mára már a vállalatok gazdasági tevékenységeinek csaknem valamennyi 
szegmensét áthatják. Példaként említhetőek a versenyjogi, az adó- és vámjogi szabályok, 
a környezetvédelmi előírások, valamint a számviteli törvények, irányelvek. Az előírások 
megszegése súlyos következménnyel járhat, amely akár a vállalat megszüntetését is 
jelentheti. Ezekre tekintettel felmerül a kérdés, hogy nem kell-e új utakat keresni annak 
érdekében, hogy a figyelem középpontjában álló és célként megfogalmazott felelősségre 
vonás elkerülése elérhető legyen. 

 

A compliance-nek, mint vezetői feladatnak eddig nem szenteltek kellő figyelmet. 

 

Hogyan kell gondolkodniuk azoknak a vállalatoknak, akik biztos vizeken 
akarnak hajózni és az erőforrásaikat is meg szeretnék kímélni? A nyilvánosságra kerülő 
compliance ügyek miatt több cég drasztikus szervezeti változtatásokat vezetett be. 
Rendszerint új compliance szervezeti egységeket hoztak létre, valamint a meglévőket 
megerősítették, továbbá a nyilvánosság által elvárt központi intézkedésként vezető 
compliance munkatársakat neveztek ki, vagy a korábbiakat lecserélték. Átfogó 
szabályozási rendszer került bevezetésre, illetve a hierarchikus felépítés valamennyi 
szintjén dolgozó munkatársak compliance témakörben történő képzésére került sor, 
melyet a topmenedzserek videó üzenetei egészítettek ki. 

 

Ahhoz azonban még el kell telnie egy kis időnek, hogy lássuk, mennyiben fognak 
ezek az intézkedések az érintett vállalatoknál, különösen a vezető személyeknél, tartós 
értékrend változással is együtt járni. A compliance, mint a vállalaton belüli jogkövető 
magatartás tanúsítása, vállalaton belüli tartós és mégis változásra képes működtetése 
óriási feladat. Éppen ezért nehezen képzelhető el, hogy mindez egy központi funkció 
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keretében vagy akár egyetlen személy bevonásával elérhető lenne, még akkor sem, ha a 
vezetői pozícióban lévő személyek is követik ezt a szemléletet („Tone at/from the 
Top“). Sokkal inkább megfigyelhető az a tendencia, hogy a szervezeten belül a 
jogkövető magatartás csak úgy érhető el, ha a meglévő központi compliance funkciót 
kiegészíti egy decentralizált szemlélet is. Hasonlóan az emberi test immunrendszeréhez, 
ahol a centrális és a periférikus alkotó elemek „kéz a kézben” működnek. Ez konkrétan 
azt jelenti, hogy nem csak egy központi funkciót kell létrehozni a topmenedzsment 
szintjén, mint a vezető compliance munkatárs (compliance officer) vagy compliance 
tanács (compliance council), hanem mindezek mellett (vagy e helyett) decentralizált 
egységeket kell megbízni e feladatokkal, ez utóbbiaknak a veszély faktorokra kell 
fókuszálniuk, így különösen a második és harmadik menedzsment szinten lévő 
vezetőknek. Az alkalmazott eszközök és módszerek akkor lesznek hatékonyak, ha az 
érintett személyi körhöz illeszkedő szabályokat vezetünk be. Ezáltal a vezetők „első 
védelmi vonal”  pozíciójukban megerősítést és támogatást kapnak.  

 

Amennyiben a compliance megbízottra nagyobb önállóságot és egyéni felelősséget 
ruházunk, úgy a compliance-t valódi feladatként fogja megélni. Ezért pontosan körbe 
kell határolni a vezetői feladatokat, hatásköröket és a felelősséget („AKV”1), amelyek a 
vezetői magatartásra vonatkoznak. Ha a compliance így kerül meghatározásra, akkor a 
felelős személyek is magukénak érzik a feladatot és így élik meg. Mindemellett a 
vezetőfejlesztő programokat úgy kell kialakítani, hogy azok a megkívánt pozitív 
szabályozási kultúrára vonatkozó vezetői magatartást elősegítsék és megköveteljék. 
Ezáltal a központi compliance funkció a fontosabb feladatokra tud fókuszálni, így a 
tanácsadásra, képzésre, ellenőrzésre, valamint a krízismenedzsment és a compliance 
menedzsment rendszer fejlesztésére. Így a compliance tevékenység végzése ténylegesen 
is több lábon áll. A pozitív szabályozási kultúra így válik idegen testté a vállalaton belül 
– abban az értelemben, hogy „egyesek a compliance feladatokat, míg mások az üzletet 
csinálják” –, hanem a vállalati kultúra szerves része lesz. 

 

Ennek a szemléletnek további fontos velejárója, hogy ezáltal a compliance részlegen 
belül erőforrásokat lehet megspórolni. Amennyiben a vezetők és munkavállalók 
egyarán megfelelő belső iránytűvel rendelkeznek, akkor biztosabban tudnak 
szabálykonform döntéseket hozni. Másrészt elfogadottá válhat az a nézet, hogy a 
compliance ténylegesen is kifizetődő tevékenység. Előfordulhat, hogy lesznek olyanok, 
akiknek rövidtávon megéri a szabályokat megszegni. Hosszútávon és az egész szervezet 
szempontjából gondolkodva azonban ez a megközelítésmód el fog tűnni. A rossz 
gyakorlat kultúrája és a következményekkel nem járó, valamint nyilvánosságra nem 
kerülő szabályszegés minden esetben a vállalat számára hátrányként kerül értékelésre. 
A rövidtávú haszon nem áll arányban azzal a hátránnyal, amelyet egy ilyen magatartás 
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a vállalatnál előidéz, így például nem elhanyagolható velejáró következmény lesz a 
hírnévvesztés. A vállalaton belüli alapvető jogkövető hozzáállás hatására a 
szabályszegések elkövetésének valószínűsége csökkenni fog, amely az erőforrásokra is 
jótékony hatással lesz. Így súlyos felelősségre vonással járó esetek ezáltal elkerülhetővé 
válhatnak. A compliance ténylegesen is versenyelőnyt fog jelenteni. 


