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1. Bevezetés
A gazdaságszociológia szerint (Polányi, 1976; Granovetter, 1992) a gazdaság a társadalomba beágyazottan működik. A gazdasági, üzleti jelenségeket nem lehet a társadalomtól
függetlenül vizsgálni, mivel a társadalmi környezet jelentős hatással van arra, hogyan
működik egy gazdaság. Egy társadalom kockázatvállalási hajlandósága tükröződik abban, hogy a gazdasági világ szereplői milyen kockázatvállalási étvággyal és milyen szabálykövetési hozzáállással végzik tevékenységüket. Az elméleti skála egyik végén a teljes
megfelelés és a szabályszerűségre vonatkozó maximális kockázatkerülés áll. Ezt viszonylag kevés szervezet képes és hajlandó megvalósítani, a profitorientáció és az erőforrások
szűkössége miatt. A szabálykövetés totális elutasítása és az extrém kockázatvállalás
ugyanakkor hosszú távon tarthatatlan stratégia a piacokon. A valóságban minden szervezet valahol ezen az elméleti skálán elszórtan helyezkedik el, tulajdonosi és menedzsmenti
döntések nyomán bizonyos szintű kockázatokkal működik és a belső szabályozásokon és
a gyakorlat során nyilvánul meg, hogy a törvények betűjének és szellemének milyen mértékben tud és kíván megfelelni. Nagyon fontos megemlíteni, hogy a jogszabályok jelentős
része nem fekete-fehér, hanem értelmezési szabadságot és egyben felelősséget ad az alkalmazóknak és ez a mozgástér az, ami kifejezetten fontos a téma szempontjából.
Jelen bevezető után a kutatás aktualitását szeretném megvilágítani. Az elmúlt 2025 évben a felelős vállalatirányítás kérdése bekerült a szakmai és a közéleti diskurzusba
(Angyal, 2009). Az új évezredben egyre szélesebb szakmai körökben alkalmazott compliance kifejezés, mely röviden a szabályoknak való megfelelést jelenti, a szakmai érdeklődés homlokterébe került. A minőségmenedzsment elméletekben implicite megjelenik a
compliance úgy, hogy a társadalmi elvárásoknak és előírásoknak való megfelelés a minőség egyik összetevője (Kövesi, 2011). A compliance fogalom lényege egy olyan társadalmi és gazdasági értelmezés, megközelítés, melynek újdonsága, hogy kockázatként értékeli a nem-megfelelőséget. Ez a kockázat elsősorban két tényezőből áll, a nem megfelelések szankciói és a reputációs kockázat.
Mindezekről részletesebben szól az első fejezet, melyben a compliance fogalom
fejlődéstörténete, főbb irányzatai és ellentmondásai kerülnek bemutatásra. A legutóbbi
másfél évtized szakirodalmának elemzésére vállalkozva igyekszem ismertetni a modern
compliance megjelenését a munkaerőpiacon és az oktatásban, áttekintve a vonatkozó
szakirodalmat, a tendenciákra vonatkozó megállapításokat. A szakirodalom bemutatásán
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és a fogalom fejlődéstörténetén túl a legfontosabb kapcsolódó modellek, szabályozások
és szabványok ismertetése is elemzésre kerül. A jogszabályoknak való megfelelés és a
folyamatmenedzsment szemlélet összefüggéseire szintén kitér ez a fejezet.
A tartalmi kereteket követően a kutatás kérdésfelvetései és hipotézisei kerültek
megfogalmazásra. Az elméleti alapok rendszerezését és a nemzetközi és hazai trendek
megismerését követően a hipotézisek jelölték ki az empirikus vizsgálatok tartalmi és
módszertani kereteit, melyek a dolgozat záró részének következtetései számára szintén
irányadónak bizonyultak.
Az ezt követő két fejezetben az empirikus kutatások módszertani ismertetése és a
tényleges kutatások ismertetése olvasható. A disszertáció az elméleti kutatásokat megalapozó irodalomelemzésen túl három jól elkülönülő kutatási részt tartalmaz. Ezek három
olyan módszertani egységhez kapcsolódnak, melyek a compliance sokrétű jelenségére
tekintettel együttesen járulhatnak hozzá ennek az összetett tevekénységnek, kultúrának,
tartalomnak és szemléletnek az elemző leírásához.
Az első rész kísérletet tesz a compliance hazai megjelenésének szempontjából mintaterületnek tekinthető pénzügyi szektorban megjelenő compliance fogalom munkaerőpiaci szemléletű feltérképezésére, kompetens pénzügyi vezetők segítségével szemléltetve a
gyakorlati alkalmazást. Az interjúk során cél volt a compliance menedzsment tevékenység
kereteinek azonosítása és összetevőinek csoportosítása. Az interjú-folyamat és szakmai
beszélgetések nagyon sok értékes ismeretet adtak a kutatás egésze számára, ugyanakkor
érzékeltették a téma komplexitását.
A kutatás másik lényeges része volt a munkaerőpiaci szereplők kompetenciáinak a
képzés oldaláról történő fejlesztési hátterét bemutatni és elemezni. E tekintetben a módszer lényege a hazai közgazdasági felsőoktatás reprezentatívnak tekinthető intézményi
körében a compliance menedzsmenthez feltételezhetően közvetlenül is kapcsolódó Vezetés és szervezés mesterszak (MSc) képzési és kimeneti követelményeinek (a továbbiakban
KKK), valamint mintatanterveinek és relevánsnak tekinthető tantárgyi paramétereinek
összehasonlító elemzése. A kutatás és fejlesztés e ponton sajátos módon egy innovatív
konstrukcióhoz kapcsolódik: az elemzési eredmények alapján a tanulási eredmények
szintjén egy olyan tanegység-tervezet készült, mely a compliance témakör közgazdasági
képzésben történő strukturáltabb megjelenését teszi lehetővé.
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Végül a szemlélet közoktatásban való megjelenését és hatását egy online kérdőíves
felméréssel érzékeltettem. „A szakszerűség, a hatékonyság és a törvényesség három egymástól el nem választható követelmény, amely összefügg a közoktatás egész rendszerének
működésével, a fenntartói feladatszervezéssel, illetőleg az intézmények által nyújtott szolgáltatásokkal. Erre a hármas egységre épül a közoktatás minőségpolitikája, a minőségirányítás.” (Szüdi, 2008) A hazai köznevelési és oktatási rendszer vezetőinek mintegy
3%-át sikerült megszólítani és a szabálykövetési, közvetett compliance szemléletével
kapcsolatos véleményéről megkérdezni. Az így kapott kép részben árnyalja, részben orientálja azt a folyamatot, mely a compliance fogalom hazai megjelenésére jellemző, s
melyben a további szakmai feladatokon oktatóknak és szervezeti vezetőknek érdemes elgondolkodni.
Mindezen eredményekből levonható következtetések, további kutatási tervek és az
összegzés zárja az értekezést.
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2. A kutatás aktualitása
Az átlátható vállalati működés elvárásaira adott újszerű válasz a compliance menedzsment. A fogalom mai lényegének megértéséhez, a 80-as évek minőségmenedzsment forradalmához hasonlóan, az érintett felek elvárásai, az üzleti környezet jelentik az alapokat.
Az elmúlt két évtizedben számos botrányos vagy jogsértő eset kapott nyilvánosságot, melyek megrendítették a belső folyamatokba vetett általános bizalmat (Weber, Wasieleski,
2013). A bizalom helyreállításának egyik módja, ha a vállalat beszámolókon keresztül
lehetővé teszi a bepillantást a belső folyamatokba és a compliance területen elért eredményeket (vagy hiányosságokat) nyilvánosságra hozza.
Az ezredfordulót követően világszerte középpontba került a vállalati felelősségvállalás kérdése. Az Enron, a Parmalat, vagy Magyarországnál maradva a devizahitelekkel
kapcsolatos gazdasági és társadalmi turbulencia, a BKV-botrány és további gazdasági
visszaélések nyomán a felelősségteljes vállalatvezetés, mint elvárás jelent meg a társadalom és a befektetők részéről. Továbbá, nő a nyomás a törvényhozó és szabályozó hatóságok irányából, hiszen az elmúlt években egyre inkább felismerték, hogy a vállalati felelősség nem kizárólag, de jelentősen a megfelelő belső önszabályozáson múlik. A vállalatokra nehezedő nyomásból előny kovácsolható. Az elért eredményeket a piaci szereplők
felé demonstrálva üzleti haszonra tehet szert bármely szervezet, amely kellő figyelmet és
pénzt áldoz e területre. Így aztán számos vállalat pozitív tartalmú önkéntes beszámolókat
tesz közzé az ügyfél-elégedettségi, környezetvédelmi vagy fenntartható fejlődést érintő
kezdeményezéseiről (pl.: munkaidőn túli ügyfélszolgálati rendszer, szelektív hulladékgyűjtés, papírmentes iroda, stb.). Kicsit mélyebbre ásva nyilvánvalóvá válik, hogy a vállalati botrányok, bizonyos termékek visszahívása vagy a márka értékvédelme sok szervezetet arra kényszerít, hogy felülvizsgálják a vállalati szintű felelősség, a kockázatértékelés és a minőségmenedzsment hagyományos technikáit a kutatás, fejlesztés, gyártás, szállítás és további üzleti folyamataik során.
A governance, risk and compliance (GRC), magyarul vállalati kormányzás-, kockázat- és compliance menedzsment egy átfogó kifejezés és megközelítés a fejlett gazdasági szervezeteknél, mely rámutat, hogy a felelős vállalatirányítás, a belső ellenőrzési
mechanizmusok, a kockázat- és a compliance menedzsment területei szorosan összefüggnek. E területeknek az átfedések és a hiányosságok elkerülése érdekében összehangoltan
célszerű működniük. Az integrált működést támogató számos informatikai alkalmazás
10

elérhető a piacon. A GRC alkalmazások relevánsak a szenzitív adatokat kezelő pénzügyi
és a telekommmunikációs cégeknél, mert az információbiztonsági kockázatokat kiemeleten jól kezelik.
A modern szervezetek mindennap jogi és etikai kockázatoknak vannak kitéve. A
jelenlegi nagyon gyorsan változó gazdasági, szabályozási és társadalmi környezetben a
hagyományos operatív kockázatkezelés kiegészül egy újabb szempontú törekvéssel. A
compliance menedzsment célja a szabálytalan működésből eredő kockázatok csökkentése. Felvetődik a kérdés, hogy vajon a vállalati compliance, az elvekben, tervekben, eljárásokban, törvényekben, szabályozásokban, szerződésekben és más követelményekben
megfogalmazottak betartása, röviden a szabályszerű működés, a megfelelés biztosítása,
fejlesztése hogyan járul hozzá a vállalatok gazdasági hatékonyságához.
Negyed százados az az első elméleti felismerés, mely szerint a compliance menedzsment és a vállalati etika két különböző megközelítésmódja ugyanannak a problémának (Paine, 1994). A compliance megközelítés középpontjában a szabályok (jogszabályok, szabványok) állnak. Ez a fő megközelítés az Egyesült Államokban, ahol a szabályokon alapuló, felülről lefelé utasító irányítási elv a jellemző. Az etikai közelítés középpontjában az elvek állnak. A vállalati etika szorosan kapcsolódik a szabálykövető magatartáshoz, de túlmutat ezen. A szervezeti magatartást a vállalati kultúra, értékek, attitűdök,
hiedelmek és gyakorlatok együttesen határozzák meg. Az etikai kódexek elsősorban a
példamutató magatartás, az elszámoltathatóság és az átláthatóság értékeit igyekeznek előmozdítani. A jelenlegi EU szabályozási környezetben a merev, központosított szabályozás alapú megközelítés helyett a keretrendszer-szerű, „megfelelés vagy magyarázat” megközelítés jellemző, mely egy sokkal rugalmasabb, ám nem feltétlenül eredményesebb jogi
környezetet teremt (Kecskés, 2010, 255-258).
A valóságban a fenti két megközelítés keveredik, hiszen az etikai hibák jogi szankciókat vonhatnak maguk után, és erősen befolyásolják a vállalat hírnevét. A jó reputáció
bizalmat kelt az üzleti élet szereplőiben, versenyelőnyt, profitot hozhat, olyan érték, mely
egyben a compliance menedzsment egyik fő motivációs tényezője. További fontos motiváció lehet a negatív reklámtól, a büntetésektől és az ügyfelek elégedetlenségétől való
félelem, az egyéni/vállalati felelősségérzet, és az együttműködés a szabályozó hatóságokkal. A szabályok felrúgását a szabálykövetés magas költségei, a szakértelem hiánya vagy
a rendkívül összetett szervezeti felépítés okozhatják (Silverman, 2008, 57-59).
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A legtöbb compliance program egyesíti a két elméleti megközelítést. Az írott magatartási kódex kialakítása széles körben elterjedt, általában tartalmazzák az etikai elveket
(pl.: egyenlő bánásmód, felelősségvállalás), valamint ezek megsértése esetén a várható
következményeket, eljárásokat. Az amerikai példák erős hatással van az üzleti életben
arra, hogy milyen egy elfogadhatóan hatékony, észszerűen működő compliance funkció.
Az FSGO iránymutatások, a SOX törvény és a COSO keretrendszer (Silverman, 2008;
COSO, 2015) ismerete minimum követelménynek tekinthető egy mai compliance rendszer felépítésénél. Természetesen minden szervezet magára szabva használhatja az ezekben leírtakat, valamint a szakmai profilhoz kapcsolódóan más szabványok is relevánsak
lehetnek.
Egy adott szervezetnél a compliance menedzsment fejlődése néha kacskaringós utat
jár be. Új termékek vagy szolgáltatások bevezetése, új piacok integrációja, változó szabályozási környezet, vállalatfelvásárlás, csőd vagy egyéb lényeges változások mind kihívást jelentenek a szervezet számára. Minden ilyen esemény időszakosan ronthatja a belső
kontroll érzékelt szintjét. Lehetséges, hogy nehéz összehasonlítani egymást követő időszakokat, hiszen egyszerre több lényeges tényező is megváltozik.
Tudományos szempontból megállapítható, hogy a compliance menedzsment jelenségköre újszerű és összetett tudományterületet foglal magában. A téma aktuális, sokrétű
és erősen kötődik az üzleti folyamatokhoz, ennek következtében a kutatás eredményei az
üzleti életbe konvertálhatók. A hagyományos közgazdasági szemlélet mellett ugyanis
olyan hatások és elméletek is szerepet játszhatnak e komplex téma vizsgálatában, melyek
a szervezeti kultúra fejlődésével, a szervezeti magatartás racionális és irracionális elemeivel, valamint a szabályozás jogi koncepcionális kérdéseivel foglalkoznak. A gazdaságfilozófiai, szervezet lélektani, jogi és szabályozás elméleti megközelítések kétségtelen relevanciái mellett kutatásom, végzettségem és a doktori iskola jellegéből adódóan, a vezetés és szervezés dimenzióit tekintette elsődlegesnek.
Az interdiszciplináris téma sajátossága, hogy a diszciplináris kutatások csak egyegy szeletére koncentrálnak a lehetséges kutatási irányoknak. Ezért is érdekes, hogy a
compliance menedzsment mely területei kevésbé vonzók a kutatók számára és vajon mi
az oka ezek elhanyagolásának. E területek olyan problémákra utalhatnak, melyek feltárása akár paradigmaváltásra is késztethetik a kutatókat. Így lett számomra izgalmas kérdés, hogy a compliance menedzsment vajon megmarad-e egy megújulási kísérletnek vagy
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hosszú távon, a minőségmenedzsmenthez hasonlóan, beépül a vállalatok működésébe a
kultúra, a stratégia és az menedzsment minden szintjén.
A téma kutatási hátterét tekintve meglehetősen fiatal, az első jelentősebb közlemények, az átláthatóság, az üzleti etika és a compliance kapcsolatát tárgyalják (Paine, 1994;
Trevino et al., 1999). A lényeges tematikai boom-ot az ezredfordulót követő botrányok
és az azokkal kapcsolatos új szemléletű kutatási jelentések és cikkek hozták el. Ezek sorában kiemelkedő az un. Turner Review, (Turner, 2009), mely a globális bankszektorválság vezetéselméleti összefüggéseit elemezte, Silverman átfogó szervezeti compliance
menedzsmentre vonatkozó műve (Silverman, 2008) és a szektoriális és nemzeti sajátosságokat részletező Governance, Risk and Compliance Handbook (Tarantino, 2008).
Mivel a kutatás alapvetően 2016-2019 között zajlott, ezért feltétlenül utalni kell
arra, hogy a téma iránti kutatói érdeklődés nemzetközi szinten jelentősen növekedett. Az
angolszász online szakirodalmi háttér, a több mint 4,1 millió tudományos publikációt tartalmazó Taylor&Francis adatbázis alapján, a compliance management témaköréhez kapcsolódóan publikációk száma meghaladja a 179 ezret. Ezen belül a compliance management és a gazdasági felsőoktatás témájához kapcsolódóan 2939 közlemény jelent meg.
Kutatási témám további szűkítése során a tartalmi elemzéshez 47 jelentős, referált publikáció kapcsolódik, melyek fele az utóbbi 5 évben került publikálásra.
A Springer online információs rendszere szintén lényeges referencia volt a téma
tartalmi és időbeli lehatárolása szempontjából. E rendszerben, melyben az angol nyelven
megjelent publikációkat elemeztem, jelentős számú – mintegy 616 ezer tétel - publikáció
kapcsolódik a compliance témájához. A publikációk megjelenése 2010 óta sajátos képet
mutat, 2015-től 19, 61, 102, majd 2018-ban 199 tudományos közlemény jelent meg a
compliance management higher education témában, ami a kutatási érdeklődés növekedését egyértelműen jelzi.
A compliance menedzsment területén számos innováció és kutatás várható a jövőben. Az egyik lehetséges fejlesztési terület az audit, a mérés és értékelés. Másrészről érdekes téma annak vizsgálata, hogy a felelős vállalatirányítás hogyan hat vissza a jogalkotóra. A szabályszerű működésre való törekvés számos kérdést, nehézséget hozhat a felszínre, aminek következtében a szabályok követésén vagy megszegésén túl más alternatívák előtérbe kerülhetnek. A szabályok megkérdőjelezése, megújítása vagy változtatása
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egy lehetséges irány. Miként a compliance menedzsment kiindulópontja, úgy a perspektívája is a vállalati felelősségvállalás és a társadalmi párbeszéd.
Ezek a felismerések vezettek oda, hogy a compliance témáját a vezetéshez kapcsolva, részben munkaerőpiaci kontextusból kiindulva értelmezzem, és az önálló szakmává válás, valamint a felsőoktatásban betöltött szerepe szempontjából kutassam. Ezen
részben továbblépve, a compliance szemlélettel, attitűddel kapcsolatos tananyag szükségességét felismerve fejlesztési lehetőségként tekintettem a tananyag korszerűsítésére. A
szemlélet fontosságát törekedtem empirikus vizsgálataimmal érzékeltetni.
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3. A compliance menedzsment fogalma, tartalmi elemei
Ez a fejezet áttekinti a fogalom fejlődésének általános történetét, a vezetés és szervezéstudományban történő megjelenését, mai értelmezésének főbb jellemzőit. Ezt követően az
aktuális kérdéseket, kihívásokat a compliance tevékenységek részletesebb bemutatásán
keresztül fogalmazom meg. A fejezetet a legfontosabb kapcsolódó szabványok ismertetése zárja.

3.1. A megfelelés fogalmának kialakulása, fejlődéstörténete
Ha a téma legátfogóbb értelmezési kereteiből indulunk ki, akkor szervezet-gazdaság-bizalom összefüggésrendszerében érdemes a történelmi előzményekre utalni (1. ábra).

BIZALOM

SZERVEZET

GAZDASÁG

1. ábra. Tematikai összefüggések
A gondolkodás fejlődésének kezdeteitől, már az ókori filozófiai művekben jelen
van az állam adminisztrálásának művészete, a szabályozás társadalmi hatása, jelentőségének felismerése. Az emberi közösségek fejlődése sajátos módon kapcsolódik a vállalkozások kialakulásához. „Az új vállalkozások a fejlett gazdaságokban is rendszerint kis
családi cégként indulnak, és csak később rendeződnek át személytelenebb struktúrájú vállalkozássá. Mivel kohéziójuk egy már korábban meglévő társadalmi csoport erkölcsi és
érzelmi kapcsolatain alapul, a családi vállalkozások akkor is biztonságban működhetnek
és virágozhatnak, ha még nem születtek meg a kereskedelmet szabályozó törvények vagy
a tulajdonjog struktúrája nem eléggé stabil.” (Fukuyama, 1997, 96) E történetben a biza-
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lom meghatározó szerepet játszik. Az erkölcsi és érzelmi dimenziók gazdasági racionalitásra gyakorolt hatása a compliance kialakulásának előzményeként lényeges tényező.
„Mivel a közösség a bizalomtól függ, a bizalom meghatározója pedig a kultúra, a spontán
közösség a különböző kultúrákban különböző fokozatokban fog megjelenni.... A bizalom
a szabályszerű becsületes és együttműködésre kész viselkedés elvárása egy közösségen
belül, a közös normák alapján, e közösség más tagjai részéről.” (Fukuyama, 1997, 45) Ez
a folyamat természetesen hatással volt és van ma is a szakmai tevékenységekre, melyek
éppen a nagy szervezetekben, kezdetben az állami, majd a gazdasági szervezetekben alakultak úgy, hogy a szabályozás és megfelelés kérdéskörére koncentráltak. „…racionálisan megalkotott joggal és a racionálisan létrehozott szabályok, a „törvények” szerinti
szakhivatalnokok útján történő igazgatást – tehát a döntő sajátosságoknak ezt a Nyugat
számára lényeges összetételét – csak a Nyugat ismeri.” (Weber, 1982, 10) Az információs
társadalom időszakában átalakul a szabályozás és a szabálykövetés, és ezek szemlélete:
„A keresztény időszámítás második évezredének végén valami félelemérzet, bizonytalanság hatja át a politikával, a környezettel és a gazdasággal kapcsolatos várakozásokat.
Ahogy a nyugati világ számos részén a vallás háttérbe szorul …a nemzetközi kereskedelem fejlődése tradicionális politikai intézményeket tesz idejétmúlttá.” (A pénz története,
1999, 15).
A pénzmosás elleni védekezés és a terrorizmus finanszírozás megelőzése az egyik
történelmi gyökere a compliance menedzsmentnek. Ehhez kapcsolódnak Manuel Castells
próféciának tűnő gondolatai: „Miközben az új bűnözőgazdaság legfontosabb iparága a
drogkereskedelem, ebben az árnyékrendszerben, amely hatókörét és hatalmát az egész
világra kiterjeszti, mindenfajta törvénytelen kereskedelmi forma egyesül: fegyverek, technológia, radioaktív anyagok, műkincsek, emberi lények, emberi szervek, bérgyilkosok, és
bármilyen, hasznot hozó áru csempészete bárhonnan bárhová – mindezek minden bűncselekmény ősanyja, a pénzmosás jegyében egyesülnek. E nélkül a bűnöző gazdaság nem
volna sem globális, sem nagy hasznot hajtó. A pénzmosás révén viszont a bűnözésre épülő
gazdaság a globális pénzpiacokhoz kapcsolódik, ezeknek jelentős összetevője és a spekuláció állandó forrása.” (Castells, 2006, 380- 381).
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3.2. A compliance menedzsment mai értelmezése
A compliance a mindennapi értelmezések szerint a szabályoknak való megfelelést jelenti.
A compliance menedzsment kifejezés alatt azon folyamatok összességét értjük, amelyek
célja, hogy biztosítékot nyújtson a szabályszerű, eredményes és hatékony működés, valamint a megbízható beszámoló elérésére. Ezt a célt a szervezet a szabályszerűtől eltérő
tevékenység, kimenet vagy eredmény megelőzése, feltárása, korrekciója révén próbálja
elérni. Magas szintről rátekintve ez a szemlélet nagyon hasonló a minőségmenedzsmentben alkalmazott folyamatfejlesztéshez, azzal a különbséggel, hogy a minőség helyett a
megfelelőség áll a vizsgálatok középpontjában (Schmidt et al., 2007). A compliance menedzsment minden szinten és értelemben a gondos munkavégzést támogatja, a belső folyamatok kialakításától elkezdve, a minőségellenőrzésen keresztül a szervezeti kultúráig.
Közgazdasági értelemben a compliance menedzsment adott gazdasági szervezet hatékony
irányításához nyújt segítséget változó gazdasági környezetben, a belső működés szabályosságát, megfelelőségét és a stratégiával való összhangját tartva szem előtt. Kutatásaim
során nem csupán a klasszikus gazdasági szervezetekben vizsgáltam a compliance megjelenését és érvényesítését.
A compliance tevékenység létrehozása egy lehetőség a kiváló üzleti teljesítmény
támogatására. A compliance szervezet a vállalat üzleti céljait, a hatékony vállalatirányítást igyekszik támogatni azzal, hogy meghatározza a jogszerű és etikus magatartás határait, a hatósági követelmények és a szervezet saját belső szabályozásának ismeretében.
A szabályszerű magatartás elsősorban a legmagasabb döntéshozó szint (közgyűlés,
igazgatóság, felügyelő bizottság) által meghatározott. A törvénytisztelő, szabálykövető,
felelősségteljes vállalati magatartás a stratégia része, egy vállalati érték, a szervezeti kultúra eleme. A compliance tevékenység megszervezésére felsővezetői döntés alapján alakítható ki külön szervezet, itt jelölik ki a felelős személyeket és a pénzügyi kereteket.
Gondos, példamutató vezetés nélkül lehetetlen látványos és tartós compliance eredményeket elérni.
Ahhoz, hogy e relatíve új fogalom megjelenését szemléltessük, a vállalati compliance rendszerekkel szemben támasztott elvárások területén az Amerikai Egyesült Állmok szolgál a leginkább kidolgozott mintákkal. Ha a fogalom megjelenésének kezdetét
kutatjuk, akkor az 1990-es évekre kell visszatekinteni. Az egyedi önszabályozás esetében
egyértelmű az 1991-ben kiadott Szövetségi Mértékadó Útmutató Szervezeteknek (Federal
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Sentencing Guidelines for Organizations, FSGO), mely útmutató olyan követelményeket
állít, amelyeknek egy compliance és etikai programnak meg kell felelnie ahhoz, hogy
„hatásos” (effective) legyen. Az eredeti, leginkább közszolgálatokban alkalmazott FSGO
felülvizsgálatra került 2004-ben. A módosítások elsősorban a vezetés kezdeményező szerepére vonatkoznak, valamint beemelték a vállalati etikát a szabványba. Silverman (2008)
alapján a főbb útmutatások a következők:
1. compliance szabványok és eljárások kialakítása, melyek leírják, hogy a vállalat
milyen magatartást vár el munkavállalóitól és üzleti partnereitől
2. felsővezetők megbízása a compliance tevékenységek adminisztrációjával és felügyeletével
3. korábban illegális tevékenységben résztvevő vagy arra hajlamos személyek önálló hatáskörrel való felruházásának megelőzése
4. a szabványok és eljárások hatékony kommunikációja az összes alkalmazott felé,
például képzési programok és kiadványok formájában
5. nyomon követés és jelentési rendszerek kialakítása (pl.: vészjelző programok)
6. a helyes magatartás következetes kikényszerítése fegyelmi mechanizmusok által
7. szabálytalanság, bűncselekmény észlelése esetén a szervezet minden ésszerű lépést megtesz, hogy megelőzze a jövőbeli hasonló eseményeket (ideértve a
compliance tervek módosítását is)
2002-ben az Egyesült Államokban elfogadták a Sarbanes-Oxley törvényt (SOX).
Ez a törvény újdonságokat hozott a pénzügyi beszámolás, a könyvvizsgálat és a belső
irányítás területein a nyilvánosan működő társaságokra vonatkozóan. Eszerint egy szervezet vezérigazgatója (CEO) és pénzügyi igazgatója (CFO) személyesen is felelős a negyedéves és éves pénzügyi jelentések teljességéért és pontosságáért, továbbá az alapul
szolgáló információkra vonatkozó belső kontrollok hatékonyságáért. A legnagyobb jelentőséggel a 404-es szakasz bír, amely megköveteli a pénzügyi jelentéseket alátámasztó
belső kontrollok éves értékelésének közzétételét az éves pénzügyi beszámolók részeként.
A SOX a vezérigazgatót és a gazdasági vezérigazgató-helyettest fokozott felelősséggel
ruházza fel a vállalati magatartást tekintetében. A törvény alapja az az elgondolás, hogy
a vállalati szektorban nemcsak az üzleti eredmények, de a vétségek, kudarcok nyilvánosságra hozatala is erősíti az általános üzleti bizalmat.
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A Treadway Bizottságot támogató szervezetek bizottsága (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, röviden COSO) egy önkéntes szervezet, melyet több szakmai csoport alkot. Több mint húsz évvel az eredeti verzió után, a
2013. május 14-én közzétett, frissített COSO Vállalkozások kockázatkezelése - integrált
keretek (COSO Internal Control – Integrated Framework) keretrendszer, és az ahhoz kapcsolódó szemléltető dokumentumok, együtt egy széles körben használt, a SOX-nak megfelelő belső kontroll-értékelési keretrendszert alkotnak. Ez az amerikai keretrendszer a
belső kontrollrendszer fogalmát így határozza meg: „a belső kontroll egy folyamat, amelyet a társaság igazgatósága, a menedzsment és az alkalmazottai valósítanak meg, és
amelyet azért hoznak létre, hogy működési, jelentéstételi és compliance célok elérését illetően ésszerű bizonyosságot nyújtsanak.” (COSO, 2013, 3)
A COSO keretrendszer megfelel az amerikai Értékpapír és Tőzsdefelügyelet (U. S.
Securities and Exchange Commission, röviden SEC) négy kritériumának (Tarantino,
2008:72). Jellemzője az előítélet-mentesség, amely lehetővé tesz ésszerűen konzisztens
minőségi és mennyiségi méréseket a cég belső ellenőrzésére vonatkozóan. A kellően teljes, azaz a vállalat belső ellenőrzési rendszerének hatékonyságát vizsgáló mérésekből
nem hagy ki releváns tényezőt, amely megváltoztatná a végső következtetést, végül pedig
releváns a belső ellenőrzés és a pénzügyi jelentések összevetésében.
A COSO modell a belső kontroll öt komponensét különíti el, mindegyik kontroll
komponens a szervezeti célok (működési, pénzügyi jelentéstételi, törvényi megfelelés) és
a szervezeti egységek szerint más tartalommal bír, ezt ábrázolja az alábbi (2. ábra):

2. ábra. A COSO kontroll modellje (Forrás: COSO, 2013)
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A COSO keretrendszer célja olyan normák felállítása, amelyekhez képest az üzleti
vezetők értékelni tudják a belső ellenőrzési rendszereket (Merétey-Vida, 2007). Az eredeti COSO keretrendszer létrejötte óta a világban ugrásszerűen megnőtt az érdeklődés a
nem pénzügyi jelentések iránt, ilyen például a SOX 404-es szakasza szerinti belső ellenőrzési jelentés. Számos kritika érte a keretrendszert, melyet 2013-ban a következő célok
figyelembevételével újítottak fel:
 a hatékony belső ellenőrzés követelményeinek tisztázása
 az üzleti és működési környezetben bekövetkező változások esetén a belső ellenőrzés hatókörének frissítése
 az alkalmazás körének bővítése a működési és jelentéstételi célok tekintetében
 a szemléltető eszközök biztosítása a belső ellenőrzést bevezető vagy értékelő
vállalatok számára
 speciális módszerek és példák bemutatása a külső pénzügyi beszámolókra vonatkozó valós vállalati tapasztalatokról.
A COSO keretrendszer alapján elmondható, hogy a hatékony, ésszerű compliance
menedzsmenttel rendelkező szervezet (COSO, 2013, 8):
 megvalósítja a hatékony és eredményes működését (vagy a negatív külső események hatását elfogadható szinten képes tartani, hiszen előre számolt az eseményekkel)
 megérti, hogy milyen mértékben képes hatékonyan reagálni az üzleti célokra jelentős hatással bíró eseményekre
 az alkalmazandó szabályok, szabványok vagy a szervezet meghatározott jelentéstételi célkitűzései szerint készíti beszámolóit, jelentéseit
 működése megfelel a hatályos törvényeknek, jogszabályoknak, rendeleteknek és
külső szabványoknak.
A COSO keretrendszer és az FSGO útmutatások jelentős hatást gyakoroltak annak
megítélésére, hogy mi az üzleti életben elfogadható gyakorlat, milyen belső kontrollok
szükségesek. Egy compliance rendszer tervezését aszerint is lehet értékelni, hogy menynyiben felel meg az FSGO vagy egyéb, az önszabályozás keretein belül választott előírásoknak, mint például az ISO 19600:2014, vagy valamilyen iparági szabályozás. „Az ön20

szabályozás gyakran gyorsabb, rugalmasabb és hatékonyabb, mint a kormányzati szabályozás. Lehetővé teszi az iparág felhalmozott ítéletének és tapasztalatának alkalmazását
olyan kérdésekben, amelyekben a kormányzatnak nehézséget okoz a világos szabályok
meghatározása” (Evans, Kelly, 1999).
Globális szintre lépve elmondható, hogy az elmúlt másfél évtizedben a legnagyobb
nemzetközi szervezetek (pl.: ENSZ, Világbank), továbbá a nemzeti kormányok szintén
kialakítottak és kiadtak számos általános és tematikus irányelvet, a legjobb üzleti gyakorlatra vonatkozó ajánlást, mint például az OECD Vállalatirányítási alapelvei (2004), Nemzetközi vállalkozások és egyéb üzleti szervezetek felelősségi normái az emberi jogokra
való tekintettel (2003), ENSZ Globális Megállapodása (2000), ENSZ Felelős Befektetések Elvei (2006). Mind az OECD alapelvei, mind a SOX nagy hatást gyakoroltak a magyarországi gazdasági társaságok tevékenységére.

3.3. A compliance menedzsment aktuális kérdései
A compliance menedzsment jelenkori kérdéseit alapvetően a felelős társaságirányítási
botrányok tematizálják. Az Enron, Parmalat, Madoff botrányok érzékeltetik, hogy a szabályozási háttér milyen erős kapcsolatban áll a vállalatirányítási elvekkel és gyakorlattal.
Ezért is tekinthető alapkérdésnek, hogy mi a különbség a vállalati etika és a compliance
menedzsment által előmozdított vállalati kultúra között? Kutatásom szempontjából az is
releváns kérdésként fogalmazható meg, hogy milyen tevékenységek tekinthetők a compliance menedzsment központi, elengedhetetlen részének, legyen szó bármely szektorról
vagy méretről?
A compliance működési területe (scope) szervezetenként változó, az adott szervezetnél felmerülő problémákkal, kockázati területekkel összhangban kerül meghatározásra. Ebben a kérdésben a tevékenységi kör, a vállalat mérete és az iparág mind jelentős
tényezők. Általában a kockázatok köréből a következőkkel foglalkozik a compliance menedzsment (Lipton et al., 2008):
 vállalati csalás
 korrupció, megvesztegetés
 termékbiztonság,
 környezetvédelmi compliance
 IT kockázatok
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 szellemi tulajdon
 antitröszt compliance
 szociális felelősségvállalás (CSR)
 reputációs kockázat
 emberi jogok.
A compliance területének, határainak kijelölése kritikus fontosságú, hiszen a túl tágan értelmezett feladatkör esetén nem várható minden egyes területen értékelhető eredmény. Olyan lényeges tevékenységek is fontos befolyásoló szereppel bírnak a compliance
hatékonyságát illetően, mint a szervezet reputációja, a hotline szolgáltatások minősége,
az incidens kezelés, s általában a szervezeti kommunikáció és a folyamatos értékelés.
Fontos különbséget tenni a társadalmi felelősségvállalás, a vállalati elszámoltathatóság és a compliance menedzsment fogalmai között. A társadalmi felelősségvállalás
(Corporate Social Responsibility, CSR) egy üzleti fogalom, amely szerint a vállalatok
önszabályozási folyamatokon keresztül figyelembe veszik a társadalom érdekeit, mégpedig azáltal, hogy tekintettel vannak tevékenységük üzletfeleikre, beszállítóikra, alkalmazottaikra, tulajdonosaikra, valamint a környezetre kifejtett hatására. A társadalmi felelősségvállalás túlmutat a jogszabályok szavainak és szellemének betartásán, a társadalom
bizonyos csoportjait támogató vállalati adományok jellegzetes példái a társadalmi felelősségvállalásnak.
Az átláthatóság és az elszámoltathatóság szorosan kapcsolódó fogalmak, a jó vállalatirányítási gyakorlat fontos elemei. Az átláthatóság felöleli a hosszú távú gondolkodást, a fenntartható működést, a bevételi és a kiadási átláthatóságot.
Az elszámoltathatóság érinti a beszámolási kötelezettséget (pénzügyi és nem pénzügyi jelentések), a szervezeti felépítést, a stratégiát, az eljárásokat és a tevékenységeket.
Továbbá magában foglalja a vezetők és a felügyelőbizottság felelősségét. „A vállalatirányítási keretrendszer célja, hogy ösztönözze a források hatékony felhasználását, valamint, hogy megteremtse a forrásokkal való gazdálkodásért fennálló felelősséget. A cél az,
hogy az egyének, a társaságok és a társadalom érdekei a lehető legnagyobb összhangba
kerüljenek.” (Sir Adrian Cadbury a ’Globális Vállalatirányítási Fórum’on, Világbank,
2000). Az előbbi idézet érzékelteti, hogy a vállalatirányítás, a felelősségvállalás, az átláthatóság és az elszámoltathatóság szorosan összekapcsolódó fogalmak.
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Az OECD vállalatirányítási alapelvei (2004) kimondják, hogy „Az Alapelvek elsősorban a tőzsdén jegyzett társaságokra vonatkoznak, legyen szó pénzügyi vagy nem pénzügyi társaságról. Megfelelően alkalmazva hasznos eszközei lehetnek azonban a tőzsdén
nem jegyzett társaságok, mint például a magánkézben lévő vagy állami vállalatok irányításának fejlesztésének.”
A közszféra szervezetei, intézményei, például önkormányzatok, vagy állami fenntartású közoktatási, felsőoktatási, egészségügyi vagy kulturális intézmények (pl.: múzeumok) esetében szintén érdemes megvizsgálni, hogy miként valósul meg a felelős irányítás. Ez nyilván magában foglalja a jogszabályoknak történő megfelelést, mely terület hagyományosan erősen meghatározza a működést. Emellett az elmúlt években egyre hangsúlyosabbá vált az elszámoltathatóság, az összeférhetetlenség elkerülése és az integritás.
Az utóbbi fogalom annyival több, mint a szabálykövetés, hogy magában foglalja az értékekhez való minél nagyobb fokú igazodást. Az értékek között szerepel a köz szolgálata,
az igazságosság, az egyenlő bánásmód, az elkötelezettség és a példamutatás.
„Az integritás az elvek, értékek, cselekvések, módszerek, intézkedések konzisztenciáját jelenti, vagyis olyan magatartásmódot, amely meghatározott értékeknek megfelel; a
rendszerelméletben időnként olyan rendszerekre alkalmazzák, amelyek képesek céljaik
elérésére; morális értékként pártatlanságot és józanságot értenek alatta, vagy a szó eredete alapján egységességet, osztatlanságot.” (Pulay, 2014, 152)
A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről alapján a közszféra belső ellenőrzési gyakorlatának része
a szabályszerűségi ellenőrzés, mely arra irányul, hogy „az adott szervezet vagy szervezeti
egység működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, és érvényesülnek-e a
hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai” (370/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 21.§ (3)).
E rendelet a belső ellenőrzéshez kapcsolódóan tanácsadó feladatokat is megfogalmaz:
„a) vezetők támogatása az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésével,
vizsgálatával, kockázatának becslésével…
c) a vezetőség szakértői támogatása a kockázatkezelési és szabálytalanságkezelési
rendszerek és a teljesítménymenedzsment rendszer kialakításában, folyamatos továbbfejlesztésében…
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f) javaslatok megfogalmazása a költségvetési szerv működése eredményességének
növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, a költségvetési szerv belső szabályzatainak tartalmát, szerkezetét illetően” (370/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 21.§ (4)).
A fenti felsorolásból lényeges a tanácsadási tevékenység kockázat alapú megközelítése, mely szintén párhuzamban áll a compliance szemlélettel. Felmerül a kérdés, menynyire könnyen elfogadható a szervezet dolgozói számára, ha a belső ellenőrzés az ellenőrzéseken túl tanácsadást is végez. Empirikus kutatásaim alapján ezt a kettősséget nem
triviális feloldani, sem a belső ellenőrzés munkatársai körében, sem a szervezet többi
munkatársa tekintetében.
Végül, különbséget kell tenni a kockázatkezelés és a compliance menedzsment között, és ezek bonyolult kapcsolatát tisztázni (Hutter, 2000). A kockázatkezelés célja a
szerencsétlen események valószínűségének és / vagy hatásának minimalizálása, ellenőrzése. A működési kockázat „a nem megfelelő vagy nem sikeres belső folyamatok, emberek és rendszerek vagy külső eseményekből eredő közvetlen vagy közvetett veszteség kockázata.” (Operational Risk, 2001, 2) A működési kockázat jogi kockázatot foglal magában, de nem foglalja magában a hitelkockázatot, a piaci kockázatot, a reputációs kockázatot és a stratégiai kockázatot, kockázatokat. Vannak olyan kockázati szegmensek, amelyek egyszerre működési és compliance kockázatot is jelentenek.

3.4. A compliance tevékenységek
A compliance tevékenységek differenciálása során szem előtt kell tartani, hogy a gyakorlatban iparágtól, mérettől és összetettségtől függően eltérő, szervezet specifikus megoldások születhetnek. Ezért az alábbiak egyfajta iránymutató gyűjteményként szolgálnak
(3. ábra).
Koordináció: A compliance tevékenységeknek az adott gazdasági szervezet kereteihez kell igazodni, elsősorban a méret, piac, összetettség tekintetében. Az első szükséges lépés a külső és belső compliance kockázatokra vonatkozó kockázatelemzés. Ez megköveteli egyfelől a jogi és üzleti környezet, másfelől a vállalati stratégia és a belső folyamatok mélyreható és naprakész ismeretét.
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3. ábra. Compliance tevékenységek
Általánosságban fő compliance kockázatot jelenthetnek a következők: vállalati csalás, korrupció, panaszkezelés során azonosított hiányosságok stb. A következő lépés a
kockázatok értékelése majd rangsorolása, a compliance számára releváns területek meghatározása (scope) és a szükséges beavatkozás prioritási sorrendjének meghatározása.
Ezen a szinten célszerű a hosszú távú tervezés, és a felülvizsgálati időszakok és módszerek (pl.: audit) átgondolása is. Fontos megjegyezni, hogy a kockázatmenedzsmentnek
nem feltétlenül célja minden kockázat kiküszöbölése, reális célja lehet a kockázatok
számbavétele, és az elkerülhetetlen kockázatok kiszámítható szinten tartása, hosszú távú
kezelése.
Már a compliance tervezés során elengedhetetlenül fontos a felsőszintű vezetők elkötelezettsége, hiszen a vezetés határozza meg a viselkedési normákat, nem csak a szavak, hanem a tettek szintjén is (pl.: a kinevezéseken, a kompenzációs rendszeren vagy a
beszámoltatáson keresztül). A szabálykövető magatartást elsősorban a legmagasabb döntéshozói szinten (közgyűlés, igazgatóság, felügyelő bizottság) határozzák meg.
A compliance tevékenység megszervezésére csúcsmenedzseri döntés alapján alakítható ki külön szervezet, itt jelölik ki a felelős személyeket és a pénzügyi kereteket. A
szervezet és a vezetők felé elvárás, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű időt, figyelmet, költségvetést, személyzetet és egyéb forrásokat biztosítsanak a compliance tevékenységek céljából.
25

A magyarországi helyzet érzékeltetésére értékes összeállítás a Deloitte és a Belső
Ellenőrök Magyarországi Szervezetének 2013-as közös felmérése (Deloitte, 2013), mely
legfőbb akadályként az erőforrások – mind az anyagi, mind a kompetens emberi erőforrások – szűkösségét azonosította.
A compliance terveket, a compliance szervezetet az azonosított és kiválasztott kockázatokkal arányban kell kialakítani. A compliance szervezet rendszerint az ügyvezetőnek tartozik közvetlen beszámolási kötelezettséggel, a szervezeti struktúrában a funkcionális és termelő egységektől függetlenül működik. Általában a teljes compliance program
egyetlen compliance vezető felelőssége. A compliance vezető, a complaince szervezet és
a compliance tevékenységek vállalat-szintű elismerése, a szabálykövető viselkedés beemelése a szervezeti értékrendbe fontos feladat.
Szabályozások, folyamatok feltérképezése: az azonosított compliance kockázatok
mellett fontos kiinduló lépés a társaság működésére vonatkozó hatályos törvények, rendeletek, jogszabályi és egyéb követelmények, valamint a belső szabályozások feltérképezése, értelmezése. Egy érett compliance funkció esetén a korábbi évek ellenőrzési dokumentumai is fontos forrásként szolgálnak. Célszerű egyfajta jogtár, tudástár felépítése, és
ennek ellenőrzési-frissítési mechanizmusainak meghatározása. Ezen tevékenység célja a
szisztematikus eltérések kiküszöbölése. Számos kérdés igen összetett válaszadási stratégiát igényelhet (pl.: termékbiztonsághoz kapcsolódóan a teljes ellátási láncot érintve).
Kétféle nézőpontból lehet a jogszabályi megfeleléshez közeledni: vagy az üzleti folyamatokból (pl.: bérszámfejtés, kiválasztás) vagy a szabályzatokból (pl.: a munka törvénykönyve, adatvédelem) kiindulva, lépésről lépésre, részletes akciótervek és költségvetések
készítésével. A belső szabályozások aktualizálása egyben lehetőséget nyújt, hogy a vállalat szintű kiválóság, az átláthatóság és az etikus magatartás elveit a vállalat tudatosan
beépítse az egyes üzleti folyamatokba.
Visszaélések, eseti szabálytalanságok kezelése: a szisztematikus eltéréseken túl az
egyedi incidensek kezelése önálló compliance tevékenységként jelenik meg. Ezek részben egyedi esetek, többek között emberi hanyagság miatt, részben korábban fel nem ismert szisztematikus kockázat jelei (pl.: munkavállalók hátrányos megkülönböztetése, érdekképviseleti jogok megsértése). A felderítést segíthetik automatizált rendszerek, külön
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ilyen célra létesített bejelentő csatornák (pl.: telefon forródrót, intranet űrlap, stb.). A felmerült esetek gyors megoldása, helyesbítése mellett nagyon fontos időt teremteni és energiát befektetni a mélyebb problémaelemzésekbe.

4. ábra. A vállalati csalás kockázati háromszöge (Cressey,1973)
Cressey szerint minden visszaélésnél az alábbi három tényező van jelen (4. ábra): a
motiváció, a lehetőség avagy kínálkozó alkalom, és a racionalizálás (Cressey, 1973). A
KPMG 2013-as és a PwC 2014-es gazdasági bűnözésről szóló felmérése szerint is, a korábbi évekhez hasonlóan, a hűtlen kezelés a leggyakoribb vállalati csalás. A vállalati csalások tipikus elkövetője olyan 35-40 év közötti férfi, jellemzően autoriter vezető, felsővagy középszintű menedzseri beosztásban, aki legalább 3 éve van a vállalatnál. A leggyakrabban bevont külső felek a beszállítók és az ügyfelek. A globális trendektől eltérően, magyar specialitás a családtagok bevonása az illegális tevékenységekbe (KPMG,
2013 és PwC, 2014).
Minden incidens kezelése során azonosítani kell a korábban említett két nézőpont
szerint az érintett szabályozásokat és az érintett üzleti területeket, folyamatokat. A compliance menedzsment célja a szabálytalanságok korrekciója, megelőzése. A helyes magatartás következetesen kikényszeríthető fegyelmi mechanizmusok által, amennyiben ezek
a mechanizmusok kidolgozottak, ismertek és a szervezet átfogóan alkalmazza őket. A
szabálytalanság észlelése esetén a szervezet minden ésszerű lépést meg kell, hogy tegyen,
hogy megelőzze a jövőbeli hasonló eseményeket. Egy incidens feldolgozása során fontos
lehet a compliance tervek, a prioritások módosítása. Például a panaszkezelés hatékonysága a tapasztalatok alapján folyamatosan javítható.
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A motivációk tekintetében érdemes megvizsgálni, hogy a bónusz, incentive vagy
teljesítményértékelő rendszer mennyiben ösztönzi a visszaéléseket (Commission…,
2004; FSA, 2009), milyen rendszer szintű átalakításokat érdemes megtenni. Egy jól működő incidens-kezelési gyakorlatnál az egyes üzleti területeken megjelenő compliance
által kezdeményezett feladatok, pl.: üzleti folyamatok fejlesztése, információs rendszerek
fejlesztése az üzletszerű működéstől vonhatja el az erőforrásokat. A közvetlen költségek
tekintetében a speciális technológiák után, a második helyen áll az incidens-kezelés költsége, megelőzve a többi compliance tevékenységet (Ponemon, 2011, 7).
Kommunikáció: a vevőelégedettség növelése lehet egyik motivációs tényezője a
compliance menedzsment bevezetésének, javításának. Az ügyfelektől érkező panaszok
feldolgozása compliance szempontból érzékeny feladat. Elképzelhető, hogy már ismert
hiányosságokra hívják fel a figyelmet, de lehet, hogy egy korábban mellőzött terület kerül
így a figyelem körébe. A kívülről a szervezet felé irányuló kommunikáció egyik esete: a
hatóságok irányából érkező szabályozási változásokat előíró kommunikáció. A gyorsan
változó szabályozási környezet a rugalmasság és a folyamatos változás képességét követeli meg a szervezetektől. A szervezettel szemben rendszeres vagy eseti beszámolási, jelentéstételi kötelezettségek merülnek fel. A compliance menedzsment egyik fontos feladata annak biztosítása, hogy ezek a jelentések tartalmukban megalapozottak és valósak,
formailag pontosak legyenek és időben elkészüljenek. Ide kapcsolódik, hogy a naprakész,
megbízható és megfelelő formában elérhető információk olyan kihívást jelentenek számos szervezet számára, mely megkerülhetetlenné teszi a compliance menedzsment és az
IT szoros együttműködését az egyes üzleti területekkel (GTAG, 2012; Gábor et al., 2013).
A belső kommunikáció iránya szerint megkülönböztethetünk lefelé és felfelé irányuló kommunikációt. Az etikai kódex, a kézikönyvek, belső szabályozások és ajánlások
leírják, hogy a vállalat milyen magatartást vár el munkavállalóitól, alvállalkozóitól. Minden tréning, hírlevél, kiadvány, intraneten vagy interneten közzétett hír, esemény egyben
lehetőség a compliance tudatosság növelésére, a kiváló vagy egyszerűen csak szabálykövető magatartás ösztönzésére. A jogszabályi és egyéb változások, valamint minden szabálysértő gyakorlat felderítésének közzététele az érintett üzleti területek számára szintén
a kommunikáció része kell, hogy legyen.
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A compliance szervezet feladata a felfelé irányuló kommunikáció csatornáinak
megteremtése, ilyenek lehetnek a telefonos vagy webes bejelentővonalak, anonim csatornák. A kilépési interjúk fontos információkkal szolgálhatnak, ezért ezekbe compliance
témájú kérdéseket is érdemes beépíteni. Részben a belső bejelentéseken keresztül derül
fény a szabálytalanságokra, visszaélésekre. Továbbá, a compliance vezetőre vagy szervezetre vonatkozó visszajelzések fontos információkkal szolgálnak a továbblépés, a fejlesztés tekintetében.
Oktatás: Az ismeretek, tudás, tudatosság, tanulás és oktatás témakörének jelentősége a compliance menedzsment szempontjából is kiemelkedően fontos. A compliance
menedzsment alapvető célként törekszik a törvények nem-ismeretéből, a hibás jogalkalmazásból és a vállalati szabályozások megsértéséből eredő kockázatokat és potenciális
költségeket csökkenteni. Ennek egyik eszköze az oktatás. Ebből a szempontból is, a
gyorsan változó jogi és üzleti környezet, valamint a munkavállalók fluktuációja folyamatos kihívást jelent.
A képzési igényeket általában a munkatársak és a folyamatok által meghatározott,
elvárt szaktudás ismeretében határozzák meg. A tréningek az alábbi csoportokba sorolhatók:
a. általános compliance tréningek (a fegyelmi szabályzat, a vállalati etika ismertetése, melyek egyik célja áttörést elérni abban a tekintetben, hogy a compliance menedzsment nem kerékkötője, hanem támogatója a mindennapos üzletmenetnek)
b. specifikus, munkakörre szabott compliance tréningek, melyek feltételezik a
munkaköri leírások naprakész létét
c. vezetői compliance tréningek
d. tréningek az igazgatótanács számára
e. új munkavállalók tréningje
f. compliance munkatársak továbbképzése (akár külső szakértők segítségével)
g. a belső ellenőrzési sztenderdeknek való megfelelés miatt kezdeményezett tréningek
A compliance tréningek integráltan, egyéb képzések részeként is megvalósíthatók,
pl.: munkahelyi programok, szakmai képzés, munkavédelmi képzés. Az oktatási eszközök széles skálája alkalmazható a kiadványoktól kezdve a web-alapú interaktív képzésig.
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A képzések sikeres teljesítését a teljesítményértékelésbe, a kompenzációs rendszerbe is
beépítheti a vállalat.
Értékelés, audit: a compliance értékelés egyik célja a hiányosságok, kockázatok
azonosítása, értékelése. Fontos kérdés, hogy a compliance vagy annak feladatait ellátó
szervezet betölti-e célját, hozzáadott értéket képvisel-e a szervezet számára. Lényeges
annak megítélése, hogy a compliance szempontjából bekövetkezett javulás mennyiben és
hogyan járul hozzá a vállalat sikeréhez. További fontos teendő a tervek és a tényadatok
rendszeres (évente minimum egyszeri) összevetése, rendszerezése, elemzése, ami különösen értékes információkat szolgáltat a döntéshozók számára. Az értékelés ugyanakkor
lehet egyben tanácsadói feladat is, mely adott esetben a felmerülő problémákra kínál megoldási alternatívákat.
1. táblázat. Az egy főre jutó compliance költségek dollárban az audit gyakorisága szerint (Ponemon 2011, 17)

Nincs évente audit

341

A nem-megfelelés
költségei (üzemzavar,
bírság, stb.)
1275

Évi 1-2 audit

181

853

1034

Évi 3-5 audit

154

468

622

Több mint 5 audit

197

226

423

Közvetlen compliance
költségek

Összesen
1616

Az 1. táblázatban látható, 46 multinacionális vállalat adatait tartalmazó felmérés
szerint a közvetlen compliance költségeket minden esetben meghaladják a szabálytalanságból származó költségek, melyek összege viszont fordított arányban áll az évente lefolytatott auditok számával. A vállalat által befektetett emberi, anyagi ráfordításoktól elvárt eredmény a valós, releváns kockázatok csökkentése, ésszerű költségszint mellett.
A modern compliance jelensége meglehetősen sokrétű, Magyarországon egy új
szakma és kontroll terület formálódik. Ezt a folyamatot egyértelműen ösztönzi a témával
kapcsolatos szabványok kidolgozása, differenciálódása és folyamatos korszerűsítése.
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3.5. Jelentősebb szabványok a compliance támogatására
Világszerte erős törekvés nyilvánul meg a compliance tevékenység minőségbiztosítási
kereteinek szabványok általi meghatározására. Két szabványt szeretnék kiemelni, ezek az
ISO 31000: 2018 és az ISO 19600:2014.
A szervezetek által felmerülő kockázatok kezelése – MSZ ISO 31000:2018. Ezt a
szabványt 2018 november 11-én tették közzé angol nyelven. Magyar nyelven 2019. január 1-től elérhető. Az ISO 31000: 2018 útmutatást nyújt a szervezetek által felmerülő
kockázatok kezelésére vonatkozóan. Ezen iránymutatások alkalmazása bármely szervezetre és környezetére szabható, a szervezet teljes élettartamára használható, és bármely
tevékenységre, beleértve a döntéshozatalt, minden szinten alkalmazható. Az szabványban
risk menegementként szereplő szövegeket magyarra többféleképpen fordították le: kockázatirányítás, kockázatfelmérés- és kezelés vagy kockázatkezelés. A szövegben se a
megfelelés, se a compliance kifejezés nem szerepel.
Az előszó alapján a 2009-es verzióhoz képest a fő változások:
 „a kockázatmenedzsment alapelveinek átvizsgálása, amelyek kulcsfontosságú
kritériumok annak sikeréhez,
 a felső vezetés vezetői szerepvállalásának és a kockázatmenedzsment integrálásának kiemelése, a szervezet felelős iráyításától kezdve,
 nagyobb hangsúly a kockázatmenedzsment iteratív jellegére, megállapítva, hoyg
az új tapasztalatok, ismeretek és elemzések elvezethetnek a folyamat minden
egyes szakaszban a folyamat elemek, a tevékenységek és a felügyeleti intézkedések módosításához,
 a tartalom naprakésszé tétele, nagyobb hangsúlyt fektetve egy nyitott rendszermodell fenntartására, hogy több szükségletnek és környezetnek feleljen meg.”
(ISO 31000:2018)
A fenti részben is kiemelt iteratív jellegű kockázatmenedzsment fontossága a szövegben több helyen visszatér, a TQM folyamatos fejlesztés gondolata ismerhető fel ebben. A vezetői szerepvállalás és elkötelezettség kiemelése, valamint a mindenkire kiterjedő felelősségvállalás („A szervezetben mindenkinek van felelőssége a kockázatok menedzsmentjében.”) szintén összhangban van a TQM filozófiával.
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Az ISO 19600:2014 megfelelőségirányítási rendszerek – Irányelvek egyelőre csak
angolul érhető el (eredeti címe Compliance management systems), az egyik legfontosabb
nemzetközi ajánlás a vállalkozások szabályszerűségének kezelésére, mely a megfelelés
biztosítás és a kockázatkezelés együttműködését írja le. A dokumentum előzménye az
ausztrál pénzügyi szférában 1998-ban létrehozott, majd 2006-ban frissített „AS 3806 –
Compliance Programs” sztenderd. A dokumentum hivatkozott forrásainál látható, hogy
ez az irányelv támaszkodik az ISO 9001-re, valamint a panaszkezelési ISO 10002-es
szabványra és a társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos irányelvekre (ISO 26000). A
compliance menedzsment rendszerekre vonatkozó 19600:2014-as irányelvek közel állnak az ISO 31000 kockázatkezelési szabványhoz. Ezt szemlélteti, ha összehasonlítjuk a
folyamatokat mindkét dokumentumban (2. táblázat).
2. táblázat. Menedzsment folyamatok az ISO standardokban, nem teljeskörűen
ISO 31000:2018

ISO 19600:2014

Kommunikáció és konzultáció

Kommunikáció

A kontextus megteremtése
(Terjedelem, környezet, kritériumok)

A kontextus megteremtése (Terjedelem,
környezet, kritériumok) és Compliance
Menedzsment Rendszer kialakítása

Kockázat azonosítás

Compliance kötelezettségek és kapcsolódó compliance kockázatok azonosítása

Kockázat elemzés

Kockázat elemzés – a nem-megfelelőség
valószínűsége és hatása

Kockázat értékelés

Kockázat értékelés – rangsorolás és priorizálás

Kockázat kezelés

Kockázat kezelés – kontrollok megtervezése és bevezetése

Feljegyzés és jelentéskészítés

Teljesítményértékelés és jelentéskészítés

„Az integritás és a compliance tehát nem csupán egy bázis, hanem egy sikeres és
fenntartható szervezet lehetősége” – írja az ISO 19600:2014. A szervezeti kultúra a hoszszú távon sikeres működés érdekében magában kell, hogy foglalja a szabályszerű működést és a hatékony kockázatmenedzsmentet (5. ábra). Az ISO 19600:2014 folyamatábrájában is a ciklus első lépése a compliance követelmények meghatározása és a kockázatok
értékelése (6. ábra).
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5. ábra. Az ISO 19600: 2014-re vonatkozó kockázatalapú megközelítés
(Forrás: ISO 19600:2014)
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6. ábra. A compliance menedzsment rendszer folyamatábrája
(Forrás: ISO 19600:2014)
Összességében megállapítható, hogy a compliance szemlélet a vállalati kultúrában
implicit módon már a múltban is jelen volt, de a külső szabályozások és a belső szervezeti
fejlődés eredményeként a megfelelőség kérdése ma már explicit problémaként és önálló
megoldásokkal jelenik meg a szervezetek működésében. Érzékelhető a legújabb szabványokban, hogy a kockázatmenedzsment és a megfelelőség a szervezeti kultúra része.
Kutatásaim szempontjából lényeges, s ez empirikus vizsgálataim lehetőségeit és
korlátait egyaránt érinti: a compliance menedzsment eredményeit hosszú távon érdemes
vizsgálni. Joggal feltételezhető, hogy a compliance menedzsment hatására a szervezetben
javul a kockázatok azonosítása, követése.
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4. A kutatás kérdésfeltevései és hipotézisei
Kutatásom alapvető célkitűzése az volt, hogy a compliance fogalom elméleti rendszerezésére építve, feltárja a vezetői tevékenység részeként is értelmezhető compliance menedzsment ismeretetek és kompetenciák rendszerét.
Ennek érdekében vizsgáltam a pénzügyi szektorra jellemző sajátosságokat, hiszen
a compliance menedzsment elsőként ezen a területen jelent meg, és várhatóan terjed első
körben a különböző szolgáltatások, majd a termelő szektorok területén. A tapasztalatok
alapján kísérletet tettem a compliance menedzsment legfontosabb összetevőinek azonosítására, csoportosítására.
Ezt követően vizsgáltam a compliance menedzsment összetevőinek megjelenését a
felsőoktatás egy szegmensében (Vezetés és szervezés mesterképzés), valamint a közoktatásban.
A fejlődési folyamatot szemléltetve a compliance iránti társadalmi igényt és szemléletet egy az elemi szintről formálódó „piramisnak” ábrázoltam, melynek fejlettebb
szintjén professzionálódik a compliance tevékenység. A compliance menedzsment mintegy ráépülve az alapokra, vált az utóbbi években intézményi gyakorlattá és egyes szegmensekben jelentős munkakörré, mely lényeges része a korszerű vezetési rendszereknek
(7. ábra).

7. ábra. A kutatás szintjei és fő témái
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Különösen érzékeny ez a téma a piaci hatásoknak, versenynek kitett vállalkozások
esetében, mivel a szabályoknak megfelelő működés – a szabályok megsértéséből eredő
következmények elkerülése mellett – a vállalkozás jó hírnevének védelmét és a partnerek
megbecsülését is elősegítheti.
Az elmúlt évtizedben tapasztalt munkaerőpiaci folyamatok megerősítették azt az
előzetes feltételezést, hogy a compliance tevékenységek egyre inkább önálló szakmai
meghatározottsággal rendelkeznek, munkakörökben, vezetési feladatokban explicite is
megjelennek. Ezt egyértelműen igazolja az a tény, hogy 2018 végén a magyarországi
munkaerőpiacon mintegy 150 compliance tevékenységet végző szakember felvételét kezdeményező álláshirdetés volt. Ezért a kutatás alapozó szakaszában az elméleti, szakirodalmi elemzés mellett a compliance bevezetésével elsőként szembenéző pénzügyi szektor
vezetői körében egy félig strukturált interjú-beszélgetés sorozatot folytattam.
Kutatási kérdés (1): Milyen összetevői vannak a megfelelés biztosításnak? Mi a
vezetők szerepe a compliance gyakorlati megvalósulása során? A hazai vezetői kultúrában az utóbbi másfél évtized alatt hogyan formálódott és vált professzionális tevékenységgé a compliance menedzsment?
Hipotézis (1): A compliance menedzsment azonosított összetevői számos szektorban (pl.: pénzügyi szolgáltatások, oktatás) általánosan hasznosíthatók. A
compliance szemlélet, a szabálykövetési hajlandóság a szervezeti kultúra része, és erre nagy befolyással bír a vezetők elkötelezettsége.
A szakmai kvalifikáció szintjén megfogalmazásra került a felsőfokú jogi vagy közgazdasági végzettség, mint alapkövetelmény. Itt kutatásomat leszűkítve és az oktatási
rendszer hierarchikus felépítését figyelembe véve a közgazdászképzést, azon belül a legátfogóbb spektrummal és hagyományokkal rendelkező Vezetés és szervezés mesterszakot
választottam ki a compliance szemlélet megjelenését elemző vizsgálat céljából. Azzal a
feltételezéssel éltem, hogy a compliance menedzser önálló szakmává válásának folyamatában kimutathatók olyan tényezők, melyek a valós feladatokra való felkészülés képzési
gyakorlatához kapcsolódnak. Ezt a folyamatot egy tartalomelemzési vizsgálattal, a felső-
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oktatási képzés tartalmi szerkezetét meghatározó képzési és kimeneti követelmények, valamint a felsőoktatási intézmény és szakfelelősi rendszerben lényeges mintatantervek
elemzésével tárom fel.
Kutatási kérdés (2): Mennyire és milyen tartalmi struktúrákban van jelen a compliance fogalom, szemlélet és attitűd a hazai felsőfokú képzésben?
Hipotézis (2): A közgazdász mesterképzés képzési és kimeneti követelményei, az
intézmények mintatantervei, valamint a compliance témaköréhez kapcsolódó
tantárgyak tartalma csak részben tartalmaz a compliance ismeretekkel kapcsolatos fogalmakat és a képzést meghatározó dokumentumrendszer elemei
nem mutatnak stabil mintázatot.
A compliance szakmai oktatásban történő megjelenését azért tartom fontosnak,
mert az egyén életében ez az első stabil szervezeti forma, amelyben azokkal a szervezeti
feladatokkal és normákkal ismerkedik meg, melyek életének későbbi szakaszaiban meghatározó jelentőséggel bírnak.
A megfelelőség-megfelelés kutatása során lényeges a szabályozási környezet emberi összefüggéseit is vizsgálni. Így került a vizsgálódási objektumok közé az óvoda, általános iskola, középiskola és a felsőoktatás, mely utóbbi esetében már konkrétabb szinten is vizsgáltam a compliance fogalmának megjelenését az oktatási tartalomban, mint
speciális célterületet.
Kutatási kérdés (3): Mennyire vannak tisztában az intézmények vezetői a munkájukra vonatkozó szabályozásokkal, s azok betartására mennyire tudatosan törekednek? Milyen hatással van a működésre a folyamatosan változó szabályozási környezet?
Hipotézis (3): Az oktatás vezetői szintjén különböző mértékben azonosulnak az
érintettek a szabályozásoknak való megfelelőséggel. A jogszabályi előírások
gyakori változása olyan működési környezetet jelent, melyben a jogi megfelelés önálló problémaként jelenik meg, és új vezetői feladatként azonosítható.
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Az előzetes információk és az irodalomkutatás alapján abból indultam ki, hogy a
szakmai kompetenciák, a vezetői elkötelezettség és az ehhez tartozó ismeretek, valamint
a kvalifikált munkaerő hiánya hatással van a szabálykövetésre. Az előző hipotézishez
kapcsolódva az kutatás-képzés kettős szerepét is vizsgálat tárgyává tettem. Egyfelől a
compliance tudás fejlesztésére az oktatási rendszer egészében érdemes rákérdezni, különösen a vezetők szintjén, a gyakorlat által adott válaszokat keresve. Másfelől a szabályozási környezet és a tudás összefüggéseit tártam fel.
Kutatási kérdés (4): Mennyiben jelent az erőforrások hiánya, a compliance szakértelem részlegessége olyan szakmai problémát, melyre az oktatás-képzés képes releváns választ adni?
Hipotézis (4): A dokumentációs és adminisztratív elvárásoknak való megfelelés önálló problémaként jelenik meg, s a vezetők támogatásra szorulnak. Egyfelől
a szemléletformáló, másfelől a specifikus szabályozásokhoz kapcsolódó oktatás releváns lehet a szabálykövető magatartás formálása során.
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5. Kutatási módszertan
Az alkalmazott módszerek sokszínűsége érzékeltetni kívánja, hogy a compliance mint
jelenség, annak fogalmi fejlődése és a munkatevékenységekben történő megjelenése, számos megközelítésből elemezhető. 2012-2017 között meglehetősen szerteágazó vizsgálódást igényelt a „háttér” megértése, a compliance fogalom fejlődéstörténetének tanulmányozása. Az irodalomkutatás zárószakaszában a nemzetközi trendek jelenkori hatásait
elemeztem, s a témában, kifejezetten az elmúlt 10 évben érzékelhető, növekvő számú
publikációkban foglaltakat tekintettem a jelenkori kutatási trendeket kifejezőknek.
Kutatásaim második szakasza 2018-tól kezdve a hazai jelenségekre koncentrált.
Gyakorlati munkám arra irányult, hogy az elvi alapvetést és a gyakorlati megvalósítást
jól szabályozott szervezetek körében vizsgáljam. E fejezetben a kutatás során alkalmazott
módszerekről összefoglalóan, a kutatási kérdések alapján a módszerek kiválasztásának
indoklására, a módszerek egymáshoz való kapcsolódásának érzékeltetésére vállalkoztam.
A kutatási eredmények, az empirikus munkák részletesebb ismertetése során a módszerek
részletesebb alkalmazását is bemutatom.

5.1. Irodalomkutatás
Részben időbeli, részben a kutatás mélységét is szemléltető módon az első kutatási fázisban alapvetően az elméleti, fejlődéstörténeti vizsgálatok során a klasszikus Desk Research módszert alkalmaztam. Természetesen törekedtem arra, hogy a compliance fogalmát, s a hozzá kapcsolódó gondolkodást a szakmai kereteknél tágabb összefüggésekben
vizsgáljam. Ezért a témával kapcsolatos fejlődéstörténeti átfogó munkáknak (Weber,
1982; Fukuyama, 1997; Polányi, 1976), jelentős összefoglaló esszéknek és társadalomtudományi megállapításoknak szintén jelentőséget tulajdonítottam. A mai információs társadalom igényeinek megértésére is törekedtem. Ez a módszer kétségtelenül tradicionálisnak tűnik, ugyanakkor új fogalmak értelmezési keretekbe helyezésekor nem mellőzhető.
Az ezredfordulót követően a téma „berobbanása” új módszertant igényelt. Az
Online Desk Research módszereivel elemeztem a szakirodalmat, mely e témában
meglehetősen friss, az elmúlt 10-15 évben ugyanis meghatározó tanulmányok, elemzések
jelentek meg, melyek többsége elektronikusan elérhető. Az online környezetben
alkalmazható rendszerszerű irodalomkutatás módszertana az elmúlt évtizedben alakult ki,
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s ezt az eljárást törekedtem felhasználni. Az SQLR (Systematic Quantitative Literature
Review) eljárás lényege, hogy olyan lépésekben történjen meg az irodalmi források
elemzése, mely a téma lehatárolását, a releváns források kiválasztását, a ténylegesen
referenciának tekinthető adatok és források kiválasztását hatékonyan támogatja. Ezek a
lépések Pickering és Byrne szerint: a téma kijelölését, a kutatási téma meghatározását, a
releváns kulcsszavak megalkotását, a referencia adatok kiválasztását, a források
feldolgozását, újabb adatbázisok kialakítását, a kategóriák megalkotását és ellenőrzését,
végül az eredmények-következtetések megfogalmazását jelentik (Pickering, Byrne,
2014). Ez az eljárás a kezdő kutatóknak komoly segítség, bár az angol nyelvterületen
kívüli alkalmazás némi adaptációt igényelt.
A (3. táblázatban) leírt lépésekben szerveztem meg témám esetében ezzel a
módszerrel az irodalomkutatást. A fogalomkörök szerinti szűrési eredményeket szemléltetve, az angol nyelvterületen a legnagyobbnak számító 4,1 millió tételt rendszerező
Taylor@Francis adatbázisban (Taylor & Francis' range of Abstracting & Indexing and
Bibliographic databases, mely elérhető a https://www.tandfonline.com címen) a keresés
tárgya a 2000-2018 között megjelent lektorált közlemények halmazban, a compliance
témája volt. A keresés során a fogalomrendszer szűkítése a compliance – compliance
management – compliance management higher education – compliance management
economics higher education lépésekben valósult meg, s a szűkítés során a halmaz 28
közleményre csökkent, melyekből a tanulmányozást követően a tematikus és műfaji
eltérés alapján 25 lett az eredmény.
3. táblázat. A compliance támával kapcsolatos szűrés lépései a Taylor & Francis adatbázisban (Taylor & Francis Online, 2019)
Szűrés

Lektorált tudományos közlemények

Cikkek száma

Adatbázis/időszak

Taylor@Francis 2000-2018

Kulcsszavak

compliance

294147

Kulcsszavak

compliance management

131438

Kulcsszavak

compliance management higher education

51

Kulcsszavak

compliance management economics higher education

28

Eredmény

25
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Az előzőekkel csak részben összehasonlítható módon a Springer online adatbázisában szintén elemeztem a compliance management kulcsszóra kapott keresési eredményeket. Azonos volt a nyelvterület (angol), némi szűkítést jelentett az, hogy csak az Economics szakterületen vizsgáltam a referált cikkek számát, amely tágabb időintervallumban
616.140 volt. A compliance management kifejezés esetén ez 2412-re csökkent, majd a
compliance management higher education kifejezés esetén 846 tételt adott a keresés. E
halmazban néztem meg az adott kulcsszavak esetében a tudományos közlemények évenkénti megoszlásának adatait 2010-2018 között, melyet az alábbi ábra szemléltet (8. ábra):
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8. ábra. A compliance management higher education témában megjelent
tudományos közlemények eloszlása 2010-2018
A fenti adatok egyértelműen jelzik, hogy a compliance témakörében jelentős a publikációs aktivitás, a tematika gazdag, a szerzői kör, és kutatóhelyi háttér szintén színes. A
közgazdasági vonatkozások az ezredfordulót követően markánsan kifejezésre jutnak, az
oktatás-képzéssel való kapcsolódás szerényebb, de láthatóan 2015 után dinamikusan növekszik.
Megkerülhetetlen volt a hazai online hozzáférés szempontjából a kutatási közlemények adminisztrálásában referenciaként kezelt MTA Magyar Tudományos Művek Tára
vizsgálata. Nyelv szerint nem differenciáltam (a közlemények nem csupán magyar, hanem az eredetileg publikált nyelven szerepelnek az összeállításban), s az időintervallumot
sem korlátoztam. A keresési eredmények alapján megállapítható, hogy e témában a nemzetközi tendenciáktól elmaradva, jóval szerényebb referenciára hivatkozhatok. A 2019
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tavaszán frissített adatok (2019. március 18.) alapján az MTMT-ben a compliance kifejezés a gazdálkodás és innováció témakör egészében 238 találattal van jelen. Ennél még
szerényebb a compliance management kifejezésre a tételek száma: 9. Ezek a tételek kivétel nélkül idegen nyelvűek, 2012-2018 közötti publikációk.
E fejezet további három alfejezetében az empirikus kutatásokhoz kapcsolódó módszertani sajátosságokat ismertetem. Az empirikus kutatásokhoz kapcsolódó módszertan
(interjúk – tartalomelemzés – online kérdőív) szemléltető áttekintését szolgálja a 9. ábra.
Arra törekedtem, hogy feltárjam azokat a környezeti tényezőket, amelyek potenciálisan
vagy ténylegesen a megfelelőségre való törekvést, mint szemléletet formálják, az egyén
és a szervezetek esetében.

9. ábra. Az empirikus kutatások módszerei
A választott három módszer szorosan kapcsolódik a kutatási kérdésfelvetésekhez,
hipotézisekhez, valamint azokhoz a folyamatokhoz – munkaerőpiac, felsőoktatás, köznevelés - melyekben a téma vizsgálatára vállalkoztam. A kutatás kronológiája és logikája
kifejezésre kerül a vertikális elrendeződésből, mely szerint az interjúk jelentősen segítették a compliance menedzsment folyamatok értelmezését. Ehhez a potenciális képzés,
munkaerő-felkészítés szempontjából kapcsolódik a közgazdasági szakképzés mesterszinten. Végül a társadalmi szinten mindnyájunkra hatással lévő köznevelést, közoktatást,
mint rendszert, s azon belül a vezetők e témával kapcsolatos beállítódását, tudatos, vagy
éppen spontán reakcióit elemeztem (10. ábra).
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Közoktatás

Felsőoktatás

Munkaerőpiac

12 év

3-6 év

40 év

10. ábra. A compliance szemlélet formálódási szakaszai az oktatásban és
alkalmazása a munkaerőpiacon

5.2. Interjú
A compliance fogalom megjelenését és a szervezeten belüli alkalmazását szakmai véleménnyel rendelkező banki szakemberekkel folytatott beszélgetések, interjúk alapján elemeztem.
Az interjú számos tudományterületen széles körben alkalmazott eszköze az adatgyűjtésnek. Jelen kutatás előzménye a doktori tanulmányok kezdetén néhány banki
compliance vezetővel készített interjú, melyek 2010 és 2012 között történtek. Részben
ezeket a banki vezetőket is megkeresve alakult ki az interjúalanyok köre. Az interjúalanyok közül többen ajánlottak a szakmából másokat, akikkel érdemes beszélgetni. Így történt, hogy a célként kijelölt 10 interjú helyett végül 11 beszélgetés adta a kutatás alapját.
Az interjúk segítségével annak feltárására vállalkozott a kutatás, hogy mikortól és
miként vált a compliance menedzsment funkció kialakításra, milyen feladatokat végez és
milyen határok között működik az adott szervezetnél, vagy az interjúalany által korábban
megismert szervezeteknél.
Az első interjú előtt készült egy 35 kérdésből álló kérdéslista, melyben a kérdések
két csoportra voltak osztva. 10 kérdést jelöltem meg fontosnak, kijelölve azokat a témákat, melyeket mindenképpen érinteni szerettem volna a beszélgetés során. Az interjúalanyok első megkeresésénél felajánlottam a kérdések előzetes megküldését, ezzel a lehetőséggel mindössze egyetlen interjúalany élt. Többen az interjú előtt vagy után a témában
megjelent publikációim megküldését kérték.
Összesen 11 egyéni interjú készült, melyekről hangfelvétel készült az interjúalanyok beleegyezésével. Az elhangzott beszélgetés teljes szövegét az interjúalanyok írásban kézhez kapták és esetenként utólagos korrekciójukkal jöttek létre azok az interjú jegyzetek, melyek munkám alapjául szolgáltak.
Végül, a kutatás eredményeként létrejött 6.1. fejezetben olvasható teljes elemzést
minden interjúalany számára visszaküldtem véleményezésre. Visszajelzéseiket figyelembe véve alakult ki a fejezet végleges tartalma, formája.
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5.3. Tartalomelemzés
A felsőoktatási képzési követelmények intézményi megjelenésének és érvényesülésének
vizsgálatánál az előkészítő szakaszban a Desk Research módszert alkalmaztam. Egyfelől
a kormányzati adatbázisok felhasználása, például a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs
Bizottság (http://www.mab.hu/) nyilvános adatbázisában szereplő dokumentumok, a módosított és hatályos jogszabályokat hozzáférhetővé tévő Jogtár, másfelől a vizsgálatba
bevont felsőoktatási intézmények honlapjainak elemzése során. E módszer jelentős időráfordítást igényelt, ugyanakkor a publikus hozzáférés a kutatási költségeket jelentősen
minimalizálta.
A vezetés és szervezés mesterszak összesen 10 felsőoktatási intézményben került
akkreditálásra. Néhány intézmény esetében időközi intézkedési terv kidolgozását, illetve
monitorozást írt elő a MAB határozat. Ezt olyan menetközbeni változás lehetőségének
értelmeztem, mely miatt végül öt jelentős hagyományokkal és jó szakmai referenciával
rendelkező egyetemet választottam ki: Budapesti Corvinus Egyetem, Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem, Debreceni Egyetem, Miskolci Egyetem, és Pannon
Egyetem.
A KKK-k tartalmi standardként történő értelmezése a nemzetközi összehasonlíthatóság szempontjából lényeges, mivel a KKK-k határozzák meg a képzettségre vonatkozóan a Magyar Képesítési Keretrendszer, valamint az Európai Képesítési Keretrendszer
szerinti besorolást, továbbá a képzés időtartalmát.
A KKK, mint meghatározó dokumentum mellett a kiválasztott intézmények (5)
adott szak képzésére akkreditált mintatanterveit és a compliance témához közvetlenül
kapcsolható 3-3 tárgyának adatlapjat (összesen 15) tekintettem a tartalomelemzés bemeneti dokumentumainak. Kutatási feladatom e dokumentumrendszer elemei közötti hasonlóságot kimutatni szövegbányászati módszerekkel, illetve az adott fogalmi kör érvényesülésének felmérése volt.
A dokumentumok és a fogalmi kör elemeinek összevetésére egy olyan eljárás nyújtott segítséget, melynek alkalmazásával a fogalmi kör elemeinek sorrendjét rögzítettem,
majd minden dokumentumot megvizsgáltam aszerint, hogy a fogalmi kör elemei szerepelnek-e benne. Így minden dokumentumhoz rendelhetem egy bináris kötött hosszúságú
vektort. A megfelelőségi vektorok a fogalmi kör jelenlétének erősségét mutatják a vizsgált dokumentumokban. A vektorok egyes dimenziójában szereplő értékéből látható,
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hogy a fogalmi kör mely részei jelennek meg a dokumentumban. A klaszterezést követően a klaszterek képi ábrázolására került sor (részletesebben a 6.2.3. fejezetben).

5.4. Online kérdőív
A köznevelés keretei között meghatározó szereppel bíró vezetők körében folytatott kérdőíves felmérés a compliance szemlélet létét, megjelenése iránti igényeket tárta fel. A
mintavétel és a statisztikai feldolgozás klasszikus keretei között a vizsgálat arra kereste a
választ, hogy a köznevelési rendszerben a relatíve magasan szabályozott szervezeti keretek között az intézményvezetők milyen attitűddel rendelkeznek az implicite létező vagy
explicite kialakított compliance szükségességét illetően.
A kérdőív számos tudományterületen széles körben alkalmazott eszköze az adatgyűjtésnek. Jelen kérdőív előzményének tekinthető az 1997-ben végzett nemzetközi öszszehasonlító vizsgálat, „Az iskola szervezeti jellemzőinek feltárása” címmel, mely számos kérdést tartalmazott a szabálykövetésre vonatkozóan (Baráth, 1998). Kutatásom során strukturált kérdőívet készítettem. A kérdőív első verzióját több kutató véleményezte,
majd három intézményvezetőnek adtam át egyéni tesztelés céljából. Közülük ketten óvodavezetők, egy pedig általános iskolai igazgató volt. Részletes visszajelzéseiket beépítve
alakult ki a kérdőív végső formája, melyet egy online felületen tettem nyilvánossá 2019
januárjában. A kérdőív előtt egy rövid bemutatkozás, a kutatásfelmérés céljának ismertetése, technikai információk és köszönetnyilvánítás volt olvasható. Ebben a szövegben felhívtam a figyelmet arra, hogy a válaszadás önkéntes és anoním. A kérdőív több típusú
kérdést tartalmazott. A 27 kérdésből álló kérdőív összesen 4 típusú kérdésből állt:


11 db kérdésnél 5 fokú Likert-skála



8 db nyitott kérdés



5 db igen-nem kérdés



4 db multiple choice típusú kérdés

A vizsgálat során alkalmazott első kérdéstípus Rensis Likert amerikai pszichológus
és szociológus nevéhez fűződik, aki az 1930-as években fejlesztette ki ezt attitűdök mérésére (Horváth, 2004). A Likert skálás kérdéseket széleskörűen használják kérdőíves kutatásokban, lehetőségei és korlátai ismertek (Zerényi, 2016). A módszer sajátossága, hogy
különböző állításokat két szélsőséges végpont között kialakított skálán lehet értékelni, ezt
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a skálát általában 1-5-ig vagy 1-7-ig terjedő pontszámokkal látják el. A compliance jelenség újszerűsége miatt a kevésbé differenciált 5 fokozatú skálára esett a választás, az
iskolai osztályozási skála mintájára. Az ötfokú minősítő skála két végén az „egyáltalán
nem” és a „teljes mértékben” kifejezések álltak. Az egyik végpont abszolút ellenkezést,
míg a másik abszolút egyetértést, azonosulást testesít meg, amelyek között a válaszadó
elhelyezheti véleményét az adott állítással kapcsolatban. A kivételt jelentő 8. kérdésnél
(Milyen mértékű felelőssége van az intézményvezetőnek a törvényi megfelelés tekintetében?) a skála két végén a „semmilyen” és a „teljes” értékek jelentek meg.
A 27 kérdésből 14 kitöltése volt kötelező. Demográfiai adatokra nem kérdeztem rá,
mivel feltételeztem, hogy ezek nem okoznak lényeges eltérést a válaszokban. Az általános gyakorlatnak megfelelően egyszerű kérdésekkel kezdődött a kérdőív (pl.: Ön az intézményvezető?). Ellenőrző jelleggel került a kérdőívbe a 4. kérdés. A kérdőív második
felében található a nyitott kérdések 75%-a. A kérdőív összeállítása során törekedtem a
kérdések egyértelmű és egyszerű megfogalmazására, az azonos témájú kérdések egymásutániságára. Törekedtem továbbá az elfogultság maximális elkerülésére. A kitöltés megkönnyítésére a kérdések egyetlen felületen, sorszámozva jelentek meg.
A kérdőívvel megszólított minta nagysága mintegy 1100 fő volt, akik a BME közoktatási vezető szakirányú továbbképzésének egykori, illetve jelenlegi hallgatóiként feltételezhetően jelentős számban vezetői munkakörben, a közoktatási intézmények vezetőiként tevékenykednek. A válaszadási hajlandóság közel 32% volt, s a kérdőívet kitöltők
között a tényleges intézményvezetők száma 249 fő (23,5%) volt. A 351 kitöltés tisztítása
során kivettem azokat a válaszokat, ahol a 2. kérdésre, miszerint „Ön intézményvezető?”
„nem” választ adott a kitöltő. További 7 intézményvezetői választ kivettem, mivel a 4.
kérdést üresen hagyták a válaszadók. Végül az elemzéshez használt tisztított minta elemszáma 242 lett.
Magyarországon a KSH adatai szerint a 2017/18-as tanévben 20580 közoktatási
intézmény működött (4579 óvoda, 3585 általános iskola, 2416 középfokú oktatási intézmény) (KSH Statisztikai Tükör Oktatási adatok, 2018). Tehát a hazai köznevelési intézményrendszer nagyságát tekintve a KSH 2017/18 tanévre vonatkozó adatai alapján a
minta 2,28%-os reprezentációval bír. A demográfiai szempontokat (terület, kor, nem) irrelevánsnak tekintve, ez vizsgálódásom szempontjából jelentős mintának tekinthető.
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A kérdőív megbízhatóságának vizsgálatához a gyakran használt Cronbach alfa
megbízhatósági mutatót használtam, mely a skála belső konzisztenciáját fejezi ki (Cronbach, 1951). A szokásos ajánlás értéke (0,70< α <0,9) (Streiner, 2003). Az alfa 0,5 és 0,7
közötti értéke mérsékelt megbízhatóságú skálát jelent (Hinton, 2004). A Likert skála típusú válaszok nagy részét oszlopdiagrammal ábrázoltam, ahol a vízszintes tengelyre a
válaszban megjelölt 1-5 értékek kerültek, az y tengelyre pedig a gyakoriságok.
Az eloszlások alakját a normális eloszláshoz viszonyítottam. A haranggörbéhez képest megjelenő jobb vagy baloldali aszimmetria fontos mérőszáma a Pearson-féle mutatószám. Kapcsolatelemzés során azt vizsgáltam, van-e összefüggés, hogy egy egyén két
kérdésre adott válaszai (kategoriális változók) milyen értékeket vesznek fel. Pearson-féle
Khi négyzet (χ2) próbával megállapítható, hogy két változó között van-e kapcsolat (például az intézménytípus és a vezető tapasztalat között), azaz egyes kategóriában várható
gyakoriságok eltérnek-e a véletlen szintjétől. A cellánként minimum 5-ös elemszám egy
gyakorlati korlát a χ2 alkalmazásához, ezért az elemzés során számos esetben az alacsony
elemszámmal rendelkező kategóriákat összevontam.
Két változó függetlenségének vizsgálata során a nullhipotézis az, hogy a két vizsgált minőségi ismérv független egymástól. A függetlenség vizsgálatában amennyiben a
P≤ 0,05, ez általában indokolja azon nullhipotézis elutasítását, miszerint a változók függetlenek. A Cramér V két változó közötti összefüggés mértéke, amely 0 és +1 közötti
értéket vehet fel (Cramér, 1946). A 0 azt jelenti, hogy a két változó független egymástól,
az 1 pedig, hogy tökéletesen determinisztikus a kapcsolat. Cohen (1988) alapján a változók számától függ (k=min. {(r-1);(c-1)}, ahol c az oszlopok, és r a sorok száma), hogy
egy adott Cronbach alfa érték gyenge, közepes vagy erős összefüggésként értelmezhető.
1-5-ig tartó Likert-skálás mérések esetén, kettőnél több csoport középértékének
összehasonlítására használható a Kruskal-Wallis próba, mely egy nemparametrikus statisztikai eljárás. Különböző elemszámú mintákon is használható, nem feltétele a minták
normál eloszlása. A szignifikáns Kruskal–Wallis-próba azt mutatja meg, hogy van-e különbség egyes összehasonlított csoportokhoz tartozó eredmények mediánjai közt. A
Mann–Whitney-próba egy nemparaméteres próba két minta összehasonlítására. A MannWhitney próba nullhipotézise az, hogy a két minta azonos eloszlásból származik.
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A kérdőíves felméréssel nyert adatok feldolgozását MINITAB szoftver segítségével végeztem el. Ennek során leíró statisztikai adatfeldolgozást, a kérdőív megbízhatóságát, az eloszlások alakját elemeztem, összefüggésvizsgálatokat, függetlenségvizsgálatokat, valamint a Likert skálák hipotézisvizsgálatát végeztem el.
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6. A kutatás eredményei
6.1. Compliance menedzsment a pénzügyi szolgáltatásokban
Ez a fejezet a 2019 január-február időszakban készített 11 db félig-strukturált interjú öszszegzésére vállalkozik. Interjúalanyaim szakmai tapasztalata több kereskedelmi bank és
biztosító, a Magyar Nemzeti Bank (MNB), a Pénzügyminisztérium, a volt Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, a Magyar Bankszövetség, tanácsadó cégek és egyéb pénzügyi szervezetek gyakorlatára épül. A nagy kereskedelmi bankok (1.000 milliárd Ft feletti
mérlegfőösszeg) közül mindössze kettő van, mely nincs reprezentálva ebben a kutatásban.
Az első alfejezben a fogalom megjelenéséről és tartalmi változásairól lesz szó. A
következő rész témája az egyéb szervezeti területekhez fűződő kapcsolat és a feladatkör
meghatározása. Ezt követi a compliance etikai dimenziójának tárgyalása, majd a szükséges erőforrások ismertetése. A következő alfejezetben a compliance tevékenységek ismertetése, osztályozása olvasható. Végül következtetések és kitekintés zárja az interjúk
elemzését.
A beszélgetésekből származó idézeteket dőlt betűvel emeltem ki. A szöveg tagolását segítő témákat félkövér betűk jelzik. Az alábbiakban olvasható elemzést az interjúalanyok írásban megkapták és visszajelzéseiket figyelembe véve alakult ki végleges tartalma, formája. Konkrét személyekre és szervezetekre való utalások szándékosan nem szerepelnek a szövegben.

6.1.1. A compliance fogalom megjelenése és fejlődése
A banki operáció egy nagyon nagy kockázatú operáció, „veszélyes üzem”. A tevékenységi engedély számos pénzügyi, tárgyi, személyi és egyéb feltételhez kötött. A működésre
vonatkozó jogszabályoknak, hatósági elvárásoknak való megfelelés alapvetés. A 90-es
évek közepéig a jogszabályoknak való megfelelést a normál működési feladatok töredékeként kezelték.
A bennfentes kereskedelem, a visszaélések megelőzésének fontos követelménye a
szigorú információs határvonalak, azaz kínai falak (chinese wall) felállítása: „…a területek között, ahol a visszaélésre nyílik lehetőség, szigorú információs határvonalat (kínai
falat) kell kiépíteni, amelyet az információk csak dokumentáltan, ellenőrzötten léphetnek
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át.” (2/2002. számú módszertani…, 2002). A banki működést leíró eljárások, folyamatokba épített ellenőrzések célja a visszaélések esélyének csökkentése. Bár a védelmi vonalak kialakítása alapvető és kötelező a pénzügyi szervezeteknél, a folyamatszemlélet és
a folyamatfejlesztés terén még vannak hiányosságok, fejlődési lehetőségek. Ezt így mutatja be egy volt compliance menedzser: „Ha egy hitelnek az életútját megnézem, akkor a
különböző stádiumokra, különböző, önálló életet élő szabályozók vannak. Az lenne a cél,
hogy ahhoz, hogy mi egy folyamatban tudjuk monitoringolni magát a folyamatot, és ún.
kontrollokat le tudjunk szúrni a folyamatokba, hogy melyek azok a kontroll pontok, amelyek jelzik a folyamatnak a megfelelőségét. Ahhoz egy olyan folyamat alapú szabályozást
kell csinálnunk, ami a legelejétől a legvégéig, onnan, hogy bejön az ügyfél és azt mondja,
hogy egy hitelt szeretnék felvenni egészen odáig, hogy esetlegesen egy nem fizetés esetén,
az ő hitelállománya az egy követelésbehajtó cégnek értékesítésre kerül, és ott mi történik.
Ezt a teljes folyamatot nekünk egy szabályzatban kellene lefedni.”
Az 1990-es évektől jelent meg a compliance szemlélet, gondolkodás és tevékenység valamilyen formában. „A 80-as években még „adóparadicsomi állapotok” voltak a
magyar pénzügyi rendszerben. Akkor azt mondták, hogy a banktitok szabályozás az egyik
legszigorúbb volt Európában, ami egyet jelentett azzal, hogy az ügyfelek tranzakciói
szinte teljesen védettek voltak a hatóságokkal szemben, csak már folyamatban lévő büntető ügyekben lehetett nyomozó szerveknek hozzáférni adatokhoz. Ahogy közeledett az
ország az EU-hoz, annál inkább ezeket a szigorú szabályozásokat fel kellett oldanunk
éppen annak érdekében, hogy követhetők legyenek a különböző visszaélésekkel kapcsolatos pénzügyi folyamatok, a rendszer beilleszkedett abba az általános pénzmosás elleni
védekezési szabályozási keretbe és mechanizmusba, ami gyakorlatilag ma az EU-n belül
érvényesül. A megjelenő törvényi szabályozások folytán a pénzmosás elleni védekezés az
egyik fő funkciója lett a compliance-nek.” – idézte fel egy tapasztalt volt banki vezető.
A szakértők nagy része egyetért abban, hogy a 2000-es évek elejétől érzékelhető
folyamatos és erőteljes változás ebben a kérdéskörben. Elsősorban az amerikai tulajdonossal rendelkező bankoknál jött létre compliance funkció a felmerülő feladatok (pl.:
pénzmosás megelőzés, amerikai embargós szabályok betartatása) ellátására. A 2000-es
évek elejére jellemző volt egy kezdetleges hozzáállás a témához, idézve egy compliance
menedzsert „…mindig megmondták nekünk szépen a központból, hogy mit kellene ellenőrizni. Nem is igazán értettük, hogy mit csinálunk, és miért csináljuk”. Egy másik példa
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jól illusztrálja a compliance fontosságát, amikor a funkció külső elvárás hatására kialakításra került egy kereskedelmi bank befektetési leányvállalatánál: „Azt mondták a főnökeim, a vezérigazgató: vállald el kérlek, ez hozzád illik, heti pár órában biztos meg tudod
csinálni, amiket muszáj megcsinálni. Ez volt a 2012-es év hozzáállása.” Egy másik bank
esetében: „…amerikai szabályok alkalmazására került sor Magyarországon, azért, mert
a tulajdonos így kívánta. Nem azért, mintha a magyar jogszabályok ezt megkövetelték
volna.” – idézte fel egy volt jogi vezető. - „Például akkoriban kampányszerűen fel kellett
mondani az ukrán ügyfeleket, akik számlát vezettek a bankban. Ez nyilván nem volt gazdaságilag hasznos, mert elment betétállomány, ügyfélforgalom. Még akkor is, ha pár száz
ügyfélről volt szó, csak pénzt vitt.” Tehát kezdetben a compliance-t tulajdonosi elvárásként, kötelező feladatként és költségként értelmezték az érintettek.
A 2000-es években a pénzügyi szabályozás egyre szerteágazóbb lett és egy új igény
merült fel: a megfelelés biztosítása. 2004 óta van „operációs kockázat” kifejezés a szabályozásban (Basel II). Korábban a piaci (market risk) és a hitelkockázat (credit risk) volt
csak nevesítve. Tulajdonképpen minden compliance kockázat az operációs kockázatok
közé tartozik. A Markets in Financial Instrument Directive (MIFID I), a Capital Requirements Dircetive IV (CRD IV), European Market Infrastructure Regulation (EMIR), Markets Abuse Directive II (MAD II). 4th EU Directive for preventing Money Laundering
IV, ezekkel „…annyira komplex lett a szabályozás, hogy felmerült a teljes pénzügyi szektorban annak az igénye, hogy egy olyan típusú funkciót szükséges kialakítani, amely funkció egyfajta jogszabályi megfelelésért felel az adott pénzügyi intézménynél.” – mondta
egy volt compliance officer. A pénzmosási törvényeket az euroatlanti együttműködés jegyében az európai államok és az európai törvényhozás is átvette, majd bekerült a magyarországi szabályozásba. A szabályok megkövetelték, hogy független szervezeti egységként működjön a bankon belül a compliance szervezet.
Eleinte jogi végzettséggel rendelkezők voltak a compliance területen, hiszen alapvetően jogszabályok alapján kellett tevékenykedni. Az idő múlásával a compliance jelentősen eltávolodott az eredeti pénzmosási feladatkörtől. Előtérbe került az üzleti folyamatok ismerete, a pénzügyi, közgazdasági tudás, valamint a technikai jellegű feladatokra
vonatkozó készségek és kompetenciák (pl.: digitális szűrések beállítása, IT fejlesztésekben való részvétel).
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A 2010-es években a belső ellenőrzés és a compliance határai elmozdultak, a compliance egyre több ellenőrzési feladatot kapott. Ez a compliance saját szerepfelfogását nem
könnyítette meg, a támogató és az ellenőrző szerepek összeegyeztetése ennek a területnek
egy állandó dilemmája. A fogyasztóvédelem kérdése felerősödött.
Az előbbivel párhuzamosan kezdett más jellegű lenni a compliance, mint addig.
Nagyon erős személycserék és változások voltak. „Akkor uszkve 5o-1oo ember dolgozott
a bankszektorban compliance területen, ahonnan, ha 8-1o ember elmegy (külföldre), az
nagyon sok. Szervezetileg akkor kezdődtek, 2014-ben… a szervezeti összevonások, nagyrészt a jogi területtel vagy a bankbiztonsággal” – emlékezett egy compliance menedzser.
A jog, bankbiztonság és további területekhez fűződő kapcsolatról a következő alfejezetben részletesebben lesz szó.
„Aki a pénzügyi szférában dolgozik, teljesen mindegy milyen területen - takarékszövetkezet, bank, biztosító, befektetés - egy biztos, hogy azt látja, hogy a válság óta, de
az elmúlt 3-4 évben brutálisan nőttek a felügyeleti és törvényi elvárások. … Ez a compliance szerepét a pénzügyi szférában megerősítette, alig lehet már megérteni a jogszabályok tömkelegét és nem a régieket, hanem csak, amelyek mostanában vannak. Ezek mind
olyan nagy szabályok, hogy a pici apróságokban a megfelelés is nagyon nehéz.” – ismertette egy compliance menedzser.
A pénzügyi szabályozás mellett megjelentek olyan új témák, melyeknek korábban
nem volt gazdája, vagy a jogász foglalkozott vele, bár nem jogi tevékenység. Ilyen az
etikus viselkedés, a munkahelyi zaklatás, a vendégek és ajándékok kérdése, szenzitív
ügyek. Tipikus compliance feladat az ilyen kérdésekre vonatkozó belső szabályozások
létrehozása, azok karbantartása. Az etikai kódex létrehozása, karbantartása és oktatása
jellemzően a compliance feladatkörébe került.
Magyarországon 2014-ben A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény
(Kbftv.) hozott fordulatot, ebben nevesítve volt, hogy kötelező megfelelési funkciót biztosítani a befektetési vállalkozásoknál. A Szolvencia II irányelv nyomán 2016-ban bekerül a funkció a Biztosítási törvénybe, majd érdekes módon legkésőbb, 2o18. január 1-től
a Hitelintézeti törvénybe (2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi
vállalkozásokról, röviden Hpt.). Az elmúlt 5 évben a compliance fogalma erősen beépült
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a szabályozásokba, valamint az MNB, mint felügyelő szerv által kiadott ajánlásokba. Ennek következtében általánossá vált a banki, pénzügyi gyakorlatban.
A compliance menedzsment rendszerekre vonatkozó ISO 19600:2014-es irányelveket 2014-ben adták ki, mely alapjául szolgál egy compliance mendzsment rendszer kialakításának, és kockázatértékelési logika alapján, mint egy keretrendszer segíti a meglévő rendszerek fejlesztését, értékelését.
A compliance fogalmát kiterjesztve így fogalmazott egy szakértő: „Támogassa a
szervezetet abban, hogy egészségesen fenntarthatóan legyen jövedelmező, és így működjön ciklusokon keresztül.… Egy kicsit fókuszáltan valóban az úgynevezett megfelelési, tehát szabályozói törvényi és saját belső szabályoknak való megfelelés és hozzá szoktunk
tenni még kettőt, az etikai sztenderdek fejlesztését és megvalósulását és egy olyan kultúrát
a szervezetben, ami egységesen áll ehhez a dologhoz. Ahol ez egy kohéziót teremt az egész
szervezetben.” Tehát a külső és belső szabályoknak való megfelelésen túl a compliance
tevékenységek kiterjednek az etikai normák és a szervezeti kultúra fejlesztésére, a fenntartható, hosszú távon sikeres működést célozva meg.

6.1.2. A compliance menedzsmentet befolyásoló tényezők
Az időbeli fejlődés mellett két további tényező van, mely nagyon erősen meghatározza,
hogy mit értünk egy adott szervezetnél compliance alatt. Az egyik tényező a méret, és
ide érthető a tevékenység összetettsége is, a másik az, hogy nemzetközi, multinacionális
bankról van szó vagy pedig egy önálló, stand alone bankról.
A magyarországi kereskedelmi bankok jelentős része nemzetközi anyavállalattal
rendelkezik. Az anyavállalat nagy hatással van a magyarországi szervezet kultúrájára,
meghatározza a helyi compliance szervezet feladatkörét, meghatározza az elvárásokat,
erőforrásokat, tudásanyagot, módszereket biztosít a feladatok ellátására, valamint kijelöli
azt, hogy milyen tevékenységeket központosít a bank. „Ez egy olyan tevékenység, egy
olyan szakma, ahol még most is minden egyes szervezet között van különbség. Általában
a multi dönti el, hogy mi a struktúra, óriási különbségek vannak.” – vázolta a helyzetet
egy compliance officer.
A nemzetközi anyavállalattal rendelkező bankok és pénzügyi szervezetek jellemzően mátrix szervezetként működnek. A funkcionális vezetők, például a compliance vezető munkaadója a magyarországi vezérigazgató. Funkcionális menedzsere az európai
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vagy régiós compliance vezető, szervezettől függően. Ennek a jelentősége abban nyilvánul meg, hogy ha a magyarországi leányvállalatnál a compliance officer esetleg nem
tudná érvényesíteni a szempontjait, akkor azonnal tudja ezt jelezni a nemzetközi felettese
felé.
Azoknál a bankoknál, ahol nincs ilyen típusú nemzetközi hálózat, mely a compliance menedzser rendelkezésére áll problémák esetén, előfordulhatnak nehézségek, amikor a felsővezetéssel szemben kell érvényesíteni az érdekeket. Amennyiben a magyar
állam a tulajdonosok között van, akkor hiányzik az a szerv (például egy kormányzati
compliance szervezet), ahová a vezető fordulhat. A megfelelés felelősségét úgy kell viselnie a compliance vezetőnek, hogy a felsővezetéstől való függés sokkal erősebben nyilvánul meg. Ezt a distinkciót a piaci szereplők kimondottan érzékelik, megfogalmazzák.
Ez a helyzet a compliance vezető státuszát is némileg aláássa. A különbséget az egyik
mátrixszervezetben működő compliance menedzser így fogalmazta meg: „Itt egy nagyon
jó indok, ha már semmi más indokot nem tud felhozni az ember, hogy figyelj, ide fog jönni
a felügyelet, ezt meg fogja vizsgálni, meg fogja találni és ez büntetési tétel. Ezt egy állami
banknál nem mondhatod el. Mert mindenki tudja, hogy nem fog odamenni, nem úgy fogja
megvizsgálni és nem azt fogja mondani.”
A külső szabályozások, a jogi környezet egy adottság a vállalatok számára. Míg a
belső szabályozások tekintetében a compliance módosítási javaslatokat tehet, addig a
külső jogszabályok, iparági sztenderdek és előírások tekintetében korlátozott a flexibilitás. Az értelmezés során merül fel a kérdés, hogy adott esetben mit tartanak megfelelésnek, és mit tekintenek nem megfelelésnek, megsértésnek. Ahogy az egyik szakértő felhívta rá a figyelmet, elmozdulás figyelhető meg a jogalkotói oldalon, az ún. rule-based
(szabály alapú) helyett az ún. principle-based, azaz elvi alapú jogszabályok alkotása felé.
(Wallison, 2007; Guerreiro et al., 2014) Ez azt jelenti, hogy a jogalkotó nem a minden
lehetséges esetre kiterjedő, apró részletekbe menő szabályozást fogalmazza meg, hanem
egy elvet, mely értelmezésének és alkalmazásának felelőssége az üzleti szereplőkre hárul.
Ez a jogi környezet egyfelől az értelmezés és az egyedi szervezetre vonatkozó alkalmazás
nehézségeivel szembesíti a vállalatokat, másfelől a lehetőségek kihasználásának szabadságával ruházza fel őket.
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A törvénytisztelő, felelős vállalati magatartást kikényszeríthetik a szankciók, pénzügyi bírságok, stb. A perek, büntetések kifizetése adott esetben óriási összegeket jelenthet. Ezen túl felmerül az az összes közvetett költség, ami ahhoz kapcsolódik, hogy egy
nagy botrány után „…a stratégiát át kell alakítani, új vezetés kell, át kell alakítani folyamatokat, új kontrollokat kell bevezetni. Ezek sokkal nagyobb költségeket emésztenek fel,
időt kötnek le” - mondta a Pénzügyminisztérium volt tanácsadója.
A szabályozások felfutó trendje alapján a compliance-nek valószínűleg egyre nagyobb szerepe lesz. A compliance jelenleg „…egyfajta előretolt helyőrsége a felügyeletnek” – vélte egy compliance menedzser. Talán 10-20 év múlva majd elmondhatjuk, hogy
a funkció teljesen természetes, csak úgy, mint a HR, a marketing és egyéb támogató funkciók jelenléte.
Az MNB által kiadott belső védelmi vonalakról szóló ajánlás (2018) fontos referenciadokumentum a compliance vezetőknek. „A védelmi vonalakra vonatkozólag is vannak egészen részletes együttműködésre és a feladatokra vonatkozó ajánlások. Ezek ajánlások, de ez melegen ajánlott. Sok esetben rosszabb, mint a törvény vagy a jogszabály,
mert egyébként ezt leverik általában egy MNB ellenőrzés kapcsán. Ezekben az ajánlásokban vannak olyanok, hogy „elvárás” és mindenki tudja, hogy mihez tartsa magát a jövőben. Van egy ilyen kategória, hogy „előremutató gyakorlat”, amit mindenkinek a figyelmébe ajánlanak. Ha valaki elbizonytalanodna, hogy a fejlesztés vagy a fejlődés iránya
micsoda, akkor ezt ki lehet olvasni. Fura ez az irányítási kategória az MNB-nél, mint
ajánlás, mert ha nagyon szigorúan vesszük, akkor ez nem egy jogforrás. De kvázi úgy
működik, mintha ez egy törvény vagy egy kormányrendelet lenne. Azzal együtt, hogy természetesen az MNB-nek van rendeletalkotási joga.” – mondta egy banki vezető. Valóban,
a téma szempontjából fontos a 45/2018. (XII. 17.) MNB rendelet. Kritikus vélemények
is megfogalmazódtak a védelmi vonalakra vonatkozó ajánlás használhatóságával kapcsolatban, például: „Viszonylag magasra lett feltéve, nem is feltétlen koherens módon ebben
az ajánlásban, hogy mit várunk el a compliance-től és jól láthatóan alacsony szintű compliance-esek is megütötték ezt a mércét. Nem nagyon látjuk, hogy a Felügyelet elvárta ezt
velük szemben. Nagyon nehéz ezt az ajánlást komolyan venni. Egyrészt több olyan kijelentése van, amire azt mondja bármelyikünk, hogy „ja, ezt nem úgy kell érteni”. Ez aláássa a tekintélyét.” – mondta egy tapasztalt compliance officer. „Általában az a bankok
és más pénzügyi intézménynek hozzáállása, hogy igazából ez a lista csak irányadó, hogy
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mit gondol az MNB, hogy mi az, ami compliance hatáskör.” – fogalmazta meg másképp
egy banki vezető.
A külső szabályozások tekintetében, elsősorban az MNB felé való visszacsatolás
számos hiányosságot hordoz a gyakorlatban. „Akkor, amikor egy sokoldalas törvényvagy kormányrendelet-tervezet véleményezésére másfél nap van, akkor azt nehezen tudom
elképzelni, hogy a jogszabály alkotó tényleg kíváncsi az én véleményemre. Formálisan,
persze, elküldtük és megkérdeztük a Bankszövetséget, de ez irreális.” További lehetőség
az MNB-től állásfoglalás kérése. A legtöbb compliance vezető elismerte, hogy a kb. 3
évente történő felügyeleti vizsgálatok során komoly szakmai diskurzus folyik, melyek
nyilvánvalóan hosszú távon hatással vannak a felügyeleti gyakorlatra. Az elmúlt kb. 15
évben európai szinten jelentős harmonizáció történt a felügyeleti eljárások terén (pl.: a
pénzmosás megelőzés területén), persze továbbra is vannak nemzeti sajátosságok (pl.:
fogyasztóvédelem kérdésköre).
A folyamatosan változó szabályozás mindenképp nehézség a szervezetek számára,
előfordul „…hogy amivel senki nem akar foglalkozni, azt odaadják a compliance-nek.
Nem feltétlenül a compliance szabályozás, hanem általában ez a rettenetes elburjánzott
szabályozási környezet eredményezi azt, hogy mindenkinek elege van belőle, nyomonkövethetetlen.” – mondta egy volt banki vezető. „Mondok egy példát az adó elkerülés témakörében… A bankok ezt nem akarják csinálni, pénzt nem hoz, hozzáadott értéke nincs a
bankok számára, csupán az adóhatóságok helyett a bankok végzik el ezt a feladatot, hogy
megállapítsák, hogy kinek hol van a pénze és hol kellene adóznia. Ez a compliance osztályon csapódik le. Ezt nem lehet manuálisan elvégezni... Hogy nézi meg több ezer ember
állampolgárságát? Meg kell csinálni, de csak rendszerfejlesztéssel lehet, iszonyatos pénzek elköltésével lehetséges.” Mindez a compliance önmeghatározására is hatással van,
hogy mit érez az adott vezető vagy csapata saját feladatának.
A compliance funkció helye a szervezeten belül és a többi kontroll funkcióhoz való
viszonya korántsem volt egyértelmű az elmúlt években. Több nemzetközi banknál az
anyaszervezetben is többször változott, hogy kinek a vezetése alá tartozik ez a terület.
Kezdetben sehol sem volt egyértelmű, hogy hol húzódnak a határok. „Visszaemlékszem,
sok elméleti vita volt még a Bankárképzőben is, hogy akkor most határoljuk el ezeket a
területeket, a fő elhatárolódási probléma a belső ellenőrzés és a compliance között volt.
Ott van még a fogyasztóvédelem, hogy az hova tartozik.” – idézte fel egy compliance
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vezető – „…akkortájt épp vitában voltam a belső ellenőrzéssel, hogy bizonyos feladatok
kihez tartoznak. Kérdés még, hogy ki kit ellenőriz? Belső ellenőrzés a compliance-t vagy
fordítva?... Ezek a dilemmák hangzottak el ezeken a megbeszéléseken.”
A feladatkör meghatározása és a többi ellenőrzési funkcióhoz való viszony nem
általánosítható, szervezetspecifikus megoldások vannak: „A compliance-nek magának
kell tisztázni és kiharcolni, hogy végül is mi az elvárás tőle, mint szervezeti egységtől, mi
az, ami rajta számonkérhető. Konszenzusra kellene jutni, hogy belső ellenőri funkció legyen vagy inkább tanácsadói, fejlesztésnél, új dolgok kitalálásakor előregondolkodó
funkciója legyen.” A tapasztalatok szerint a vezetők személye hatással lehet szervezeti
struktúra alakulására és a feladatkörre is, ahogy a következő idézetben olvasható: „Meglepő módon, nagy csoportoknak is a compliance felfogása sok esetben változik annak
függvényében, hogy milyen személyek vannak ott. Nagyon nehéz lenne megmondani, de
nagyon sok esetben akkor erősödik egy compliance, amikor nagyon potens, nagyon ambiciózus és nagyon arra alkalmas kolléga vezeti, vagy egy olyan csapat jön össze… Ami
meglepő persze, mert nem ettől kellene egy struktúrának függnie. Azt gondolom, hogy
ezek a gyerekbetegségei még mindig megvannak.”
A belső ellenőrzésnek is feladata a jogszabályi megfelelőség vizsgálata. „A belső
ellenőr bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége keretében a jogszabályoknak és
belső szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést, gazdálkodást, és a közfeladatok ellátását vizsgálva megállapításokat és javaslatokat fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője részére.” (2011. évi CXCV. törvény, 70. § (2)) A vállalkozáson kívüli tényezők,
mint a piaci verseny vagy a technológiai innováció nem tartoznak a belső ellenőrzés hatálya alá, ellenben a compliance témái közé ezek is szervezettől függően bekerülhetnek.
A folyamatellenőrzések és vizsgálatok során a compliance és a belső ellenőrzés átfedésben lehet. A vizsgálatok mélysége sokszor eltérő, ha a belső ellenőrzés magas szinten ellenőrzi például a tranzakciókat, akkor lehetséges, hogy a compliance szükségesnek
látja az operatív szintű ellenőrzéseket. Ilyen például, amikor egy compliance munkatárs
a front office vagy a back office munkatárs mellé ülve figyeli a mindennapi munkavégzés,
az adminisztráció szabályosságát. A compliance feladata függ a belső ellenőrzés működésétől, feladatainak értelmezésétől az adott szervezetben.
„Nagyon fontos eleme a védelemi vonalaknak a compliance. Nagyon fontos az,
hogy bár önálló területek és sok esetben a chinese wall-okkal el vannak választva a HR,
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a kockázatkezelés, a bankbiztonság, a compliance, a belső ellenőrzés, de ezeknek a területeknek rettenetesen szorosan együtt kell működni, ezzel együtt. Egyszerűen azért, mert
van egy csomó szinergia az ő kapcsolataikban. Nincs egy szikével elválasztott nagyon
éles vonal. Van egy csomó átfedés.” – mondta egy banki vezető.
Például egy banknál 2010 környékén: „…kezdett belső ellenőri feladatokat átvenni
a compliance. Sok tekintetben belső ellenőrként és besúgóként kezdett magára tekinteni,
ami konfliktust is okozott az ott dolgozó embereknek. Ők pénzmosásra voltak szakosodva,
illetve az erkölcsi megfelelés igazgatóságon belül volt egy eredetileg klasszikusan magáénak érzett feladat, ami a fogyasztóvédelemmel függött össze, ami szintén ebben az időben
kezdett fejlődni… Feszültség keletkezett, mert az emberek azt érezték feladatuknak, hogy
ők tanácsot adjanak, ők azt akarják, hogy az üzlet jól menjen. Ők mégsem azok a típusú
ellenőrök, akik mindenkinek megszámolják, hogy hány forint van a fiókban, vagy statisztikai alapon ellenőrizzék a szabályok betartását. De ebbe az irányba fejlődött a compliance, tehát egyre inkább határterület lett. Megtartotta minden körülmények között a
klasszikus pénzmosási feladatát, a fogyasztóvédelmet és a belső szabályozást is magához
vette. De egyre több ellenőri feladatot is kapott, ami aztán nyilván szervezetenként eltérhetett. Az is sorsdöntő lehetett ebben a kérdéskörben, hogy éppen milyen emberállomány
volt a compliance-en. Hogy képes volt-e ilyen szerepkört átvenni.” – mutatta be a változásokat egy volt vezető.
Az üzleti jog szintén azzal foglalkozik, hogy az adott jogszabályoknak megfelelnek-e a folyamatok, termékek, stb. A jog feladata, hogy a jogi értelmezések során az üzleti
lehetőségeket is feltárja. Ennek az általános értelmezésnek köszönhető, hogy az MNB
felügyeleti gyakorlata alapján, ma már nem lehetséges közös funkció működtetése, hanem ezeket elkülönülten kell kezelni. Tehát egy hangsúlybeli eltérés nyilvánul meg abban, hogy a jogszabályi megfeleléshez hogyan viszonyul ez a két terület. „Hogy ha van
egy üzleti terület, akinek egy megoldást kell nyújtani, hogy mi az, ami még éppen jogszabályilag megfelelő, a jogtól nem fogja ezt megkapni, mert a jog leírja a jogszabályt, meg
esetleg a piaci helyzetet, az üzleti struktúrát és ahhoz képest, hogy szerinte lehet, vagy
nem. A compliance annyival több, hogy mi megmutatjuk, hogy itt a határ, és hogy esetlegesen, ha így csinálod, akkor még pont a határon belül tudsz maradni. Ez egy együttműködő, segítő hozzáállás a compliance részéről, ezt az imidzset kell erősíteni és az üzleti
területekbe elültetni.” – mondta egy volt compliance vezető.
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A jogi terület szerepfelfogása, hogy mennyire vállal fel kontroll típusú feladatokat,
hatással van arra, hogy miként alakul a compliance feladatköre. Ez szintén elmondható a
többi határterülettel (pl.: belső ellenőrzés, kockázatkezelés) kapcsolatban, tehát a feladatok felosztása és a szervezeti struktúrában való elhelyezkedés nagy hatással van a compliance feladatkörére. Sok szervezetnél voltak olyan időszakok, amikor a compliance és a
jogi funkciót egy szervezeti egység látta el, vagy közös vezető irányítása alatt működtek.
Manapság a pénzügyi szolgáltatóknál ez már nem lehetséges.
„Igen, a tekintetben, hogy a jog inkább egy üzlet támogató területként kell, hogy
megjelenjen és azért valóban nem helyes, hogy a jog alá berakják a compliance-t. Fordítva lehetne. Ma már annyira változik a világ, hogy sok helyen megcserélik és egy compliance vezető kerül a hierarchiában magasabb pozícióba, mint a jogi vezető. Alapvetően
a legtöbb helyen… óriási belső átalakulások vannak most.” Más iparágakban elképzelhető, hogy továbbra is egy szervezeti egység látja el ezeket a feladatokat.
A jogtól való elhatárolást támasztja alá a fogyasztóvédelmi szempont is, melyet
több interjúalany nagyon fontos küldetésként fogalmazott meg. „A jog és a belső ellenőrzés a céget védi a világtól és az ügyféltől. Elméletileg a compliance, ha megfelelő a
felfogása, az ügyfelet védi, akár a cégtől… ha fogyasztóvédelmi szempontból sérül valamilyen érdeke, vagy nem megfelelő a tájékoztatás, nekem az ügyfelet kell védenem a céggel szemben. Ezért kell a függetlenség” – mondta egy compliance vezető. Ez a megközelítés szintén azt támasztja alá, hogy a jogi terület és a többi kontrollfunkció szerepfelfogása hatással van arra, hogy miként alakul a compliance szerepfelfogása és feladatköre.
A szerepefelfogásba az is beleértendő, hogy mennyire operatív (inkább monitoring és
ellenőrzés típusú) vagy mennyire stratégiai fókuszú az adott szervezeti egység működése.
A kockázatkezelés és a compliance működése között szintén nehéz a határvonalat
felállítani. Általános megközelítés szerint a compliance is kockázatokat kezel, speciális
compliance kockázatokat. Ami különbség a megközelítésben, hogy a kockázat az egy
üzleti fogalom. Minden vállalkozási tevékenység kockázatos bizonyos mértékben, ezeket
a kockázatokat lehet mérni, elemezni, csökkenteni, menedzselni, azaz bizonyos szint alatt
tartani. A kockázatokat teljesen kiiktatni nem lehet, ellenben a lehetséges hatások bekövetkezésének valószínűségét valamilyen kiszámított szinten tartani, ez lenne a kockázatkezelés feladata. A compliance ezzel szemben a törvényességet, szabályosságot helyezi
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a középpontba. Szigorú megközelítés szerint a törvényesség nem mérlegelés tárgya, hanem egyszerűen követelmény. Mégis, a jogszabályok értelmezése sok esetben bizonyos
szabadságot biztosít a döntéshozóknak, így a mérlegelés nem a kockázat felvállalása vagy
elutasítása, hanem a „compliant”, azaz megfelelő megoldások közötti mérlegelés szintjén
jelenik meg.
Ebben a tekintetben eltérést mutat a piaci szereplők tapasztalata. Az egyik fokozatot
illusztrálja a következő beszámoló: „Egyfajta mérlegelés van ebben. Mekkora az esélye
annak, hogy elkapnak, mekkora a büntetési tétele, másfelől mennyire lenne macerás bevezetni, amit mondunk, mekkora veszteséget vagy ráfordítást okozna.” Mások már egy
érettebb működést valósítanak meg. A hatósági kockázatokat ugyanúgy értékelik, melynek alapja a potenciális büntetés és a lebukás valószínűsége. Van egy viszonylag egyértelmű kockázati szint, ami felett a compliance megvétózza a kérdéses döntést, terméket.
Egy új kérdés jelenik meg ekkor: „A compliance másik nagy dilemmája, hogy kérdezzünk-e a Felügyelettől. Mikor érdemes kérdezni a Felügyelettől. Egyáltalán ért-e hozzá a
Felügyelet… Nyilván kizártuk az egyértelmű bűnözést, és a maradékból, akkor döntsük
el, hogy megkérdezzük, ne kérdezzük, vagy élesben mérettessen meg a következő felügyeleti vizsgálatban, hogy az értelmezés mennyire volt megfelelő vagy nem.” – mondta egy
compliance vezető.

11. ábra. A szervezeti területek kapcsolata
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Ahogy a 11. ábra szemlélteti, elsősorban a kockázatkezelés és a belső ellenőrzés
területeivel vannak közös feladatai és határkérdései a compliance funkcionális egységnek. Mindehhez lazábban kapcsolódik a jog és a bankbiztonság területe. Interjúalanyaim
közül ketten vezetnek összevont Risk and Compliance területet, és mindketten úgy nyilatkoztak, hogy ez egy előremutató szervezeti struktúra. A piaci és a hitelkockázat nem
ide értendő, de az operatív kockázatok és a compliance kockázatok kezelése nagyon közel
áll egymáshoz.
A bankbiztonság területe alapvetően három feladatkörrel foglalkozik, ezek a fizikai biztonság, az IT biztonság és a csalásmegelőzés. A csalásmegelőzés területén elkülöníthetjük a belső és külső csalásokat. A compliance területe a belső csalásokkal áll kapcsolatban. Van, ahol ez a bankbiztonsághoz tartozik, és van, ahol a compliance területhez
tartozik, vagy ennek egy része, amelyik leginkább a csalásmegelőzést jelenti.
„Van ezeknek a területeknek egy igen komoly érintkezési felülete, amikor nem válnak el kristálytisztán. Például, amikor felvétel előtti ellenőrzéseket csinál egy pénzintézet,
annak vannak compliance típusú összeférhetetlenségi feladatai, ők kezelik a különböző
érdekkonfliktusokra vonatkozó bejelentéseket. Ha valaki idejön egy bankba, akkor meg
kell mondania, hogy az adott bankon kívül hol vannak értékpapír számlái és minden értékpapír műveletet külön be kell jelenteni. Piacbefolyásolás és egyéb szempontból fontos
ez. Ez megint egy speciális ága a compliance területnek, a versenyjogi problémák kezelése. Ide is tartozik, vagy ide is tartozhat, itt megint van egy átfedés a jogi területtel, vagy
a fraud-os bankbiztonsági területtel.” – mondta egy bankbiztonsági vezető. A csalásmegelőzés során a bankbiztonság célja a veszteségek minimalizálása, míg a compliance a
szabályosságot tartja szem előtt. Az adatkezelés és más témák kapcsán is konfliktusba
kerülhet ez a két logika egymással.
„Nagyon sokan összetévesztik a bankbiztonsággal, akik észlelnek valamit, lecsapnak, kihallgatnak, feljelentenek, stb… Társítanak a compliance-hez egyfajta olyan szerepkört, hogy mi azért vagyunk, hogy leleplezzünk. Ez ad egyfajta védekezési mechanizmust az emberekben. Nagy munka azt erősíteni, hogy nem a leleplezés a célunk, mi azért
vagyunk, hogy segítsünk.” – mutatja be a nehézségeket egy vezető.
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Összességében elmondható, hogy több jó szervezeti struktúra létezik. A felvett interjúk alapján a legtöbb nehézséget a bankbiztonság és a compliance összevonása okozhatja, leghatékonyabb struktúrának pedig a kockázatkezelés és a compliance együttműködése tűnik.

6.1.3. Üzleti etika, vállalati értékek
Az etikus viselkedés vállalati szinten azt jelenti, hogy nemcsak a törvények betűjének,
hanem a szellemének is meg kell felelni. Továbbá, nemcsak, hogy nem szabad olyat csinálni, ami a törvényekkel vagy a jogszabályokkal ellentétes, de még annak a látszatát is
kerülni kell. Az etikus magatartás elképzelhető, hogy rövidtávon vagy középtávon korlátozza az üzleti lehetőségeket. Az etikus üzleti magatartás biztosítása több szervezeti egységhez kapcsolódik, ilyen a compliance, a HR, a kockázatkezelés stb. Az etikai kódex,
mint alapdokumentum a legtöbb banknál megtalálható. Kezdetben jellemzően az anyavállalat kódexét lefordították módosítás nélkül vagy apró módosításokkal. A kódex általában több szervezeti egység együttműködésével született meg, mert nagyon szerteágazó
a tartalma. Többek között a jogsértő esetek (pl.: munkahelyi zaklatás, belső visszaélés,
korrupció) észlelésére vonatkozó bejelentések, vagy ezek elhallgatásának következményeit, szankcióit is tartalmazza. Az etikai kódexbe ütköző problémák nagy része egyben
valamilyen módon jogszabály- vagy törvénysértés (polgári vagy büntetőjogi következményekkel), esetleg belső szabályozás megsértése, ezért a legtöbb szervezetnél az etikai
kódex felelőse a compliance terület. Az etikai kódex bizonyos vállalatoknál a munkaszerződés része olyan formán, hogy a munkaszerződés tartalmaz olyan kitételt, miszerint
a munkavállaló ismeri, elfogadja, alkalmazza és kötelezőként elismeri az ebben foglaltakat.
Az etikai oktatás az egyik legelső, kötelező oktatás, amiben a belépő új munkavállalók részesülnek. Több helyen az etikai oktatás a compliance hatáskörébe tartozik. Az
etikus viselkedés egyik eleme az írott kódex, de legalább ennyire fontos a vezetők példamutató viselkedése és az általános viselkedési norma, ami a munkavállalók körében megnyilvánul.
Milyen a szervezeti kultúra, melyek azok az értékek, amely alapján működik igazából a vállalat vagy bank? A törvényes, szabályos, tisztességes, felelős viselkedés a működés minden pontján lehet egy olyan érték, amely vagy megnyilvánul a működés során,
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vagy hiányosságokat mutat. A compliance, mint érték, az „ismeretlen fogalom” vagy „valami, amit a tulajdonos elvár” kezdeti stádiumából elérhet arra a szintre, ahol a szervezeti
kultúra részévé válik. Amikor minden döntés, folyamat, termék és kontroll szintjén felmerül a szabályosság kérdése, akkor mondhatjuk, hogy a szervezet magáévá tette a compliance szemléletet, már nem egy idegen elképzelés, hanem közös vállalati érték. „Kell
egy compliance kultúra, de a kultúra az sokszor megfoghatatlan dolog. A kultúra materializálódik sok mindenben és akkor van hatása az életre igazán. Amiben materializálódik,
az egyrészt a belső szabályozások, amelyek meghatározzák utána a belső folyamatokat,
és hogy azokat mennyire szigorúan kell betartani, … ha ezek a szabályok és a folyamatok
rögzülnek és hosszú évek során a gyakorlatban alkalmazódnak, akkor ezek után rögzülnek a munkatársak fejében is, természetessé válnak.” – mondta egy banki vezető.
A compliance fontos feladata, hogy elültesse a cégnél azt a szemléletet, hogy a normál napi munkavégzés során, bármilyen új termék vagy fejlesztés esetén merüljön fel a
kérdés, hogy vajon a változásnak van-e compliance kockázata. A közelmúltban a közgondolkodásba bekerült a “megfelelés” fogalma a GDPR kapcsán. Ezek egymást erősítő
jelenségek.

6.1.4. Erőforrások
Fontos erőforrás a compliance szolgálatában az informatika, ez alatt értve szoftvereket,
informatikai rendszereket, esetleg hardvereket is. Ezek a bankok esetében elenyésző beruházásokat jelentenek. Nagyon fontos erőforrás, talán a legfontosabb, az emberi erőforrás. Jellemzően a compliance területen dolgozóknak mind az általános üzleti működés
(pl.: banküzem), mind az adott szervezet konkrét folyamataival kapcsolatban jelentős tapasztalattal kell rendelkezniük. Ezeken túl a compliance szakemberek jellemzően jogi
vagy közgazdasági végzettséggel rendelkeznek, de képesek a másik terület nyelvezetét és
gondolkodásmódját is magukévá tenni, hiszen ez egy határterület, ahol mindezekre szükség van munkavégzés közben. „Itt az embernek alapvetően jogásznak és közgazdásznak
kell lennie, a többit majd megtanulja. Információkkal rendelkeznie a jogszabályi elvárásokról, hogy mi az, hogy bennfentes kereskedelem, meg mi az, hogy piacbefolyásolás,
pénzmosás, ezt meg kell tanulni. Mindegyik jogszabályban szabályozott, elég specifikus
tudás.” – fogalmazta meg egy compliance vezető. Egy másik vezető így írja le az igényeket: „Ha most az erőforrást nézem, akkor sokkal inkább előtérbe kerül szerintem az, hogy
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nem kizárólagosan jogászok, hanem olyan kollégák dolgozzanak a compliance-en, akik
vagy jogászok és közgazdasági vénával rendelkeznek, vagy közgazdászok és jogi vénával
rendelkeznek… Ennek a két funkciónak valahogy az ötvözete kell, a jogász és a közgazdász, ahhoz, hogy valaki sikeres compliance-es legyen. Ez nem annyira könnyű, már csak
amiatt is, hogy ilyen képzés nagyon nincs… Hiába ad fel hirdetést a bank, hogy compliance szakértőt keres, jönnek ide önéletrajzok jogászoktól, de kell ehhez affinitás is és át
kell látni a teljes banki működést.” Több interjúalany is beszámolt arról, hogy nincs formális képzés, mely a compliance munkakörben dolgozók fejlődését elősegíthetné. Alapvetően az előzetes közgazdasági vagy jogi tanulmányokra ráépülő munka közbeni tanulás
a jellemző.
„Compliance szakértőt mindig ki lehet képezni szerintem. Ha valaki értelmes, érdeklődő, motivált, azt ki lehet képezni. Az a kérdés, hogy stratégiai gondolkodót is tudunke belőle képezni. …az a láncszem hiányzik, hogy hogyan segítjük a vállalatot a célok
elérésében, hogyan tudjuk a menedzsmenttel megértetni a dolgokat. Mit hogyan kell értékelnie, vagy azt, hogy hogyan kell reagálnia dolgokra, vagy miért érdemes invesztálnia
bizonyos dolgokba, de ahhoz érteni kell egy menedzsment gondolkodást és érteni kell
mélységeiben ezt az üzletet.” – hívta fel a figyelmet a stratégiai szintű gondolkodás fontosságára egy szakértő.
A csapatmunka egy olyan készség, ami elengedhetetlen, hiszen a tevékenység sokrétűsége és a szabályozások mélysége miatt nem elvárható, hogy egy ember minden területen kompetens legyen, így az együttműködés szükségszerű és a csapatnak együttesen
kell lefednie a szükséges kompetenciákat. „sok olyan kolléga van a compliance-en, akit
a bank más területeiről ’lopkodtunk’ össze, már jó értelemben. Tudtuk, hogy kell valamilyen szakértelem, aki ilyen és olyan rendszerekhez ért, és elcsábítottuk a compliance-re...
ha valaki nem azzal akar kezdeni, hogy 2-3 évig betanítja a kollégákat, akkor nehéz helyzetben van.” – mondta egy vezető.
Egy másik fontos eleme a compliance munkatársak alkalmasságának, hogy legyenek hitelesek, merjenek kiállni az elképzeléseik mellett és alkalmanként vállalják a konfliktusokat, ami gyakran nem egy kellemes szerep. „Aki compliance-es, az tudja, hogy fog
kapni nagyon sokszor olyan leveleket, amiből érzi azt, hogy mit kellene neki egy adott
kérdésre válaszolni. De… a legtöbb compliance-es nem fél ellentmondani.” – fogalmazza
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meg egy compliance vezető. A csalások felderítése egy olyan tipikus terület, ami kellemetlen beszélgetésekkel, vizsgálatokkal jár.
Az emberi erőforrásokhoz kapcsolódik az erre szánt pénzügyi keret, büdzsé. „Nincs
egy olyan kristálytiszta modell, hogy biztosan így kell működtetni a compliance-t, nagyon
sokféle modell van a világban. Még az amerikaiak között is, amennyire én ismerem, különbségek vannak, hogy a compliance-ről mit gondolnak, mit raknak oda, mit vesznek el
tőle. Jóval robosztusabb. Ha a számokat néznénk, hogy ott hányan dolgoznak azon a területen, akkor valami egészen elképesztő számokat fogunk kapni, nagyságrendi különbségek vannak. Tehát annak a modellnek az átvétele nem pusztán egy elvi kérdés, hogy
átveszem vagy nem, hanem egy erőforrás kérdés is. Nagyrészt olyan kontrolloknál, amik
addicionálisak lennének, ergo nem az lenne, hogy átcsoportosítunk a bankon belül, hanem azt mondjuk, hogy addicionálisan ennyi erőforrást biztosítunk erre. Ennyi késztetést
meg nem biztos, hogy mindenki érez magában. Az amerikai szektor sem érzett, hanem
voltak bizonyos botrányok. A compliance alapvetően botrányokon keresztül fejlődik, legalábbis a külső szabályozása, és akkor olyan nyomás alá kerültek, hogy a pénz nem számított ebben a kérdésben.” – mondta egy compliance vezető.
A compliance vezető feladata, hogy kommunikációja segítségével ezt a területet,
céljait és tevékenységét a szervezet többi részével, ideértve a felsővezetést is, megismertesse és elfogadtassa. Tevékenységét és szempontjait „el kell tudni adni” a szervezeten
belül. A compliance vezetőnek személyes felelőssége, hogy megfelelő hatalomra tegyen
szert a vezetők között. Ezt kihívásként, küzdelemként említették többen. Szakmailag az
a logikus, ha a szervezetek arra törekszenek, hogy alkalmas, erős, potens vezetőt válaszszanak erre a területre. Az anyavállalattal rendelkező bankoknál általában van egy ilyen
típusú nemzetközi nyomás.
A compliance vezetők a saját továbbképzésük terén a kínálat hiányával szembesülnek. „Itt csak olyan oktatások vannak, hogy oktatom a kollégákat etika, korrupció, pénzmosás vagy bármi témában. … De én magamat nehezen tudom képezni, a CIA certification-t [Certified Internal Auditor] tartom fent. Compliance oldalról nehéz fejlődni, mert
nincsenek megfelelő képzések.” – mondta egy compliance vezető.
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6.1.5. Fő compliance tevékenységek
2017-ben jelent meg a Bankszövetség kiadványa, melynek címe „A compliance (megfelelőség biztosítási) funkció működtetésének legjobb gyakorlata” (Bankszövetség, 2017).
Alcíme Best practice kódex. Az írás célja, hogy tisztázza a fogalmi kereteket, elsősorban
a pénzügyi szférában, valamint tárgyalja azokat a követendő alapelveket, amelyek által
egy hatékony compliance funkciót lehet felépíteni és működtetni. A Bankszövetség kódexe két funkciót jelöl meg: támogató funkció és kontroll funkció.
A compliance szervezeti egység működése a tevékenységek és a témák mátrixában
értelmezhető. A pénzügyi szervezeteknél az alábbi témák kiemelt fontossággal bírnak:
pénzmosás megelőzés, terrorizmus megelőzés, piacbefolyásolás, bennfentes kereskedelem, összeférhetetlenségek kezelése, csalásmegelőzés, adatvédelem és etika.
A compliance menedzsment tevékenységeiként a következő feladatok megjelennek
a legtöbb bank gyakorlatában, melyeket a következő 5 típusba soroltam be (4. táblázat):
4. táblázat. A compliance tevékenységek csoportosítása
Tevékenységek típusa

Tevékenységek részletesen

1

kockázatkezelés

kockázatazonosítás, -elemzés, -értékelés, -kezelés

2

megelőző (preventív)
tevékenység

üzleti területek támogatása, fogyasztóvédelem, oktatás,
szabályzatalkotás, kontroll funkciók kialakítása

3

feltáró (detektív) tevékenység

monitoring, ellenőrzés és incidens kezelés

4

helyesbítő (korrektív)
tevékenység

szabályzatalkotás, kontroll funkciók kialakítása

5

jelentéskészítés

A kockázatértékelés egy folyamatos feladat. Minden felsorolt további tevékenység kiindulópontja és végpontja bizonyos tekintetben. Egyfelől a szervezetre vonatkozó
előírásokat, követelményeket, jogszabályváltozásokat figyelni kell és meghatározni az
adott jogszabályhoz vagy változáshoz tartozó feladatokat, kockázatokat és a felelősöket.
Másfelől az összes többi compliance tevékenység információkat szolgáltat arról, hogy a
szervezet a céljaihoz képest hol szembesül hiányosságokkal vagy hibákkal és hogyan lehet folyamatosan fejleszteni a kockázatkezelést. „A szakmai sztenderdek egyértelművé
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teszik, hogy nem vállalunk garanciát, mert olyan nincs. Ésszerű módon egyfajta bizonyosságot adunk, hogy jól működünk. A jognak sem az a dolga, mint ahogy a compliance-nek
sem, hogy kiterítse az összes magyarországi jogszabályt és törvényt, a Ptk. összes paragrafusát és elkezdje pipálgatni, mert ez egy értelmetlen dolog… Nem az a célja a compliance-nek, hogy onnan a végekről elindulva, bottom-up felépítsen törvényi hivatkozásokból egy rendszert, hanem fordítva. Értse meg, hogy mit akar elérni, hogy működik az a
szervezet. Mi a belső dinamikája? Mi a kultúrája? Mi a célja? Mi az, hogy átláthatóság?
Mi az, hogy tulajdonosi szemlélet, tulajdonosi érdekek képviselete? Ezekből kell egy javaslatot letennie a menedzsment elé, hogy mindezt összegezve, illetve a nemzetközi gyakorlatokat, tapasztalatokat összegezve van ez a 4-5 olyan terület, amit én definiálok, hogy
compliance kockázatok és ezekre fogom felépíteni a rendszert.”- mondta egy tapasztalt
compliance tanácsadó, majd később így folytatta: „A compliance… az egy kockázatkezelési módszer és a belső konrolljaink fejlesztésére való tevékenység.”
A reputációs kockázat a bankoknál több piacon is értelmezhető. Egyfelől reputációs
kockázat, hogy valamilyen ügy nyomán kiveszik a betétet a lakossági, vállalati ügyfelek.
Ez a kisebb jelentőségű tényező. Ennél fontosabb, hogy ha a bank a nemzetközi bankrendszerben kockázatos partnerré válik. Például 2018 tavaszán az ABLV lett bank hetek
alatt felszámolásra került, miután felmerült a gyanú, hogy kapcsolata van Észak-Korea
fegyverfejlesztési programjával. A hírre minden piaci szereplő úgy reagált, hogy lezárta
a kapcsolatot. „Nem fogom vizsgálgatni egyesével a tranzakciókat, azt mondom, hogy ha
nem megbízhatóak azok az információk, adatok, ügyfél átvilágítás, vagy bármi, ami nála
van, és mosott orosz pénzek fognak hozzám bejönni, akkor azt mondom, hogy vállalhatatlan, lezártam, nem fogom külön átvilágítani azt az intézményt.” – emlékszik vissza a
történetre egy compliance vezető. A reputációs kockázat nagyon erős motiváció egy jó
compliance funkció működtetésére.
A compliance-nek van egy megelőző funkciója. Mielőtt valami bevezetésre kerül,
mielőtt egy új termék piacra kerül, egy új folyamat bevezetésre kerül (esetleg a jogszabályi változások következtében), mielőtt új szabályok jönnek létre a belső szabályozásban,
azt megelőzően az a compliance egyik feladata, hogy megvizsgálja, hogy ezek valójában
a törvények, a szabályok betűjének és szellemének mennyire felelnek meg. „Mindenki
potenciális kockázat. Mindenki gyarló és az alkalom szüli a tolvajt. Ebből kell kiindulni.
Azt is mondhatnám, bármilyen kegyetlenül hangzik, hogy a bizalmatlansági elven kell
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állni. A lehető legszorosabbnak, a legfeszesebbnek kell lennie a procedúrának.” – mondta
egy több, mint 20 éves tapasztalattal rendelkező volt operatív menedzser. „A procedúráknak, a workflow-nak, az ügyviteli szabályzatoknak minden területen rendkívül hidegnek, ridegnek és tárgyilagosnak kell lenni. Soha nem szabad, hogy személyre szabott legyen. Tehát az, hogy hogyan dolgozunk fel egy hitelkérelmet, az nem lehet emberfüggő…
A kockázatoknak, a risk awareness-nek leginkább megfelelő procedúrákat kell kidolgozni
és implementálni.”
Ez a tanácsadó feladat megjelenik a Bankszövetség által kiadott kódexben is, ahol
a compliance funkciót megfelelőség biztosítási funkciónak nevezik. „Másodlagos védelmi vonalként fő felelőssége a megfelelőség biztosítási funkciónak, hogy megoldás orientált, folyamatos támogatást adjon az üzleti területek részére, ezzel hatékony segítséget
nyújtva a jogszabályi, felügyeleti, valamint belső szabályzatokból, etikai normákból
eredő kötelezettségek teljesítéséhez.”
„Minden egyes szabályzat, de még a tűzvédelmi szabályzat is olyan, ami meg kell,
hogy járja a compliance területet. A compliance-nek meg kell néznie, hogy mi az, ami
változik, hogy szól a szabályzat, van-e valami hiba. Csak az ő jóváhagyásukat követően
lehet véglegesíteni a szabályozót. A jogi terület is benne van a kötelező véleményezői
körben. Egyrészt ezzel biztosítja a bank, hogy az összes folyamatnak legyen egy compliance ellenőrzése, kontrollja.” – mondta egy banki vezető.
Szintén egy érdekes példa, hogy a fogyasztóvédelmi gondolatok hogyan érvényesülnek a megelőző tevékenységek során: „Azt a kérdést tettük fel a kollégáknak, mikor
egy új terméket vagy tájékoztatót készített, hogy „Anyádnak eladnád-e?”. Kicsit provokatív módon azt a kérdést teszi fel, hogy tisztességes-e. Ha nem tudsz őszintén úgy válaszolni, hogy igen, akkor ott valami baj van…Nincs olyan projekt, nincs olyan új termék,
amihez nem kell compliance jóváhagyás” – mondta egy biztosító compliance vezetője.
A felderítő tevékenység során olyan vizsgálatok történnek, melyek célja az írott
szabályozás és a gyakorlat összevetése. „Amit leírunk, azt úgy csináljuk, úgy vizsgáljuk
meg a panaszt, úgy működnek a szabályzatok, tényleg minden kontrollunk úgy működike, ahogy le van írva.” – magyarázta egy compliance vezető. A problémás esetek nagy
része az utólagos ellenőrzéseken válik nyilvánvalóvá.
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A monitoring tevékenységet informatikai rendszerek támogatják, „…napközben,
vagy akár percenként vagy nap végén a szűrések, listák tucatjai készülnek, ahol csengőszámok vannak és kidobja, megjelenik, ha egy limitet átlép valami” – mondta az egyik
vezető. „A csapatom minden nap, az előző napi tranzakciókból vesz egy nagy mintát és
megnézi nagyon sok szempontból, hogy megvolt-e a megbízás a tranzakcióra vonatkozóan, be volt azonosítva az ügyfél, visszahallgatja, megnézi a bizonylatot, alá volt írva,
minden paraméter elhangzott-e, megfelelő volt az ügyfél tájékoztatása, nem vezetjük-e
félre az ügyfelet, tisztességesen tájékoztatjuk az ügyfelet, nincs csalás kísérlet, stb.…” A
monitoring és az utólagos ellenőrzés a nemzetközi mátrixszervezetekben is klasszikusan
helyi feladat.
Névtelen bejelentő csatorna (hotline, whistle-blowing rendszer) biztosítása törvényi
kötelezettség. Ezek használatával kapcsolatban a tapasztalatok nagy eltéréseket mutatnak,
a többség szerint az incidensek nagy többsége nem a névtelen csatornán lepleződik le.
Nagyon fontos megemlíteni, hogy a szervezeti kultúra hatással van a bejelentési hajlandóságra. A félelemmentes környezet megteremtésének két tényezőjét emelik ki a banki
szakemberek. Egyfelől, kérdéses, hogy a bejelentőket valóban mennyire tudják a vezetői
vagy munkatársi bosszútól, megtorlástól megvédeni, ha véletlenül a névtelenség sérül.
Kulcsfontosságú az oktatás és a kommunikáció az ezzel kapcsolatos tudatosság megteremtésében. Továbbá, szankciókat kell megfogalmazni arra az esetre, ha valaki nem igazodik ehhez az elváráshoz, ha például egy fiókvezető egy alkalmazotton revansot vesz.
A másik tényező, hogy mennyire sikerül elhitetni a munkavállalókkal, hogy egy
bejelentés esetén védelmet kapnak. Ez a hiedelem kulcsfontosságú, mert ezen múlik,
hogy adott esetben van-e bátorsága bejelenteni valamit. Több beszélgetés során az hangzott el, hogy nagyon erős a bizalmatlanság, a félelem a munkavállalókban. A szankciók
ismeretének ellenére az általános hozzáállás az, hogy kisebb veszély a hallgatás, mint egy
bejelentés. Mindez illeszkedik a nemzetközi trendekhez, „a megtorlástól való félelem az
egyik első oka annak, hogy a munkavállalók nem jelentenek be ismert vagy gyanús eseményeket” (Penman, 2018, 24). Tehát az eszközök rendelkezésre állnak, a csatornák kiépültek, azonban az emberek még nem feltétlenül állnak készen ezek használatára.
A hotline/whistle-blowing rendszer alternatívája a személyes bejelentés a compliance vezető felé. Többen kiemelték, hogy ha a compliance vezető képes kialakítani a
személyes bizalmat a maga irányában, azáltal, hogy rendszeresen és hitelesen képviseli a
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szabálykövetés és a felelős magatartás elveit, akkor a munkavállalók bátran megkeresik,
és vállalják a problémák jelzését. Mindemellett olyan vélemény is elhangzott, miszerint
a szervezeti struktúra olyan jelentős tényező, amit nem feltétlenül tud felülírni a személyes kredibilitás. Van rá példa, hogy szervezeti összevonások (pl.: bankbiztonság és
compliance) hatására romlik a hajlandóság a bejelentővonalak használatára.
A megelőző és feltáró tevékenységek kettőssége nehéz helyzetet jelent egyfelől a
compliance munkatársak, másfelől az egész szervezet számára. „Janus arcú, egyik oldalról támogatom, másrészt holnap kimegyek monitorozni. Most azt monitorozom, amit segítettem kialakítani? … Azt gondolni, akár itt nálunk, hogy ez a 2o kolléga egy több ezer
fős konglomerátumnak a jogszabályi megfelelését tudja biztosítani ez egy nonszensz történet. Nyilvánvaló, hogy nem. Ez akkor működik, ha 1ooo kollégából 1ooo kolléga valamilyen szinten elkötelezett a dolog iránt. Ennek a támogatása, betartatása, a facilitálása
a compliance egység feladata” – mondta egy közel 15 éves tapasztalattal rendelkező
compliance vezető. Tehát a compliance tudatosság és ennek a szervezeti kultúrába való
beépülése a sikeres alkalmazás elengedhetetlen feltétele. Javaslom megfontolásra, hogy
a compliance szervezeten belül külön csapat fogalalkozzon a feltáró tevékenységgel, így
talán könnyebb elfogadtatni a szervezettel a compliance szemléletet és az üzleti támogatást.
Ugyanezt a kettősséget más szempontból is megfogalmazta egy compliance vezető:
„Azért kell engem annyira megfizetni, mert ilyen kettős szerepem van… Alapvetően üzlet
támogató ember vagyok, meg a lelkiismerete is kell, hogy legyek a cégnek.”
Még egy szempontból a funkció kettős jellegét emelte ki az egyik interjúalany: „Tudom, hogy sok esetben az lendítette előre [a hitelességet], ha az ember nagyon konfrontatív volt egy belső megoldásban, amire azt gondoltuk, hogy legalábbis vitatható. Majd
született egy döntés és jött egy külső hatósági ellenőrzés és mi beálltunk a másik oldalra
érvelni, ami az üzlet számára nehezen érthető volt, mert két éve épp az ellenkezőjét mondtuk. Csak nem mindegy, hogy kinek. Ha eldöntöttük, és azt mondtuk, hogy ezt a kockázatot
futjuk, onnantól kezdve ez a világ legtökéletesebb megoldása.”
Amennyiben önálló ellenőrzéseken vagy incidenseken keresztül folyamatbeli hiányosságokat sikerül azonosítani, akkor ennek egyik következménye, a compliance helyesbítő tevékenysége, melynek során a szabályozások módosításra kerülnek, azt tartva
szem előtt, hogy bizonyos kontrollok beépítésével olyan folyamatok jöjjenek létre, hogy
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hasonló problémás eset többször ne fordulhasson elő, „…van egy előterjesztés, ahol az
adott disznóságról van egy összefoglaló… az egyik legfontosabb eleme az, hogy mit csináljunk annak érdekében, hogy ez még egyszer ne forduljon elő. És itt az előterjesztők
tesznek javaslatot folyamati kontrollokra, termék megváltoztatásra, ellenőrzési pontok
beiktatására. Hogy ezt a kockázatot a kezelhető tartományban tartsák.… Van egy ilyen
preventív része, egy visszacsatolás, hogy ez volt a tanulság, oda kell rá figyelni.”
A helyesbítő tevékenységhez információkat szolgáltat a panaszkezelés, mely néhány szervezetnél a compliance feladatköre. „A panaszkezelés is a lehetőségek és az információ tárháza.” – fogalmazta meg egy compliance vezető. A panaszkezelés a legtöbb
szervezet esetében az üzleti területekhez tartozik, mégis új kockázatok azonosítása szempontjából fontos a compliance és az adott terület együttműködése.
A szabályozások, folyamatok fejlesztését kiegészíti a szervezeti tanulás olyan formája, ahol a feltárt esetekből esettanulmány készül, a tanulságokat kiemelik és felhívják
a munkavállalók és a vezetők figyelmét a változásokra. Ezek az esettanulmányok bizonyos szervezeteknél bekerülnek a kötelező e-learning tananyagokba.
A fejlett kontrollrendszer eredményeit így fogalmazta meg egy biztosító compliance vezetője: „Ez gyökeresen megváltozott az elmúlt 15 évben. Gyakorlatilag nincsenek csalásaink, de ehhez rengeteg kontrollt kellett életbe léptetni, rengeteg fegyelemre
volt szükség. Éveken keresztül, évente több mint 100 vizsgálatunk volt, ami csak csalással
kapcsolatos vizsgálat. Az elmúlt 15 évben közel 1000 ilyen vizsgálat lehetett összesen….
2004-ben, felvettünk még 2 kollégát és a munkaidőnk 90%-át a csalások menedzselése
tette ki. Most pedig ketten vagyunk, és a munkaidőnk 2%-át teszi ki, gyakorlatilag nem
kell vele foglalkozunk. Ha egy-egy eset beesik, akkor azt megnézzük, de mindent nagyon
gördülékenyen tudunk intézni, nagy csalások már nincsenek is… Rengeteg olyan felügyeleti igény, változás volt, ami már olyan kontrollokat léptetett életbe, ami megszűrte, kizárta, megnehezítette a csalást…. Kétségtelen, hogy az utóbbi pár évben a felügyeleti
szabályozás is ehhez felzárkózott és most már mondhatjuk, hogy ez már egy tiszta piac,
de ez 10 éve nem így volt.”
A reporting a helyi vagy a funkcionális/regonális menedzsment felé való jelentéskészítési feladatokat foglalja magában. A mátrixszervezetek működésében ez különösen
fontos. „negyedévente riportolok a saját board-omnak egy risk and compliance committee-n keresztül… Ott ül a menedzsment is és látja, hogy ha ezekben a bizottságokban
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problémáink lesznek, mert, ha a mamának nem tetszik, amit mondunk, akkor neki, mint
menedzsmentnek lesznek nagyon súlyos problémái… Keretek között lehet értékesíteni terméket és nekem azt mondja a compliance, hogy ezek a keretek itt vannak, az üzlet meg az
mondja, hogy itt kellene, hogy legyenek. Ha van egy konfliktus, ami teljesen természetes,
akkor azt mondja az első számú vezető, hogy értem, hogy számonkérnek, mondjuk azért,
mert az üzleti eredmények nem olyanok. De engem legalább annyira, ha nem jobban fognak számonkérni, ha ezekből a keretekből kilépek” – mutatta be a működést egy banki
vezető. Az anyabank kultúrája, kockázati étvágya nagyon nagy hatással van arra, hogy
milyen futott kockázatokat, nyitottságokat vállalhat egy menedzsment. A compliance
szervezet és a helyi menedzsment közötti nézeteltérések részben a jelentéseken keresztül
jutnak el a meghatározó szervezeti döntéshozók felé.

6.1.6. Következtetések, kitekintés
A fogalom első megjelenése óta a compliance menedzsment érdekes fejlődési utat járt be.
Kezdetben, mint tulajdonosi elvárás, költség és kevéssé egyértelmű feladat jelent meg.
Később mind tartalmában, mind tevékenységeiben kiszélesedett.
Részletesen bemutattam a compliance helyét a szervezeten belül, és a belső ellenőrzés, a jog, a kockázatkezelés és a bankbiztonság területéhez fűződő kapcsolatát. A határterületekkel való kapcsolat egyben a compliance szerepfelfogását és feladatkörét is
meghatározza. A GRC megközelítés és az interjúk alapján elmondható, hogy számos
szervezeti struktúra létezik, mégis az operatív kockázatokat kezelő kockázatkezelés és a
compliance kockázatok kezelésének integrálása látszik előremutató szervezeti megoldásnak. Több beszélgetésben kiemelték a szakértők, hogy a compliance-nek fontos üzleti
stratégiát támogató szerepe van, melyben pontosan a jogszabályi értelmezések révén tesz
javaslatokat az üzleti lehetőségek kihasználására. A compliance függetlensége releváns
elvárás, hogy ezt a funkciót be tudja tölteni.
Az interjúk és a szakirodalom alapján a compliance tevékenységek 5 csoportját tudtam azonosítani. A megelőző, feltáró és helyesbítő tevékenységek egy logikai ciklust írnak le. Ezekhez kapcsolódik, a mindent megalapozó kockázatkezelés és a szervezeti információáramlást és kommunikációt részben megtestesítő jelentéskészítés.
Magyarországon a compliance hordoz néhány kulturális sajátosságot. A csalás
megelőzéssel kapcsolatos felderítések töredéke esetén van „levont tanulságok” (lessons
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learned) típusú belső vagy külső kommunikáció. Jellemzően személyes felelősségvonás
van. Strukturálisan vagy folyamat szinten általában van helyesbítő tevékenység, ám a korábbi hibák kommunikációja homályos. A vállalati szintről továbblépve az MNB szintjén
is fejleszthető lenne a saját tevékenységére vonatkozó önreflexió és kommunikáció.
Az MNB gyakorlatának egy másik lehetséges fejlesztése lehet angolszász mintára,
a leköszönő compliance vezetők felügyeleti kilépő interjúja. Ez egy nagyon egyszerű és
olcsó eszköz arra, hogy a compliance vezetők és szervezetek menedzsmenttől való függetlenségét kívülről megerősítse a Felügyelet. A kilépő interjú, mint humán kontrolling
eszköz más iparágakban is hatékonyan támogatja a szervezetfejlesztést.
Egyértelmű hiányosságként merült fel, vagy másként rátekintve nagy lehetőségeket
rejt a compliance szakemberek képzése Magyarországon. A megfelelési szemléletformálás beillesztése a meglévő képzésekbe egy olyan lehetséges fejlesztési irány a felsőoktatásban, mely a hallgatók kompetenciáját a piaci igényekhez közelítené.
Minden nehézség és probléma ellenére kijelenthető, hogy a pénzügyi szervezetekre
vonatkozó compliance funkció igen fejlett más iparágakhoz képest. Felmerül a kérdés,
hogy a pénzügyi szolgáltatások területén kialakított jó gyakorlatok és tapasztalatok alapján hogyan lehetne implementálni a compliance funkciót más szolgáltató vállalatoknál.
A GDPR megfelelés (melynek felelőse bizonyos bankoknál a compliance munkatársa) jó
példa arra, hogyan általánosíthatók a megoldások. Elsősorban kiemelném a telekommunikációs cégeket, akik szintén nagy mennyiségű szenzitív adatot kezelnek, ezért az adatvédelem terén egészen hasonló problémákkal találhatják szembe magukat. Továbbá, az
oktatás területe egy olyan jól szabályozott szektor, ahol érdemes lenne a pénzügyi intézmények tapasztalatait, megoldásait áttekinteni és a jó gyakorlatokat a szükséges módosításokkal átemelni.
Az interjúk során egyetlen egyszer sem merült fel az ISO 19600:2014 irányelvek
alkalmazása a vizsgált szervezeteknél. Ez alapján megállapítható, hogy általánosságban
nem terjedt el ez a megközelítés, módszertan, mely akár egy közös értelmezési alapként
szolgálhatna a szakmai diskurzus során.
A compliance menedzsment szintén elterjedt a gyógyszeripari vállalatoknál. A közelmúltban indult meg a compliance vezetők szektorokon túlmutató együttműködése és
tapasztalatcseréje a Bankárképző szervezésében.
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A compliance menedzsment kialakulása és fejlődése tekintetében az amerikai intézmények nagy hatással vannak az európai szabályozásra és gyakorlatra, elsősorban a
britek közvetítésével. Amennyiben a jövőben megvalósul a britek kiválása az Európai
Unióból, akkor kérdéses, hogy ez milyen hatással lesz a compliance menedzsment további fejlődésére.
Továbbá, a kereskedelmi bankok piacára az erős verseny jellemző. Monopolpiacok
(például a közszféra szolgáltatásai) esetén a compliance menedzsment alkalmazása más
nehézségeket vethet fel.

6.2. Compliance menedzsment, mint tartalom a felsőoktatásban
6.2.1. Előzmények és értelmezési keretek
A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) legfőbb döntéshozó testülete, a
Plénum 2016. január 29-ei ülésén egyhangú szavazással döntött a gazdaságtudományi
képzések párhuzamos akkreditációjáról. Ezzel egyidejűleg 220 gazdaságtudományi alapés mesterképzés öt évre szóló (2021. január 31-ig) akkreditációja valósult meg, 25 részben átfedésekkel is rendelkező, de az akkreditáció szempontjából elkülönülő szak esetében. A MAB emlékeztetőben a mesterszakok száma 14 volt:
1.

biztosítási és pénzügyi matematika

2.

gazdaság-matematikai elemző

3.

közgazdasági elemző

4.

közgazdálkodás és közpolitika

5.

logisztikai menedzsment

6.

marketing

7.

Master of Business

8.

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

9.

pénzügy

10. regionális és környezeti gazdaságtan
11. számvitel
12. turizmus-menedzsment
13. vállalkozásfejlesztés
14. vezetés és szervezés
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Kutatásom fókuszának megfelelően a vezetés és szervezés mesterszak esetére a
compliance szemlélet megvalósulását és ennek tudatosítását a képzési programokban kívántam vizsgálni a képzés szempontjából mértékadó felsőoktatási intézményeknél. A kiválasztott intézmények (Budapesti Corvinus Egyetem (BCE), Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), Miskolci Egyetem (ME), Pannon Egyetem (PE), Debreceni Egyetem (DE)) mintatanterveit az adott szak érvényes KKK-jával vetettem össze.
A jelenlegi hatályos jogi szabályozás szerint (2011. évi CCIV. törvény a nemzeti
felsőoktatásról 15. §(1)): „A felsőoktatási intézményben a képzés képzési program alapján folyik. A képzési program részeként a tantervet felsőoktatási szakképzésben, alap-és
mesterképzésben a miniszter által kiadott képzési és kimeneti követelmények alapján…
szabadon készíti el a felsőoktatási intézmény.”
A 2016. július 1-jén elfogadott akkreditációs határozat szerint 2021. január 31-éig
tekinthetők a vizsgálódásra kiválasztott intézmények esetében hatályosnak az akkreditált
képzési programok. A magyar felsőoktatási intézményrendszerben, illeszkedve az európai követelményekhez, a képzési és kimeneti követelmények határozzák meg a megszerezhető szakképzettséget. Eszerint a mesterképzésben mesterfokozat, adott esetben MSc
(master of science) szakképzettség szerezhető. Lényeges ugyanakkor, hogy a képzési
program kidolgozása intézményi autonómiába tartozik, része a tanterv és sok más kiegészítő elem. Az autonómia nyomán a képzési programok minden intézményben többé-kevésbé különbözőek, intézményi sajátosságok és szakmai megfontolások szerint. Abban a
tulajdonságukban azonban azonosaknak kell lenniük, hogy a képzési folyamat végére a
KKK-ban megfogalmazott követelményeket teljesíteniük kell.
A törvényi előírások szerint a mesterfokozat a második felsőfokú végzettség szintje,
a képzésben legalább 60 kreditet kell, illetve legfeljebb 120 kreditet lehet megszerezni. A
képzési idő legalább két, legfeljebb négy félév. Vizsgálatom a nappali tagozatos képzési
programok tartalmi megfelelőségeinek elemzésére irányult. Fontos megjegyezni, hogy a
hazai felsőoktatásban a képzés, a KKK-kban foglaltak szerint megszervezhető teljes idejű
képzésként (nappali képzésként), részidős képzésként vagy távoktatásként.
A magyar szabályozási rendszerben a Kormány határozza meg a mesterképzés
szakjait és szakirányait, továbbá a szakosodási rendszer általános szabályait. A miniszter
rendeletben határozza meg az egyes szakok képzési kimeneti követelményeit. Ezért a fel-
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sőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési
és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló
18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet 4. mellékletében képzési területenként közzétett felsőoktatási mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiben (KKK) foglaltakat tekintettem meghatározónak a vezetés és szervezés MSC szak esetében (Melléklet 1).
A KKK-ban műfaji sajátosságából adódóan az oktatásszervezéssel és általános tantervi jelleggel kapcsolatos fogalmak dominanciája érzékelhető. A szövegben a leggyakrabban szereplő kifejezések (ismétlődések száma): kredit (25), ismeret (15), szakmai (12),
vezetés (12), gazdaságtan (9), szervezés (9). Témám szempontjából lényeges felismerés,
hogy a compliance, megfelelés, minőség fogalmak a KKK-ban egyáltalán nem szerepelnek.
A szak képzési céljánál és a szakmai kompetenciák elemzése alapján megállapítottam, hogy a compliance fogalomkör, illetve ahhoz kapcsolódó elméleti és gyakorlati ismeretek az adott leírásban explicite nem szerepelnek, ezért indokolt az intézményenként
kidolgozott mintatanterveket, képzési programokat alaposan megvizsgálni.
Az általános értelmezés szerint a képzési és kimeneti követelmények azoknak az
ismereteknek, jártasságoknak, készségeknek, készség képességeknek (kompetencia) öszszessége, illetve az a tudás, melynek megszerzése esetén az adott szakon oklevél kiadható
(Ftv, 108. § 16.). Ez képezi alapját a tantervnek, amelynek elemei: képzési szakonként
bontásban a tantárgyak, tantervi egységek alapján meghatározott óra-és vizsga terv a követelmények teljesítésének ellenőrzésére, értékelési rendszere, valamint a tantárgyak, tantermi egységek tantárgyi programja (108. § 42.) Egy 2015-ös törvénymódosítás már tartalmazza a hallgatói kompetenciamérés fogalmát is. „Az oktatás minőségének biztosítását
célzó rendszerek nagy gondot fordítanak az oktatási folyamatok pontos tervezésére, de
arra már ritkán figyelnek, hogy ezek eredményeképpen a hallgatóik milyen minőségű valóságos tanulási tapasztalathoz jutnak.” (Halász, 2012, 408)
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6.2.2. Intézményi keretek –szakmai háttér
Budapesti Corvinus Egyetem
A Budapesti Corvinus Egyetemen Gazdálkodástudományi Karán a Vezetés és szervezés
szak 2008-tól önálló, akkreditált egyetemi mesterszak. Szakmai koordinációját a Vezetéstudományi Intézet látja el. Az átfogó vezetési-szervezési (general management) tudás
három specializáció (controlling és teljesítménymenedzsment, emberi erőforrás menedzsment és szervezetfejlesztés, szervezetalakítás és folyamatszervezés) valamelyikének speciális ismeretkörével egészül ki.
Az általános tájékoztató honlapról a hallgatók számára elérhető a szak operativ tanterve, mely a 2018-2019. tanévre tartalmazza az órafelosztást, tantárgyi leírásokat (Melléklet 2.).
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
A Műegyetem első, közvetlen elődintézménye a 1782-ben a budai tudományegyetem bölcsészeti karán alapított Institutum Geometrico-Hydrotechnicum volt. 1934-ben éppen a
közgazdasági képzés megindulására tekintettel jött létre a Magyar királyi József nádor
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 1949-ben a kar emblématikus vezetőjét, Heller
Farkas akadémikust címeitől megfosztották, s a Közgazdaságtudományi Egyetem létrejöttével a kart is megszüntették.
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara (BME GTK) a Műegyetem 1998. évi szervezeti átalakulásakor jött létre.
2000-ben hagyta jóvá a MAB a közgazdászképzés újraindítását a BME GTK-n, így 2001től folyik ismét a graduális gazdálkodási szakos közgazdász egyetemi képzés a Műegyetemen.
A Vezetés és szervezés mesterképzés 2006-tól jelent meg. Jelenleg a képzésben
résztvevő hallgatók termelés- és szolgáltatásmenedzsment specializáción végeznek.
Vizsgálódásom tárgya a Vezetés és szervezés nappali mesterszak 2016. őszi évfolyamtól
érvényes Melléklet 3. szerinti BME-GTK Mintatanterv.
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Debreceni Egyetem
A debreceni felsőoktatás intézményi előzményei 1538-ig vezethetők vissza. A legrégebben folyamatosan működő felsőoktatási intézménynek lehet a mai egyetemet tekinteni,
mely a 2000-től megvalósult felsőoktatási integráció eredményeként nyolc (öt egyetemi
és három főiskolai) karral, négy önálló intézettel és három agrárkutatói intézettel rendelkezett. Jelenleg 14 kara van az egyetemnek, hallgatói létszáma 2018 októberi adatok szerint, nappali és levelező tagozaton együttesen meghaladja a 48 ezer főt.
A Vezetés és szervezés 4 féléves mesterprogram a gazdálkodás és menedzsment
alapszak egyenes folytatásának tekinthető. Az egyetem 2008-ban készült összefoglaló
képzési programjában már szerepelt a Vezetés és szervezés mesterszak, a szak 2018. évi
képzési programja (táblázatos tanterve) a Melléklet 4-ben található.
Miskolci Egyetem
A Magyar Országgyűlés 1949-ben rendelte el, hogy „a felsőfokú műszaki szakképzés
fokozása céljából Miskolcon Nehézipari Műszaki Egyetemet kell létesíteni”, írja az egyetem honlapja. 1987-ben indult meg a közgazdászképzés, melyet a Gazdaságtudományi
Kar létrehozása követett 1990-ben. A Vezetés és szervezés mesterszak gazdája a Vezetéstudományi Intézet. A mesterszak 2017. februártól érvényes mintatanterve táblázatos formában a Melléklet 5-ben tekinthető meg.
Pannon Egyetem
1949-ben törvényi intézkedés alapján alakult meg Veszprémben a Budapesti Műszaki
Egyetem Nehézvegyipari Kara, mely 1951 szeptemberében önálló egyetemmé vált. 1969ben jött létre az Üzemgazdaságtan Tanszék, amelyből a későbbi gazdasági tanszékek kialakultak. 2003-ban létrejött a Gazdaságtudományi Kar és ezzel az egyetem ötkarúvá vált.
A 2006. év elején született döntés az intézmény nevének Pannon Egyetemre való változtatásáról. A Vezetés és szervezés mesterszak 2017 szeptemberétől érvényes tanterve a
Melléklet 6.-ban található.
Elemzésem első szakaszában a hatályos Vezetés és szervezés MSc szakra vonatkozó
KKK két, a tartalmi elemzés szempontjából releváns pontjában foglaltakat (6. és 8.) vettem figyelembe. E pontok tételesen rendelkeznek a következőkről:
78

(6.) A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
 a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
 a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit
 a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit
A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák felsorolása a hatályos KKK-ban a Melléklet 1-ben teljes szövegben olvasható. Itt csupán a kutatás szempontjából lényeges elemek dőltbetűs kiemelése olvasható. Eszerint a képzés célja a vállalkozások, valamint a közszféra szervezetei számára olyan közgazdászok képzése, akik
megalapozott és integrált szakmai ismeretekkel rendelkeznek a menedzsment széles területén. Megszerzett tudásuk birtokában képesek elemezni, tervezni, irányítani a versenyszektor és a közszféra szervezeteinek munkafolyamatait. Képesek újonnan felmerülő
problémákat felismerni, elemezni és megoldani…
Az elsajátítandó szakmai kompetenciákat a KKK négy csoportban tárgyalja:
a) tudása
 Érti a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését és hazai, illetve nemzeti határokon túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs és motivációs tényezőit, különös tekintettel az intézményi környezetre.
 Ismeri az európai integrációs folyamatot és az Európai Uniónak a tevékenységéhez kapcsolódó szakpolitikáit.
 Birtokában van a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, az információgyűjtés és -feldolgozás korszerű, elméletileg is igényes matematikai-statisztikai, ökonometriai, modellezési módszereinek, ismeri azok korlátait is.
 Ismeri a vállalkozás, gazdálkodó szervezet és projekt tervezési és vezetési szabályait,
szakmai és etikai normáit.
 Ismeri a vezetés- és szervezéstudomány és gyakorlat korszerű irányzatait és eredményeit.
 Ismeri a korszerű informatikával és know-how-val támogatott vezetési és szervezési
módszereket és azok gyakorlati alkalmazását.
 Érti a szervezetek működése során felmerülő problémák és új jelenségek megoldási módozatait, illetve a kritikus feldolgozására irányuló módszereket.

b) képességei
 Önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat és megoldási módokat fogalmaz meg,
képes az igényes elemzési, modellezési módszerek alkalmazására, komplex problémák

79

megoldására irányuló stratégiák kialakítására, döntések meghozatalára, változó hazai
és nemzetközi környezetben, illetve szervezeti kultúrában is.
 A gyakorlati tudás, tapasztalatok megszerzését követően képes közepes és nagyméretű
vállalkozás, komplex szervezeti egység vezetésére, gazdálkodó szervezetben átfogó gazdasági funkciót képes ellátni, összetett gazdálkodási folyamatokat tervezni, irányítani,
az erőforrásokkal gazdálkodni.
 Nemzetközi, multikulturális környezetben is képes hatékony munkavégzésre.
 Képes a vezetés-szervezés tudományágában a kutatások és azok eredményeinek kritikus
értékelésére.
 Képes tudása, képességei és készségei folyamatos, egy életen át tartó fejlesztésére.

c) attitűdje
 Kritikusan viszonyul saját, illetve a beosztottak munkájához és magatartásához, innovatív és proaktív magatartást tanúsít a gazdasági problémák kezelésében. Nyitott és befogadó a gazdaságtudomány és gyakorlat új eredményei iránt.
 Kulturált, etikus és tárgyilagos értelmiségi hozzáállás jellemzi a személyekhez, illetve a
társadalmi problémákhoz való viszonyulása során, munkájában figyel a szélesebb körű
társadalmi, ágazati, regionális, nemzeti és európai értékekre (ide értve a társadalmi,
szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is).

d) autonómiája és felelőssége
 Szervezetpolitikai, stratégiai, irányítási szempontból jelentős területeken is önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldási módszereket, önállóan lát el
gazdasági elemző, döntés-előkészítő, tanácsadói feladatokat.
 Önállóan létesít, szervez és irányít nagyobb méretű vállalkozást, vagy nagyobb szervezetet, szervezeti egységet is.
 Önállóan azonosítja, tervezi és szervezi saját és beosztottai szakmai és általános fejlődését, azokért felelősséget vállal és visel.
 Vizsgálja, vállalja és kezeli annak felelősségét, hogy az elemzések és gyakorlatibb eljárások során kapott eredmények a választott módszertől is függnek.
 Munkájára jellemző a szakmai kérdések megfogalmazásakor a gazdasági és gazdaságon kívüli következmények önálló és felelős végiggondolása és figyelembevétele.

A KKK szerint a szak orientáció kredit értéke 48-72 lehet. A diplomamunka 15
kredit értékét kötöttnek tekintethető, a szabadon választott tantárgyak esetében pedig a
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minimális kreditérték 6. A kredit-megoszlás vizsgálata esetében a KKK 9.1.1, a harmadik
a 9.1.2. pontja szerint a szak három ismeretblokkból épül fel (12. ábra):
1. Gazdaságtani és társadalomtudományi ismeretek (marketingmenedzsment ismeretek, pénzügyi ismeretek, matematikai-statisztika módszerek és elemzések,
kvantitatív döntési módszerek, kutatási módszertan, vezetői üzleti gazdaságtan,
gazdaságpolitika) – 15-30 kredit;
2. Vezetés és szervezés szakmai ismeretek (szervezetelmélet, szervezeti magatartás
és vezetés, stratégiai menedzsment, változás- és tudásmenedzsment, projektek
menedzselése, termelés- és folyamatmenedzsment, integrált információs rendszerek irányítása, controlling) – 20-30 kredit.
3. A válaszható specializációk, szakmai modulok képzésen belül kreditaránya –
30-40 kredit.
Vezetés és szervezés MSC szak
Mintatantervi ismeretblokkok

Gazdaságtani és társadalomtudományi ismeretek (15-30)
Vezetés és szervezés szakmai ismeretek (20-30)
Választható specializáció, szakmai modulok (30-40)
Szabadon választható tárgyak (6)
Diplomamunka (15)

12. ábra. Vezetés és szervezés szak mintatantervi ismeretblokkok a KKK szerint
A következő (13-20.) ábrákon a fenti 65-100 kreditet a KKK 6. és 9.1.1., valamint
9.1.2. pontja szerinti kredit értékek belső tagolását, valamint a tantárgyakat intézményenként tüntettem fel. A diplomamunka 15 kredit értéke kötöttnek tekinthető, a szabadon
választott tantárgyak esetében pedig a minimális kreditérték (6) növelése értelemszerűen
csökkenti a többi kategória keretét, jellemzően a specializációhoz tartozó tantárgyak
együttes kreditértékét.
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Gazdaságtani és társadalomtudományi ismeretek (30)
Vezetés és szervezés szakmai ismeretek (30)
Választható specializáció, szakmai modulok (35)

BCE

Szabadon választható tárgyak (10)
Diplomamunka (15)

Üzleti közgazdaságtan (5)
Kvantitatív módszerek (5)
Vezetéselmélet és módszertan
(Menedzsment történet) (5)
Számviteli beszámolók (5)
Döntéselmélet (5)
Marketing menedzsment (5)

Stratégiai menedzsment (5)
Szervezeti magatartás és vezetés (5)
Menedzsment kontrollrendszerek (5)
Információs erőforrás menedzsment (5)
Szervezetelméletek (5)
Változásvezetés (5)

Stratégiai emberierőforrás menedzsment (5)
Szervezetfejlesztés (5)
Szervezeti kultúra kutatása és fejlesztése (5)
Tanuló szervezet gyakorlata (5)
EEM gyakorlati projekt (5)
Alternatív megközelítések az EEM-ben (5)
OD és HR tanácsadói készségek fejlesztése (5)

13. ábra. Vezetés és szervezés szak mintatantervi ismeretblokkok a BCE-n
A BCE esetében egyértelmű a KKK-nak való megfelelés, a fenti tagolásban 30-3035 kreditet tartalmaztak a blokkok. A szabadon választható blokk 10 kreditje mellett a
szakdolgozat elkészítésére 15 kredit áll rendelkezésre (Megjegyzés: a kötelezően választható 3 tantárgyból 2 felvétele és teljesesítése kötelező, specializációnként eltérő kreditértékek lehetnek)
A fenti logikát alkalmazva további négy intézmény mintatantervének elemzése következik, melyet grafikus módon, rövid értékelő megállapításokkal mutatok be.
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Gazdaságtani és társadalomtudományi ismeretek (34)
Vezetés és szervezés szakmai ismeretek (25)
Választható specializáció, szakmai modulok (40)
Szabadon választható tárgyak (6)
Diplomamunka (15)

BME
Közgazdaságtan (3)
Kvantitatív módszerek (5)
Üzleti gazdaságtan (5)
Vállalati jog (3)
Számvitel (5)
Vállalati pénzügyek I. (5)
Gazdaságpolitika (5)
Befektetések (3)

Szervezeti viselkedés (5)
Termelés- és szolgáltatásmenedzsment (5)

Termelésszervezés (5)

Emberi erőforrás menedzsment (5)

Projektmenedzsent (5)
Termelés és szolgáltatási döntések elemzése (5)
Logisztika – ellátási lánc menedzsment (5)

Technológiamenedzsment (5)
Minőségmenedzsment (5)

Kockázat és megbízhatóság (5)
Menedzsment KV blokk I-II. (3+3)
Pénzügy KV blokk I-II. (3+3)
Üzleti jog KV blokk (3)

14. ábra. Vezetés és szervezés szak mintatantervi ismeretblokkok a BME-n
A BME a Gazdaságtani és társadalomtudományi ismeretek esetében a 34 kredit
több, mint a KKK szerinti 30 kredites felső korlát. Az eltérésnek okai lehetnek a hagyományok, illetve, a tanszékek, oktatók közötti érdekviszonyok. A hallgatói visszacsatolások alapján érdekes lenne felmérni, hogy ez az eltérés valójában milyen hatással van a
diplomához szükséges tudás megszerzésére. Véleményem szerint a képzés pénzügyi oldala nagyon erős, de mindez a vezetés szervezés szakmai tantárgyak kárára valósul meg.
A többi egyetem jó példáját követve szervezetelméletek, változásmenedzsment, stratégiai
menedzsment, döntéselmélet vagy kontrolling tantárgyakkal lehetne fejleszteni a vezetés
szervezés szakmai blokkot.
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A többi blokk a KKK előírásainak megfelel. A Miskolci és a Pannon Egyetem gyakorlatának megfelelően megfontolásra javaslom a projektmenedzsment tantárgy átemelését a specializációs blokkból a Vezetés és szervezés szakmai ismeretek blokkba. Ez az
átsorolás a KKK megfelelést nem rontaná.

Gazdaságtani és társadalomtudományi ismeretek (30)
Vezetés és szervezés szakmai ismeretek (30)
Választható specializáció, szakmai modulok (39)
Szabadon választható tárgyak (6)

DE

Diplomamunka (15)

Vezető üzleti gazdaságtan (4)
Haladó módszertani ismeretek (5)
Kutatásmódszertan a menedzsmentben (5)
Haladó marketing menedzsment (3)
Haladó pénzügyek (3)
Vezető közgazdaságtan (4)
Munkajog (3)
Gazdaságpolitika (3)
Haladó szervezetelmélet és
szervezeti magatartás (5)
Termelés-és folyamatmenedzsment (5)
Integrált információs rendszerek irányítása (4)
Haladó stratégiai menedzsment (5)
Számvitel és controlling vezetőknek (5)
Változás- és tudásmenedzsment (3)
Világgazdasági és

Szervezeti kultúra elemzése és fejlesztése (5)
Stratégiai emberi erőforrás menedzsment (5)
A szervezetfejlesztés elmélete modelljei
és gyakorlata (4)
HR trendek és tendenciák (3)
Munkaerőpiaci ismeretek (3)
Üzleti etika (5)
Tanuló szervezetek, szervezeti tanulás

15. ábra. Vezetés és szervezés szak mintatantervi ismeretblokkok a DE-n

A Debreceni Egyetem esetében egyértelmű a KKK-nak való kredit szintű megfelelés. (Megjegyzés: KV: a 3 tantárgyból 2 felvétele és teljesesítése kötelező; specializációnként eltérő kreditértékek lehetnek félévenként).
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Gazdaságtani és társadalomtudományi ismeretek (30)
Vezetés és szervezés szakmai ismeretek (29)
Választható specializáció, szakmai modulok (37)
Szabadon választható tárgyak (9)
Diplomamunka (15)
ME
Stratégiai menedzsment (4)
Világgazdasági folyamatok,
világgazdasági régiók (4)
Marketingmenedzsment (5)
Kutatásmódszertan (3)
Kvantitatív statisztikai módszerek (5)
Haladó vállalati pénzügyek (5)
Vezetői gazdaságtan (4)
Integritásközpontú vezetés a közszférában (4)
Közszolgáltató szervezetek stratégiai vezetése (4)
Kontrolling (5)
Termelésmenedzsment (4)
Minőségmenedzsment (4)
Innovációmenedzsment (4)
Modul 1 (4+4+4)

Szervezeti magatartás és vezetés (5)
Változás- és tudásmenedzsment (4)
Teljesítménymenedzsment (3)
Projektmenedzsment (4)
Haladó vezetői számvitel (5)
SAP üzleti adminisztráció (4)
Döntéselmélet és -módszertan (4)…

16. ábra. Vezetés és szervezés szak mintatantervi ismeretblokkok a ME-n

A Miskolci Egyetem esetében egyértelmű a KKK-nak való megfelelés.
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Gazdaságtani és társadalomtudományi ismeretek (30)
Vezetés és szervezés szakmai ismeretek (30)
Választható specializáció, szakmai modulok (39)
Szabadon választható tárgyak (6)
Diplomamunka (15)

PE
Menedzsment kihívások (3)
Kvantitatív módszerek (6)
Vezetői gazdaságtan (3)
Minőségmenedzsment (6)
Marketing menedzsment (6)
Haladó vállalati pénzügyek (6)

Kompetencia menedzsment (3)
Tudásmenedzsment (3)
Munkaerő-piaci ismeretek (3)
Kompenzáció menedzsment (3)
Humán szoftverek (3)
Gazdaságpolitika (3)
Integrált információs rendszerek (3)
Változásmenedzsment (3)
Interkulturális menedzsment (6)
Szervezetfejlesztés (6)

Stratégiai menedzsment (6)
Stratégiai emberi erőforrás menedzsment (3)
Projektek tervezése és irányítása (6)
Termelés- és szolgáltatás menedzsment II. (6)
Vezetői döntések (6)
Stratégiai controlling (3)

17. ábra. Vezetés és szervezés szak mintatantervi ismeretblokkok a PE-n

A Pannon Egyetem esetében egyértelmű a KKK-nak való megfelelés.
A vizsgálódás tágabb szakmai kitekintésre lehetőséget adó bővítésével további három intézmény (Eszterházy Károly Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar,
Metropolitan Egyetem, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi
Kar) esetében is szemléltettem az adott szak KKK-jának való megfelelést a s publikusan
elérhető mintatantervek alapján. A korábbi logika szerint a 18., 19., 20. ábrák szemléltetik
blokkonként a tantárgyakat és a kredit megoszlást. A részletes elemzés során ugyanakkor
az előzetesen kiválasztott öt intézmény dokumentációja képviselte a vizsgálatom tárgyát.
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Gazdaságtani és társadalomtudományi ismeretek (26)
Vezetés és szervezés szakmai ismeretek (30)
Választható specializáció, szakmai modulok (38)
Szabadon választható tárgyak (11)
Diplomamunka (15)

EKE
Marketingmenedzsment (4)
Nemzetközi gazdaságpolitika (3)
Gazdaságstatisztika és elemzés (3)
Kvantitatív döntési módszerek (3)
Vállalkozásfinanszírozás és
pénzügyi stratégiák (3)
Haladó kutatásmódszertan (3)
Vezetői üzleti gazdaságtan (4)
Vezetői minőségmenedzsmen

Vállalati stratégiák (5)
Szervezetelmélet (3)
Szervezeti magatartás és vezetés (3)
Vállalati döntéstámogató rendszerek (4)
Termelési folyamatok menedzsmentje (3)
Vezetői kontrolling (4)
Pályázat- és projektmenedzsment (5)
Változás- és tudásmenedzsment (3)

Technológiamenedzsment (4)
Termelési folyamatok szervezése (5)
Szolgáltatásmarketing és -menedzsment (5)
Logisztikai menedzsment (5)
Teljesítménymenedzsment (5)
Gyakorlati problémamegoldó projekt (0)
Vállalati innováció (4)
Innováció-módszertan (5)
Üzleti tanácsa

18. ábra. Vezetés és szervezés szak mintatantervi ismeretblokkok az EKE-n

Az Eszterházy Károly Egyetem esetében egyértelmű a KKK-nak való megfelelés.
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Gazdaságtani és társadalomtudományi ismeretek (27)
Vezetés és szervezés szakmai ismeretek (27)
Választható specializáció, szakmai modulok (45)
Szabadon választható tárgyak (6)
Diplomamunka (15)

METU
Gazdaságpolitika (3)
Kutatásmódszertan (6)
Vezetői (üzleti) gazdaságtan (6)
Vezetés-és szervezetelmélet (6)
Alkalmazott gazdasági és munkajog (3)
Marketing- és
kommunikációmenedzsment (3)

Controlling rendszerek (6)
Vállalati döntéstámogató rendszerek
és módszerek (6)
Bevezetés az alternatív vitarendezésbe (AVR) (6)
A mediáció jogi, etikai kérdései (6)
Az AVR módszerei és eszköztára (6)
Mediátori praxis működtetése (3)
AVR a szervezeti konfliktuso

Stratégiai menedzsment (6)
Vállalatfinanszírozás és pénzügyi stratégiák (6)
Innováció-és tudásmenedzsment (3)
Tárgyalástechnikák és konfliktusmenedzsment (6)
Menedzsment modellek és rendszerek (3)
Szervezeti magatartás és vezetés (3)

19. ábra. Vezetés és szervezés szak mintatantervi ismeretblokkok a METU-n

A Metropolitan Egyetem esetében a választható specializációs blokk 45 kredit értékkel bír, mely meghaladja a maximális 40 kreditet.
A Miskolci és a Pannon Egyetem gyakorlatának megfelelően megfontolásra javaslom a „controlling rendszerek”, valamint a „vállalati döntéstámogató rendszerek és módszerek” tantárgyak átemelését a specializációs blokkból a vezetés és szervezés szakmai
ismeretek blokkba. Ez az átsorolás egyben a vezetés és szervezés szakmai blokk újragondolását ösztönzi.
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Gazdaságtani és társadalomtudományi ismeretek (29)
Vezetés és szervezés szakmai ismeretek (26)
Választható specializáció, szakmai modulok (42)
Szabadon választható tárgyak (8)
Diplomamunka (15)

SE
Üzleti gazdaságtan (5)
Kutatásmódszertan (5)
Termelés- és folyamatmenedzsment (5)
Matematikai-statisztikai módszerek
és elemzések (5)
Gazdaságpolitika (5)
Választható tárgy (4)

Szervezeti magatartás és vezetés (4)
Vállalati stratégia (5)
Változtatás- és tudásmenedzsment (4)
Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika (4)
Projektek menedzselése (5)
Szervezéselmélet (4)

Döntéstámogató rendszerek és módszerek (4)
Vezetői számvitel és kontrolling (5)
A szervezetfejlesztés gyakorlata (5)
Számítógépes projekttervezés (5)
Marketingmenedzsment (5)
Vállalati információs rendszerek (5)
Emberierőforrás-menedzsment rendszerek (4)
Vezetői

20. ábra. Vezetés és szervezés szak mintatantervi ismeretblokkok a SE-n

A Soproni Egyetem esetében a választható specializációs blokk 42 kredit értékkel
bír, mely meghaladja a maximális 40 kreditet.
A Miskolci és a Pannon Egyetem gyakorlatának megfelelően megfontolásra javaslom a „vezetői számvitel és kontrolling”, valamint a „döntéstámogató rendszerek és módszerek” tantárgyak átemelését a specializációs blokkból a vezetés és szervezés szakmai
ismeretek blokkba. Ez az átsorolás egyben a vezetés és szervezés szakmai blokk újragondolását ösztönzi, például megfontolásra javaslom az „üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika” tantárgy átsorolását a specializációs vagy a szabadon választható tantárgyak
közé.
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5. táblázat. A kreditmegfelelés összesítése
gazdaságtani és
társadalomtudományi
ismeretek

vezetésszervezés
szakmai
ismeretek

15-30

20-30

30-40

BCE

30

30

BME

34

DE

diplomamunka

összesen

6+

15

120

35

10

15

120

25

40

6

15

120

30

30

39

6

15

120

ME

30

29

37

9

15

120

PE

30

30

39

6

15

120

EKE

26

30

38

11

15

120

METU

27

27

45

6

15

120

SE

29

26

42

8

15

120

KKK elvárás

specializá- szabadon
ció
választható

Az 5. táblázatban látható, hogy a 8 intézményt tartalmazó körben a KKK által megfogalmazott kredit kritériumoknak az intézményi mintatantervek általánosságban megfelelnek. Csekély, csupán 2-5 kredites eltéréseket sikerült azonosítani, melyek azonban
minden esetben a képzés részletes vizsgálatát, újratervezését vetik fel.

6.2.3. Tartalomelemzés
A tartalomelemzés következő fázisában az alábbi folyamatábra szerint a KKK és mintatantervek mellé a tantárgyi adatlapok is bekerültek az elemzés körébe (21. ábra).
Az alapszintű dokumentum a KKK volt, ez az „A” jelű dokumentum. Ehhez a következő szinten kapcsolódott az intézményenként differenciálódó a mintatanterv, ezek a
B1, B2, B3, B4 és B5 dokumentumok. A következő lépésben intézményenként 3-3 tantárgyi
adatlapot választottam ki, melyek az adott témához feltételezhetően kapcsolódnak. Ezeket a harmadik szinten értelmezhető dokumentumokat a következőképpen indexeltem:
T11 ,T12 ,T13 …T51 ,T52,T53 .
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21. ábra. A tartalomelemzés logikai ábrája

6. táblázat. A tartalomelemzés körébe vont dokumentumok
Alapdokumentum

Mintatantervek
B1 – BCE

Vezetés és
szervezés

B2 – BME

MSc – AKKK
B3 – DE

B4 – ME

B5 – PE

Kiválasztott tantárgyak

Kreditek

T11 – Szervezeti magatartás és vezetés

5

T12 – Menedzserkontroll-rendszerek

5

T13 – Üzleti etika, felelős vállalat

3

T21 – Szervezeti viselkedés

5

T22 – Minőségmenedzsment

5

T23 – Kockázat és megbízhatóság

5

T31 – Haladó szervezetelmélet és szervezeti

5

T32 – Haladó stratégiai menedzsment

5

T33 – Üzleti etika

3

T41 – Szervezetfejlesztés

5

T42 – Minőségmenedzsment

4

T43 – Változás- és tudásmenedzsment

4

T51 – Szervezetfejlesztés

6

T52 – Minőségmenedzsment

6

T53 – Megbízhatóság és kockázatmenedzsment

3
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A 6. táblázat a dokumentumelemzés dokumentumait tartalmazza. A KKK képezi
az alapját az intézményi mintatanterveknek, melyek értelemszerűen differenciáltak,
ugyanakkor a párhuzamos akkreditáció által a KKK-nak való megfelelésük biztosítja a
hasonlóságot. A tartalomelemzés további, még inkább különbségeket mutató dokumentumrendszere a compliance tartalma szempontjából relevanciával bíró tantárgyak. Ezek
felsorolása is érzékelteti az eltéréseket, s a kreditek esetében is mutatkoztak különbségek.
Általában a kötelező (K) tantárgyak kiválasztására törekedtem, de néhány esetben specializáció keretében oktatott tantárgy is az elemzési körbe került.
A vizsgálati kör kialakításától függetlenül kialakításra került egy a comlpiance és a
felsőoktatás kötődése szempontjából relevánsnak tekinthető előzetes fogalom-lista. Ez a
témához szakértői vélemények alapján kapcsolható fogalomlista, melyet a KKK 6., 8.,
9.1.1. és 9.1.2. pontjai alapján, valamint a BME Kockázatkezelési szabályzatának elemzése alapján állítottam össze. A Magyar Bankszövetség által 2017-ben készített „A compliance (megfelelőség biztosítási) funkció működtetésének legjobb gyakorlata (Best Practice Kódex)” dokumentum fogalomkészletét is áttekintettem, mely az alábbi szófelhőben
ábrázolható.

22. ábra. A Magyar Bankszövetség Best Practice Kódexének szófelhője
A fogalmi kör kialakítása során végül figyelembe vettem a 2019 januárban felvett
interjú alapszövegek statisztikáit is. A mintegy 41 ezer szót tartalmazó, több, mint 80
oldalas interjú szövegben értelemszerűen a compliance (632) és a bank (314) kifejezések
gyakran ismétlődtek, ugyanakkor az ellenőrzés (101), kontroll (53) és a megfelelés (60)
fogalmak ismétlődése a tartalomelemzés során felhasznált listát megerősítette.
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A kutatás során megvizsgáltam az Nemzetgazdasági Minisztérium 2017-ben kiadott Államháztartási Belső Kontroll Standardok és Gyakorlati Útmutatóját, mely alapján
a BME Kockázatkezelési Szabályzata készült. A belső kontrollrendszer egy olyan folyamatrendszer, amely tartalmazza azokat az elveket, eljárásokat, amelyeket a költségvetési
szerveknek kell kialakítania és működtetnie, abból a célból, hogy tevékenysége szabályszerű legyen, összhangban a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeivel. Az útmutató a compliance szót egy helyen (a szervezet második védelmi vonalánál, a megfelelőség szinonimájaként) használja.
Végül a kutatás zárószakaszában, éppen az intejú alanyok utalásai alapján referencia dokumentumként kezeltem a Magyar Nemzeti Bank szakmai ajánlását, a 27/2018.
(XII.10.) számú ajánlás a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról, melyben szintén a fogalmak megjelenésének gyakoriságát megvizsgáltam.
Végül a következő 11 tételből álló fogalom-lista került felhasználásra az összehasonlító tartalomelemzés során:
1. compliance,
2. ellenőrzés,
3. kockázat,
4. kontroll,
5. megfelelés,
6. megfelelőség,
7. minőség,
8. szabályozás,
9. szervezet,
10. szervezés,
11. vezetés.
A tartalomelemzés során szoftveres elemzéssel olyan mintázatokat kerestem az öt
egyetem mintatantervei, és a releváns tantárgyak adatlapjai alapján, melyek az adott témakör képzési tartalomban történő megjelenésére vonatkozóan objektíven elemezhető
információkat adhatnak.
A dokumentumok és a fogalmi kör elemeinek összevetésére a következő eljárás
nyújtott segítséget. Minden dokumentumot megvizsgálunk aszerint, hogy a fogalmi kör
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elemei szerepelnek-e benne. Ha igen, akkor adott fogalmi elem helyére 1-et, ha nem, akkor 0-át írunk. Így minden dokumentumhoz rendelhető egy bináris (csak 0-ákat és 1-eseket tartalmazó), 11 karakter hosszúságú vektor. Ezekre megfelelőségi vektorként hivatkozom a továbbiakban. A dokumentumok legtöbbször igen rövid terjedelműek, ezért csak
az adott fogalmi elem előfordulását vizsgáltam, nem az előfordulás gyakoriságát.
A megfelelőségi vektorok a fogalmi kör jelenlétének erősségét mutatják a vizsgált
dokumentumokban. A vektorok egyes dimenziójában szereplő értékéből látható, hogy a
fogalmi kör mely elemei jelennek meg a dokumentumban. Ez alapján történik meg a
megfelelőségi vektorok osztályozása, klaszterezése. A particionáló klaszterező eljárás (kmeans) során szükséges egy különbségi mátrix előállítása (ebből a mátrixból olvasható
ki, hogy a kiválasztott megfelelőségi vektor mennyire különbözik az összes többi vektortól). Többszöri próbálkozás után az úgynevezett 'Manhattan távolság' metódus bizonyult
eredményesnek a megfelelő különbségi mátrixhoz. Ezt a mátrixot kell megadni a k-means
klaszterező eljárásnak, kiegészítve a kívánt klaszter csoportok számával. Ezt az értéket
szándékosan alacsonyan tartottam, igazodva a feladat körülményeihez. A klaszterezést
követően a klaszterek képi ábrázolására került sor. Az ábrákon látható, illetve a táblázatos
adatokból kiolvasható, mely dokumentumok melyik csoportba kerültek.
Módszertani értelemben véve több alternatívát is kipróbáltam, az eljárás megismételhetőségét szem előtt tartva. Ezt egy módszertani kísérletnek tekintettem, melyet más
tantárgyak és tematikák vizsgálata során is lehet alkalmazni a jövőben.
Az eljárás tesztelése során elsőként a BME Mintatanterv és három tantárgy elemzését végeztem el. A fogalmi kör elemei közül csak az alábbiak esetében volt egy vagy
több dokumentumban találat: (vezetés, kockázat, minőség, szabályozás, szervezet). A kialakított vektorok egy-egy dokumentumot minősítettek, így ezek alapján kmeans, particionáló klaszterelemzést végrehajtva, két csoport volt kijelölhető. A 23. ábra szerint leginkább az első és a harmadik, illetve a 2. és az 5. dokumentumok hasonlítottak egymásra.
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23. ábra. A particionáló klaszterelemzés képe
Az előzetes vizsgálódás alapján feltételezhető volt volt, hogy a relatíve alacsony
dokumentumszám, az ezekben foglalt alacsony karakterszám ellenére is alkalmazhatóak
a szövegbányászat statisztikai eszközei.
Rendezett dokumentumok csoportjával került sor a második elemzésre. A dokumentumok (7. táblázat):
7. táblázat. Az elemzett dokumentumok
Állomány neve

Rövid név

KKK
BME Kockázatkezelési szabályzata
Bankszövetség Kódex
MNB ajánlás a védelmi vonalakról
BCE mintatanterv
BME mintatanterv
DE mintatanterv
ME mintatanterv
PE mintatanterv
T11 – Szervezeti magatartás és vezetés
T12 – Menedzsmentkontroll-rendszerek
T13 – Üzleti etika, felelős vállalat

KKK
REF02
REF03
REF04
MT01
MT02
MT03
MT04
MT05
TL01
TL02
TL03
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7. táblázat folytatása
Állomány neve
T21 – Szervezeti viselkedés
T22 – Minőségmenedzsment
T23 – Kockázat és megbízhatóság
T31 – Haladó szervezetelmélet és szervezeti magatartás
T32 – Haladó stratégiai menedzsment
T33 – Üzleti etika
T41 – Szervezetfejlesztés
T42 – Minőségmenedzsment
T43 – Változás- és tudásmenedzsment
T51 – Szervezetfejlesztés
T52 – Minőségmenedzsment
T53 – Megbízhatóság és kockázatmenedzsment

Rövid név
TL04
TL05
TL06
TL07
TL08
TL09
TL10
TL11
TL12
TL13
TL14
TL15

A fenti dokumentumok közötti hasonlóságot szerettem volna kimutatni szövegbányászati módszerekkel. A szövegbányászati feldolgozás során a szövegek előkészítésekor
ki kellett szűrni az úgynevezett stopszavakat (névelők, kötőszavak, stb.). Szintén eltávolításra kerültek az írásjelek, a számok, valamint az elemzés szempontjából felesleges szóközök. A megmaradt szavakat egységes kisbetűs formában lehetett a szoftver számára
megadni.
Ezt követően készültek el az intézményi mintatantervek (5) és a tantárgyi adatlapok
(15) szófelhői. Ezek alapján készült el két klaszteranalizis. A referenciaanyagok klaszteranalízise alapján megállapítható, hogy a KKK és a BME kockázatkezelési szabályzata
alkot egy klasztert, míg a többi referencia anyag egy másik klasztert (24. ábra).

24. ábra. A particionáló klaszterelemzés képe
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A kifejezések megjelenését mutatja meg a 8. táblázat a referencia dokumentumokban.

compliance

ellenőrzés

kockázat

kontroll

megfelelés

megfelelőség

minőség

szabályozás

szervezet

szervezés

vezetés

8. táblázat. Referencia anyagok megfelelőségi vektorai mátrix alakban

KKK

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

REF02

0

1

1

1

0

0

0

1

1

0

1

REF03

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

REF04

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

A mintatantervek klaszteranalízise és a mintatantervek megfelelőségi vektorai mátrix
alakban az alábbi összefüggéseket mutatják:

25. ábra. A mintatantervek klaszteranalízisének képe

A 25. ábra látható és a mintatantervek klaszteranalízise alapján megállapítható,
hogy a fogalmi kör előfordulását tekintve a BME és a PE mintatanterve alkot egy klasztert, és a többi egyetem együtt egy másik klasztert. Érdekes módon a Pannon Egyetem
mintatantervében egyetlen vizsgált szó sem szerepel.
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Végül elemzésem a tantárgyleírások alapján a következő összefüggéseket mutatta.

26. ábra. A particionáló klaszterelemzés képe
A tantárgyleírások esetében 3 klaszter jelent meg.

compliance

ellenőrzés

kockázat

kontroll

megfelelés

megfelelőség

minőség

szabályozás

szervezet

szervezés

vezetés

9. táblázat. Tantárgyleírások megfelelőségi vektorai mátrix alakban

TL01

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

TL02

0

1

0

1

0

0

0

0

1

1

0

TL03

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

TL04

0

0

0

0

1

0

1

0

1

1

1

TL05

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

TL06

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

TL07

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

TL08

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

TL09

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

TL10

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

TL11

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

TL12

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

TL13

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

TL14

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

TL15

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

98

10. táblázat. Dokumentumok klaszterbe sorolása
Dokumentum

Rövid név

Klaszter száma

T11 – Szervezeti magatartás és vezetés

TL01

2

T12 – Menedzserkontroll-rendszerek

TL02

1

T13 – Üzleti etika, felelős vállalat

TL03

1

T21 – Szervezeti viselkedés

TL04

1

T22 – Minőségmenedzsment

TL05

1

T23 – Kockázat és megbízhatóság

TL06

1

T31 – Haladó szervezetelmélet és szervezeti

TL07

2

T32 – Haladó stratégiai menedzsment

TL08

1

T33 – Üzleti etika

TL09

1

T41 – Szervezetfejlesztés

TL10

2

T42 – Minőségmenedzsment

TL11

3

T43 – Változás- és tudásmenedzsment

TL12

2

T51 – Szervezetfejlesztés

TL13

2

T52 – Minőségmenedzsment

TL14

3

T53 – Megbízhatóság és kockázatmenedzsment

TL15

3

A tantárgyi adatlapok klaszteranalízise alapján megállapítható, hogy a legnépesebb
klaszterbe (1.) került a Corvinus Menedzsmentkontroll rendszerek (TL02) és Üzleti etika,
felelős vállalat (TL03) tantárgya, a BME mindhárom tantárgya (TL04, TL05, TL06), valamint a Debreceni Egyetem Haladó stratégiai menedzsment (TL08) és Üzleti etika
(TL09) tantárgya.
Másik klaszterbe (2.) került a Corvinus Szervezeti magatartás és vezetés tantárgya
(TL01), a Debreceni Egyetem Haladó szervezetelmélet és szervezeti magatartás tantárgya
(TL07), valamint a Miskolci Egyetem Miskolci Egyetem Szervezetfejlesztés (TL10) és
Változás- és tudásmenedzsment (TL12) tantárgyai, valamint a Pannon Egyetem Szervezetfejlesztés tantárgya (TL13).
Végül a 3. klaszterbe került a Miskolci Egyetem Minőségmenedzsment tantárgya
(TL11), valamint a Pannon Egyetem Minőségmenedzsment (TL14) és Megbízhatóság és
kockázatmenedzsment tantárgya (TL15).
Összeségében megállapítható, hogy a tantárgyi adatlapok nagy eltéréseket mutatnak kidolgozottság szempontjából és a kompetenciák leírása területén. Az azonos elnevezésű tantárgyak között hasonlóságot feltételeznénk, mégis több klaszterben jelenik meg
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például a szervezeti magatartás vagy a minőségmenedzsment. Ez felveti a kérdést, hogy
vajon a tantárgy szakmai tartalmában vagy az adatlapok információtartalmában keresendő az eltérések az oka.

6.2.4. A tartalomelemzés tanulságai
A korszerű KKK-k és mintatantervek a tudáson belül megkülönböztetik az ismereteket
és a készségeket, azaz a „tudni mit” és „tudni hogyan” eredménycéljait. A 2010-es évek
közepén megvalósított korszerűsítés eredményeként megkezdődött a tanulmányi eredményekre, a kimeneti szabályozás elvére épülő koncepció bevezetése. A KKK az intézményi
autonómia szellemében közvetlenül nem tartalmaz tantervi elemeket csupán a kimeneti
követelményeket, amelyeket a tanuló egyén szempontjából fogalmaz meg. Vagyis nem a
tanítási folyamat az érdekes, hanem „csak” az, hogy mi lett a tanulás eredménye. Az
ehhez elvezető folyamat az adott intézmény hatásköre, beleértve azt is, hogy abba – akár
saját versenyelőnyének megteremtése érdekében –, milyen intézményi sajátosságokat
épít bele. Így a KKK lehetőséget ad a képzések, a tantárgyak fejlesztésére. „...a szándékolt vagy tervezett tanulási eredmények meghatározása többféle módon is lehetséges
csakúgy, mint annak értékelése, vajon sikerült-e ezeket a valóságban elérni. Ami az előbbit illeti, ez az a pont, ahol a kvalifikációs rendszerek korábban említett reformja, nevezetesen a nemzeti képesítési keretrendszerek fejlődése közvetlen és nagy hatást gyakorol.
Ezek ugyanis jellegzetes módon kompetencia-alapú megközelítést követnek, azaz az egyes
kvalifikációkhoz olyan komplex követelményeket kapcsolnak, amelyek a tudás és képességek többféle formáját fedik le, és amelyek nagy hangsúlyt helyeznek a gyakorlatban
történő eredményes cselekvésre. Így például az Európai Képesítési Keretrendszer a tudás
(knowledge), a képességek (skills) és a kompetencia, azaz az autonóm és felelős cselekvésre való képesség és hajlandóság komplex együttese (competence) hármasában írja le
a kvalifikációkhoz kapcsolódó követelményeket.” (Halász, 2012)
Megállapítottam, hogy a vezetés és szervezés MSc szak esetében általánosságban
valóban fennáll a kreditszámokra vonatkozó megfelelőség. A konkrét tantárgyi adatlapok
csupán részlegesen tartalmazták általában a tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciákat és szinte elhanyagolható mértékben a compliance menedzs-
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ment témakörét illetően. Ezért megkíséreltem leírni olyan feladatokat, szakmai ismereteket, szakmai készségeket, személyes és társas kompetenciákat, valamint módszerkompetenciákat, melyek a compliance szemlélet elsajátítását a képzés során lehetővé teszik.
Ez a javasolt compliance tanulási egység a jelenlegi tantárgyi keretekhez illeszthető, a fenti kiválasztott tantárgyak képzése során opcionálisan alkalmazható. A tanulási
eredmények (learning outcomes) tudás, képesség, kompetencia kontextusában meghatározott kijelentések arra vonatkozóan, hogy a tanuló/hallgató mit tud, mit ért, és mire képes, miután lezárt egy tanulási folyamatot, függetlenül attól, hogy hol, hogyan, mikor
szerezte meg ezeket a kompetenciákat (CEDEFOP 2008; Európai Parlament és Tanács).
Arra törekedtem, hogy az EKKR/MKKR deszkriptorokhoz kapcsolódva legyen megfogalmazva a compliance tanulási egység (11. táblázat).
11. táblázat. Compliance menedzsment (témablokk leírása)
A tantárgy megnevezése
(opcionális), például:
Szervezeti magatartás/viselkedés/fejlesztés
Üzleti etika

Alapelvek és célok

Tartalmi leírás

A tantárgyért felelős szervezeti egység

A kurzus jellege
elődás/szeminárium

Kontaktóraszám
4/6

Előfeltételek

Az értékelés formája

 A témablokk tanításának alapelvei és céljai
A témablokk feladata: bevezetni a compliance fogalmát, a megfelelőség és kockázatok
kölcsönhatásának összefüggéseivel kapcsolatos vezetési és szabályozási ismereteket
rendszerezni, az elméleti összefüggések, fogalom-fejlődéstörténeti ismeretek a kockázatok kezelésében gyakorlati példákhoz való kapcsolásával a compliance management
főbb tevékenységeit bemutatni, hatását az ellenőrzésre, eszközrendszerét a szervezetekben a gyakorlati alkalmazás szempontjaiból rendszerezni. A hatályos jogi keretszabályozás szerinti megfelelőségi feladatok elvégzésben való részvétel, a megfelelőségi
terület munkájának támogatása.
 Tudás: fejlesztendő kompetenciaterületek
 A szervezeti magatartás lényeges jellemzője a szabályozókkal kapcsolatos megfelelőségre törekvés, mely során a felelősséggel végzett tevékenység nemcsak az önálló munkavégzést jelenti, hanem a szabályozási célok szerint a másokkal való
együttműködést is. A szervezeten belüli szakmai és társadalmi felelősség jogi és
erkölcsi kategória, amely a vezetők számára kötelezettségként határozható meg.

101

 Az erkölcsi értelemben vett felelősség magában foglalja az egyén tetteiért vállalt
felelősségét, amelyet nemcsak önmagával, hanem másokkal kapcsolatban is vállal.
Az önállóság és a felelősség szintje rendkívül fontos a munkavégzés során a szervezeti folyamatok tervezésével kapcsolatban, szakmai önreflexió, illetve önkorrekció.
 Képességek
 Önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat és megoldási módokat fogalmaz
meg, képes a compliance szemlélet gyakorlati alkalmazására a megfelelőség és kockázatok összefüggéseinek elemzése során, a problémák megoldására irányuló stratégiák kialakítására, döntések meghozatalára, változó hazai és nemzetközi környezetben, illetve szervezeti kultúrában.
 A gyakorlati tudás, tapasztalatok megszerzését követően képes közepes és nagyméretű vállalkozás komplex compliance menedzsment, illetve a közigazgatási szervek
belső kontroll tevékenyégében szerepet vállalni, az ezzel kapcsolatos folyamatokat
tervezni, irányítani, az erőforrásokkal gazdálkodni.
 Képes a vezetés-szervezés tudományágában a compliance témakörében kutatások
és azok eredményeinek kritikus értékelésére.
 Az attitüdők
 Kulturált, etikus és tárgyilagos értelmiségi hozzáállás jellemzi a személyekhez, illetve a társadalmi problémákhoz való viszonyulása során, munkájában figyel a szélesebb körű társadalmi, ágazati, regionális, nemzeti és európai értékekre (ide értve
a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is).
 Elkötelezett a szakmája iránt, ismeri és vállalja annak alapvető értékeit és normáit,
törekszik azok kritikai értelmezésére és fejlesztésére.
 A tanulás támogatása, szervezése és irányítása területén
 A szakmai fejlődés, önképzés iránti igény és a szervezeten belüli ellenőrzési folyamatok hatékonyságának támogatása a vezetés által; a szervezeti színterek sajátosságai szerint a kockázat vezetői felismerése és a megfelelőség megelőző elemzése
területén;
 A compliance funkciók jelentőségének felismerése iránti érzékenyítés, illetve a
konfliktusok és kockázatok kiszűrésével és megelőzésével kapcsolatos ismeretek
közvetítésére, készségek fejlesztésére.
 Felkészítés a szabályzatkészítési folyamatokban, szabályzatok jogszabályi megfelelőségének vizsgálatában, valamint a compliance tevékenységhez kapcsolódó fejlesztési folyamatokban történő részvételre.
 Az autonómia és a felelősségvállalás területén
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 Szervezetpolitikai, stratégiai, irányítási szempontból jelentős területekhez kapcsolódóan a compliance vonatkozásában önállóan választja ki és alkalmazza a releváns
módszereket, önállóan lát el gazdasági elemző, döntés-előkészítő, tanácsadói feladatokat,
 Munkájára jellemző a szakmai kérdések megfogalmazásakor a gazdasági és gazdaságon kívüli következmények önálló és felelős végiggondolása és figyelembevétele,
 Vizsgálja, vállalja és kezeli annak felelősségét, hogy kockázatelemzések és compliance tevékenységek során kapott eredmények a választott módszertől is függenek.
 A témablokk főbb tematikai csomópontjai
A megfelelés fogalmának kialakulása, fejlődéstörténete
A compliance menedzsment fogalma, tartalmi elemei
A compliance, mint kockázat értelmezése, példákkal, esettanulmányokkal történő
szemléltetése.
A modern compliance jelensége
Jelentősebb szabványok a compliance támogatására
A compliance tevékenységek rendszere, munkaerőpiaci igények a gazdasági szervezetekben
 Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei
Írásbeli, esettanulmány-tervezet megírása.
 Ajánlott irodalom
A compliance (megfelelőség biztosítási) funkció működtetésének legjobb gyakorlata (Best
Practice Kódex) (2017) Magyar Bankszövetség, Compliance Munkacsoport
Paine, L. S. (2012): Managing for Organizational Integrity, Harvard Business Review,
March-April 1994, pp. 106-117
L. K. Trevino, G. R. Weaver, D. G. Gibson, B. L. Toffler, Managing Ethics and Legal
Compliance, what works and what hurts, California Management Review, Vol. 41, No.
2, Winter 1999, pp. 131-151

Ezt követően a már ismertetett eljárással ismételten sor került a KKK-nak való
megfelelés szoftverrel történő grafikai elemzésére. A fogalmi kör:
1. compliance,
2. ellenőrzés,
3. kockázat,
4. kontroll,
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5. megfelelés,
6. megfelelőség,
7. minőség,
8. szabályozás,
9. szervezet,
10. szervezés,
11. vezetés.

Elkészült egy új TL dokumentum (TL16), amelyről feltételeztem, hogy a referencia
dokumentumokhoz való viszonya erősebb, mint a többi TL állományé.
A módosított fogalmi kör alapján végrehajtott klaszter elemzések képe és tartalma
a tantárgyleírásoknál változik meg érdemben (27. ábra).

27. ábra. A particionáló klaszterelemzés képe

Ezt követően került sor a 3 csoportra osztásra, a klaszterekbe sorolásra. A 12. táblázatban látható, hogy az új tanulási egység leírása önálló klasztert alkot (3.)
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12. táblázat. Dokumentumok klaszterbe sorolása
Dokumentum

Rövid név

Klaszter száma

T11 – Szervezeti magatartás és vezetés

TL01

1

T12 – Menedzserkontroll-rendszerek

TL02

1

T13 – Üzleti etika, felelős vállalat

TL03

1

T21 – Szervezeti viselkedés

TL04

1

T22 – Minőségmenedzsment

TL05

1

T23 – Kockázat és megbízhatóság

TL06

1

T31 – Haladó szervezetelmélet és szervezeti

TL07

1

T32 – Haladó stratégiai menedzsment

TL08

1

T33 – Üzleti etika

TL09

1

T41 – Szervezetfejlesztés

TL10

1

T42 – Minőségmenedzsment

TL11

2

T43 – Változás- és tudásmenedzsment

TL12

1

T51 – Szervezetfejlesztés

TL13

1

T52 – Minőségmenedzsment

TL14

2

T53 – Megbízhatóság és kockázatmenedzsment

TL15

2

Compliance tanulási egység tervezet

TL16

3

Végül összevetettem a referencia dokumentumokat (KKK, REF02, REF03,
REF04) a TL állományokkal. Több klaszter értékkel is ellenőriztem a TL16 és a referencia dokumentumok kapcsolatának erősségét (2 klaszter - 28. ábra, 3 klaszter – 29. ábra, 4
klaszter – 30. ábra).

28. ábra. A particionáló klaszterelemzés képe
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29. ábra. A particionáló klaszterelemzés képe

30. ábra. A particionáló klaszterelemzés képe
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13. táblázat. Négy klaszterbe sorolás
Dokumentum

Rövid név

Klaszter száma

KKK

1

BME Kockázatkezelési szabályzata

REF02

3

Bankszövetség Kódex

REF03

4

MNB ajánlás a védelmi vonalakról

REF04

4

T11 – Szervezeti magatartás és vezetés

TL01

1

T12 – Menedzserkontroll-rendszerek

TL02

3

T13 – Üzleti etika, felelős vállalat

TL03

1

T21 – Szervezeti viselkedés

TL04

1

T22 – Minőségmenedzsment

TL05

1

T23 – Kockázat és megbízhatóság

TL06

1

T31 – Haladó szervezetelmélet és szervezeti

TL07

1

T32 – Haladó stratégiai menedzsment

TL08

1

T33 – Üzleti etika

TL09

1

T41 – Szervezetfejlesztés

TL10

1

T42 – Minőségmenedzsment

TL11

2

T43 – Változás- és tudásmenedzsment

TL12

1

T51 – Szervezetfejlesztés

TL13

1

T52 – Minőségmenedzsment

TL14

2

T53 – Megbízhatóság és kockázatmenedzsment

TL15

2

Compliance tanulási egység tervezet

TL16

4

KKK

A klaszterekbe sorolásnál látható, hogy a Magyar Bankszövetség Compliance Best
Practice Kódex (REF03) és az MNB ajánlása a belső védelmi vonalakról (REF04) és
TL16 mindig ugyanabba a csoportba került (13. táblázat).

6.3. Az online kérdőíves felmérés eredményei
A teljes kérdőív a Melléklet 7-ben, a részletes statisztikai elemzés a Melléklet 8-ban található. A leíró statisztikai elemzés részeként a Likert skálával feltett kérdések átlagait mutatja az alábbi táblázat. A pontokat 95%-os konfidencia intervallummal a 31. ábra is bemutatja. Elsőre ránézésre látszik, hogy a 7. és a 10. kérdés átlaga alacsonyabb a többinél,
és a szórás is viszonylag nagy. Ezek a kérdések a belső és a külső megfelelés nehézségét
próbálták felmérni (14. táblázat).
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14. táblázat. A kérdőív leíró statisztikai mutatói
Variable

N

N*

Mean

SE Mean

StDev

5. Milyen mértékben köve

241

1

4,4315

0,0365

0,5669

6. Mennyire fontos elv a

242

0

4,6653

0,0379

0,5900

7. Vezetőként mennyire t

242

0

3,0992

0,0763

1,1871

8. Milyen mértékű felelő

242

0

4,8719

0,0238

0,3702

10. Mennyire jelenik meg

242

0

3,1074

0,0798

1,2411

11. Mennyire van tisztáb

242

0

4,2603

0,0512

0,7957

12. Mennyire van tisztáb

242

0

4,1818

0,0540

0,8399

13. Mennyire van hatássa

242

0

4,0124

0,0563

0,8761

14. Mennyiben rontja a s

242

0

3,7107

0,0765

1,1908

22. Mennyire vannak tisz

242

0

3,9917

0,0476

0,7400

23. Mennyire korrekt, hi

236

6

3,6949

0,0663

1,0190

Interval Plot of 5. ... 23.
95% CI for the Mean

5,0

Data

4,5

4,0

3,5

3,0
5.

6.

7.

8.

1 0.

11.

1 2.

1 3.

1 4.

22.

23.

Individual standard deviations are used to calculate the intervals.

31. ábra. A Likert skálák átlagai 95%-os konfidencia intervallummal
Megbízhatósági elemzésem szerint a Cronbach alfa=0,5 az összes skálás kérdés tekintetében. A 7., 10. és 14. kérdések nélkül ez az érték a 0,7-es referenciaszintet eléri. A
7. és a 10. kérdés attitűdökre kérdezett rá, a 14. kérdés úgy tűnik nehezen volt értelmezhető a bonyolult megfogalmazás miatt. A kérdőív tervezett következő felvétele során ezeket a kérdéseket másként, esetleg több részre bontva szükséges feltenni.
A kérdőív első kérdése arra vonatkozott, hogy milyen típusú intézményben dolgozik a kitöltő. A válaszok eloszlása a 32. ábra látható.
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Pie Chart of 1. Milyen intézményben dolgozik
Category
Általános iskola
Középiskola
Óvoda
26,9%

47,1%

26,0%

32. ábra. A felmérésben résztvevők intézményi háttere
Feltételeztem, hogy az intézmény méretéből fakadóan van különbség abban, ahogyan a szabályozottság kérdéséhez a vezetők hozzáállnak vagy ahogy a gyakorlatban ez
megvalósul. Vizsgálatom ilyenformán arra irányult, hogy mely kérdésekben látható, hogy
az óvoda, mely jellemzően kisebb intézmény, válaszai szignifikánsan különböznek az iskoláktól. A későbbiekben látható lesz, hogy három kérdés (20, 22 és 23) esetén nem függetlenek a válaszok az intézménytípustól.
A kérdőív második kérdése (Ön intézményvezető?) egy igen/nem kérdés volt, mely
alapján azonosítottam az intézményvezetőket (70,9%). Az összes kitöltés (351 db)
29,1%-a ilyenformán nem került bele a tisztított mintába.

Pie Chart of 3. Hány éve vezető Ön az adott
Category
2-5 éve
kevesebb, mint 2 éve
több, mint 5 éve
25,2%

58,7%
16,1%

33. ábra. A felmérésben résztvevők vezetői „múltja”
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A kérdőív harmadik kérdése a tapasztalatra kérdezett rá. A vizsgált mintában az
intézményvezetők 58,7%-a több, mint 5 éve vezető. Megvizsgáltam, hogy a tapasztalat
és az intézménytípus egymástól független változók-e. A Pearson féle Khí-négyzet próbát
elvégezve P=0,735, ami azt mutatja, hogy nincs szignifikáns kapcsolat a tapasztalat és az
intézménytípus között. Ezt a 20. kérdés elemzése is megerősítette, ahogy a későbbiekben
olvasható.
Valójában az intézményvezetőként eltöltött évek száma, röviden a tapasztalat,
Kruskal-Wallis teszttel megvizsgálva a további Likert-skálás kérdések (5, 6, 7, 8, 10, 11,
12, 13, 14, 22, 23) esetén sem volt hatással a válaszokra.
A 4. kérdés (Melyek az Ön intézményében a belső szabályozás szempontjából legfontosabb dokumentumok (pl. házirend, stb.)?) ellenőrző jelleggel került a kérdőívbe. Aki
ezt az opcionális kérdést üresen hagyta, annak kitöltése nem került a tisztított mintába.
Általánosságban az alábbi a dokumentumokat nevesítették a válaszadók: pedagógiai
program, házirend, SZMSZ, munkaterv.
Az alábbi hisztogramon (34. ábra) látható, hogy milyen mértékben követik a szervezetek az intézményvezetők szerint a belső szabályozás szempontjából legfontosabb dokumentumokat. A válaszok döntő többsége (97,1%) a semleges válasz fölött van.

Histogram of 5. Milyen mértékben követik a g
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34. ábra. Milyen mértékben követik a szervezetek a belső szabályozásokat?
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A szabálykövetés gyakorlatára vonatkozó kérdés szoros kapcsolatban áll a 22. kérdéssel (Mennyire vannak tisztában az alkalmazottak a munkájukra vonatkozó szabályozásokkal?). Mindkét kérdés esetében elmondható, hogy 1-es („egyáltalán nem”) választ
senki sem adott.

Histogram of 22. Mennyire vannak tisztában a
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35. ábra. Mennyire vannak tisztában a vezetők a szabályozásokkal?
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36. ábra. Mennyire vannak tisztában az alkalmazottak a munkájukra
vonatkozó szabályozásokkal?
A 36. ábran látható, hogy az átlag emelkedő trendet mutat. A további statisztikai
elemzés során a kevés elemet tartalmazó kategóriákat összevontam. A Pearson-féle Khí111

négyzet próbát elvégezve a P értéke nulla, jelen esetben k=2 és a Cramér-együttható értéke 0,355, ami közepesen erős kapcsolatra utal. Az elemzés eredménye szerint minél
inkább tisztában vannak az alkalmazottak a munkájukra vonatkozó szabályozásokkal, annál inkább betartják ezeket. Következtetésképpen mind a szemléletformáló, mind a specifikus szabályozásokhoz kapcsolódó oktatás releváns lehet a szabálykövető magatartás
előmozdítása érdekében.
Önállóan vizsgálva is érdekes a 6. kérdésre adott válasz (Mennyire fontos elv az
átláthatóság az intézmény vezetése számára? Az átláthatóság elve itt azt jelenti, hogy az
intézmény rendelkezik a feladatellátás részletes belső rendjét és módját meghatározó
belső szabályzatokkal és biztosított ezek összhangja). Az átláthatóság fenti meghatározása az Állami Számvevőszék meghatározását követi. A válaszok döntő többsége
(96,7%) a semleges válasz fölött van, tehát egyértelműen fontosnak ítélik az intézményvezetők.

Histogram of 6. Mennyire fontos elv az átlát
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37. ábra. Mennyire fontos elv az átláthatóság az intézmény vezetése számára?
A 7. kérdés arra kérdez rá, hogy mennyire találják nehéznek a vezetők – az általánosságban fontosnak ítélt – átláthatóság megvalósítását. Ezzel szemben a 10. kérdés a
külső szabályozásokat is magában foglalja (Mennyire jelenik meg önálló problémaként
az intézmény vezetése során a jogi kötelezettségek betartása?).
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Histogram of 1 0. Mennyire jelenik meg önálló

Histogram of 7. Vezetőként mennyire találja
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7. Vezetőként mennyire találja

38. ábra. (a) Vezetőként mennyire találja nehéznek az átláthatóság elvének betartását?
(b) Mennyire jelenik meg önálló problémaként az intézmény vezetése során a jogi kötelezettségek betartása?
A 7. és a 10. kérdés kapcsolatát vizsgálva szintén összevontam a kategóriákat. A
Khí-négyzet próbánál a P értéke nulla, jelen esetben k=4 és a Cramér-együttható értéke
0,2355, ami erős kapcsolatra utal. Legtöbben (45 válasz, 18,6%) mindkét kérdésre a semlegesnél kisebb választ adtak, ami azt jelzi, hogy nem jelent nehézséget, problémát sem
az átláthatóság a gyakorlatban, sem a külső szabályozás betartása. Szintén a vártnál nagyobb számban adtak mindkét kérdésre 4-es választ, amit viszonylagos nehézségként értelmezhető. További kutatásra lenne szükség ennek a kapcsolatnak a pontosabb megértéséhez.
Felmerült a kérdés, hogy van-e kapcsolat a nehézségek érzékelése és a szabályozások módosítására való lehetőségek felismerése között. Megvizsgáltam, hogy a 20. kérdésre (Van lehetősége javaslatot tenni a külső szabályozások módosítására?) adott válaszok kapcsolatban állnak-e a 7. és a 10. kérdéssel. Nincs szignifikáns kapcsolat, amit a
Mann-Whitney teszt is igazolt.
Histogram of 8. Milyen mértékű felelőssége v
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39. ábra. A 8. kérdésre adott válaszok eloszlása
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A kérdőív 8. és 9. kérdése az intézményvezetői felelősség kérdését célozta meg. A
„Milyen mértékű felelőssége van az intézményvezetőnek a törvényi megfelelőség tekintetében?” kérdésre összesen 3 esetben választottak semleges, 3-as értéket. 1 és 2 nem volt.
A 242 elemű mintában az átlag 4,87.

Kivel osztozik a felelősségen?

31,4%

Nincs felelősség megosztás
(egyszemélyi felelősség)

68,6%

Vezető kollégák

Fenntartó

Mindenki felelős

Egyéb

40. ábra. A 9. kérdésre adott válaszok eloszlása
A következő, 9. kérdésnél (Kivel osztozik ebben a felelősségben az intézményvezető?) a válaszok több csoportra oszthatók.
a. Az egyik tipikus válasz több megfogalmazásban: „senkivel”, „egyszemélyi felelős”, „nem osztozik”, „a felelősség az enyém”. A választ üresen hagyók is ebbe a
csoportba kerültek (10 válasz). Ez a csoport 76 választ tartalmaz, ami a teljes minta
31,4%-a. Koherens módon ennek a csoportnak a tagjai a 8. kérdésnél a skálán a
teljes felelősséget (5) jelölték meg. Ez alól egyetlen kivétel van, aki 4-es értékhez a
„senki” választ kapcsolta.
b. A legtöbb választ az a csoport tartalmazza, melyben a többi vezető van megjelölve,
mint olyan személyek, akikkel osztozik az intézményvezető a felelősségben
(41,3%). A tipikus megfogalmazások: helyettesek, vezetőtársak, igazgatóhelyettes.
c. A válaszadók 27 esetben emelték ki a fenntartó felelősségét (11,1%).
d. 13 válaszadó fogalmazta meg, hogy a felelősség mindenkié, például: „minden alkalmazott felelős”, „minden dolgozó”, „minden kolléga” (5,4%).
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e. Az utolsó csoport, mely az egyéb nevet viseli, olyan válaszokat tartalmaz, melyek
az előbbi csoportokba nem besorolhatók (10,7%). Részben azért, mert több fenti
lehetőséget is leír a válasz, részben olyan elemek is megjelennek, amelyek más válaszban nem, pl: társulási tanács, jegyző. Compliance szempontból érdekes módon,
az egyik válaszadó, aki 3-as felelősséget adott meg, az ellenőrzésre jogosult szervek
felelősségét jelölte meg válaszában.
Histogram of 1 1 . Mennyire van tisztában Ön a
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41. ábra. (a) A 11. kérdésre adott válaszok eloszlása (b) A 12. kérdésre adott válaszok
eloszlása
A 11-13. kérdések összetartoznak. Megbízhatósági elemzésem szerint a Cronbach
alfa = 0,6. Az alábbi adatok alapján a kérdőív megbízható, a kitöltők megértették és hasonlóképpen értelmezték a kérdéseket, összhang van a válaszaik között.
A válaszadók 74,7% mind a 11. (Mennyire van tisztában Ön azzal, hogy az intézményre vonatkozó szabályokat milyen mértékig ellenőrzik a hatóságok?), mind a 12.
(Mennyire van tisztában Ön az intézményre vonatkozó szabályok megszegésének következményeivel?) kérdésekre 4-5 értékű választ adott, ami azt jelenti, hogy a válaszadók
többsége elég jól ismeri, érti azt a jogi környezetet, amelyben az intézmény működik (41.
ábra).
Ezzel szemben mindössze hárman adtak mindkét kérdésre 1-2 értékű válaszokat,
ők mindhárman óvodavezetők és ketten közülük viszonylag tapasztalatlannak tekinthetők
(kevesebb, mint 2 éve intézményvezetők).
A következő 2 kérdés a szabályszerű működés kikényszeríthetőségét vizsgálta. Míg
a 13. (Mennyire van hatással az intézményre vonatkozó szabályok betartására az ellenőrzés, betartatás szigorúsága?) kérdés az ellenőrzés, a kikényszerítés hatására kérdez rá,

115

addig a 14. ezzel ellentétesen, az ellenőrzés hiányának vagy elégtelenségének hatását próbálta feltárni (Mennyiben rontja a szabályszerű működést, ha egy szabályozás megszegésének következményei elrejthetők a hatóságok elől?).
Histogram of 1 3. Mennyire van hatással az i

Histogram of 1 4. Mennyiben rontja a szabálys
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42. ábra. (a) A 13. kérdésre adott válaszok eloszlása (b) A 14. kérdésre adott válaszok
eloszlása
A statisztikai elemzéshez az alacsony elemszámú értékeket összevontam. A Khínégyzet próba P értéke nulla, jelen esetben k=3 és a Cramer-együttható értéke 0,287, ami
közepesen erős kapcsolatra utal. Az adatokból több következtetés vonható le:
1. A teljes minta 16%-át teszik ki azok, akik mindkét kérdésre 5-ös (“teljes mértékben”) választ adtak. Ez a csoport népesebb, mint függetlenség esetén várható lenne, elsősorban az ellenőrzött szabályokat tartja be és ott, ahol elégtelen
az ellenőrzés nagymértékben romlik a szabálykövetés. Egyszerűen fogalmazva, esetükben a szabálykövetés az ellenőrzéstől, a betartatástól, a kikényszerítéstől függ.
2. A megkérdezettek 7,44%-át teszik ki azok, akik mindkét kérdésre alacsony értékű (1-3, 1-2) választ adtak. Ez a csoport úgy jellemezhető, hogy szabálykövetési hajlandósága független az külső ellenőrzéstől. Érdekes módon ők kb.
kétszer annyian vannak, mint statisztikailag várható lenne, ezért érdekes lenne
ezt a kérdést tovább vizsgálni.
3. Az adatokból az olvasható ki, hogy fenti két többlet részben a 13/4-14/1-2 kombinációnál megjelenő alacsony elemszámból (6) táplálkozott. Tehát a véletlenszerű eloszláshoz képest jóval kevesebben vannak azok, akikre nagy hatással
van az ellenőrzés szigorúsága, de nem rontja működésüket az ellenőrzés hiánya
vagy hiányosságai.
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A 15. kérdésnél (Ki és milyen gyakran vizsgálja, értékeli az intézményen belül, hogy
milyen mértékig felel meg az intézmény a belső szabályozásoknak?) a leginkább jellemző
válaszok: fenntartó, intézményvezető, belső ellenőrzési csoport, belső önértékelési csoport, igazgatóhelyettes. Többen felsorolták a külső ellenőrzéseket is, pl.: „NÉBIH-alkalmanként, Tűzvédelem/balesetvédelem/érintésvédelem-évente, Népjóléti-évente, Játszótéri
biztonság-évente, Belső Önértékelés-évente, OH tanfelügyelet-kettő v. négy évente, Intézményi integráció vezetése-évente”. A gyakoriságra adott válasz a „folyamatosan”-tól a „2
évente” skálán helyezkedik el. A válaszok egy része arra utal, hogy a belső megfelelés
ellenőrzése elsősorban a dokumentumok aktualizálását jelenti, nem a gyakorlat és a leírt
szabályozás kapcsolata van a belső ellenőrzés fókuszában.
A 16. kérdésre (Milyen környezeti vagy jogszabályi, szabályozási változások jelentenek nehézséget az Ön intézménye számára az elmúlt egy évben?) adott 149 érdemi válasz igen szerteágazó. A visszatérő témák:
1. adatvédelem, GDPR (39 válaszban)
2. gyorsan változó jogszabályi környezet, a változások követése (23 válaszban)
3. Honvédelmi Intézkedési Terv (HIT) létrehozása (11 válaszban)
4. továbbá: szakképzési törvény, köznevelési törvény változásai, nyugdíjas
pedagógusok, túlzott adminisztráció, szabályzatkészítési és felülvizsgálati
feladatok stb.
Az aktuális nehézségeket néhány idézettel szeretném érzékeltetni:
 „A hatályos jogszabályi keretek közt nem lehet betölteni az óvodapedagógus álláshelyeket, a vidéki egycsoportos óvodák személyi ellátottsága kritikus, fenntartásuk
elviselhetetlen teher (finanszírozás), az adatvédelem irreálisan sok kötelem, a szabályzók elkészítésére nincs forrás semmilyen értelemben (hozzáértés, szolgáltatás igénybe
vétele), a hatóságok ellenőrzései nyomán keletkező intézkedési tervek túl sok forrást
emésztenek fel (Katasztrófavédelem, NÉBIH, ÁNTSZ, stb.), az eszköz-és felszerelésjegyzék előírásaira nincs forrás (hiányzó tornaszobák problémája). A legfontosabb probléma a szabályzók folyamatos változása.”
 „Inkább a követhetetlenül gyors változások, egymással való összefüggések figyelemmel kísérése nehéz, valamint a visszajelzés hiánya arról, hogy jól csináljuk-e a feladatainkat.”
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 „Nincs kiemelhető jogszabály ebből a szempontból, a folyamatos változás mérhetetlen energiákat fogyaszt el.”
 „A problémát abban látom, hogy a túl sok megkötés a mindennapi megoldásokat
nehezíti. A szabályzásnak egységesnek kellene lennie, az állandó változások követése
igen nehéz feladat, hiszen a vezető nem csak szabályoz és betartat.”
Mindezek megerősítik azt a feltételezést, hogy érdemes vizsgálni a jogi megfelelés
problematikáját az oktatásban.
A 17. kérdésre (Milyen gyakran történik külső értékelés, ellenőrzés az intézményükben?) a válaszok nagy többsége az évente-2 évente lehetőségekre esett (84,3%). A következő, 18. kérdésnél kiderült, hogy az intézmények 76,4%-a előre bejelentett ellenőrzésen
mérettetett meg. Nem elhanyagolható a 23,6%, akiknél váratlan ellenőrzés történt az elmúlt 2 évben.
A 19. kérdés azt vizsgálta, hogy a szabályszerű működést milyen szervezetek, partnerek támogatják. A legnépszerűbb válasz a fenntartó és az Oktatási Hivatal, ezek mellett
számtalan állami szervezet (Magyar Államkincstár, Családsegítő Szolgálat, Nevelési Tanácsadó) és civil szervezet (Magyar Waldorf Szövetség, Katolikus Pedagógiai Intézet)
jelenik meg a válaszokban.
A 20. kérdés (Van lehetősége javaslatot tenni a külső szabályozások módosítására?) a jogalkotó felé történő visszacsatolásra kérdez rá. Mindössze az intézményvezetők 26%-a gondolta úgy, hogy van lehetősége ilyen javaslatot tenni. A kérdésre adott
válasz függ az intézménytípustól, a Pearson-féle Khí-négyzet próba P értéke nulla, jelen
esetben k=2 és a Cramer együttható 0,242, ami gyenge kapcsolatra utal. Az igenek aránya
az összes válaszhoz képest az óvodák esetében a legkisebb (14,9%), az általános iskolák
esetében 33,8%, míg a középiskoláknál 38,1%. Felmerül a kérdés, hogy vajon ugyanazok
a kommunikációs csatornák rendelkezésre állnak-e az óvodavezetők számára, mint a
többi intézmény esetében, illetve milyen okai lehetnek annak, hogy e csatornákat nem
ismerik fel az óvodavezetők.
A 20-as kérdés esetében megvizsgáltam azt is, hogy a tapasztalatnak (3. kérdés)
van-e hatása annak megítélésére, hogy tud-e visszacsatolást adni az intézményvezető a
jogalkotónak. Nincs ilyen összefüggés, tehát a csatornákhoz való hozzáférésben semmi-
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féle különbség nincs az új és a tapasztalt intézményvezetők között. Ez egyben azt is megerősítette, hogy az intézménytípus és a tapasztalat (1. és 3. kérdés) független változók az
adott mintában.
A 21. kérdésben igyekeztem feltárni, hogy melyek azok a csatornák, szakmai szervezetek, melyek lehetővé teszik a visszacsatolást. A válaszokban visszatérő elemek: fenntartó, tankerület, Nemzeti Pedagógus Kar, Oktatási Hivatal, Magyar Gyógypedagógusok
Egyesülete, Magyar Waldorf Szövetség, stb. Néhány válaszadó a témát érintő nehézségeket fogalmazta meg:
 „Sajnos, azért „nem” a válaszom, mert úgy érzem "nem hallják", amit mondunk...”
 „Eddig még nem sikerült olyan szervezetet találni, ahol komolyan vették volna a
javaslatainkat.”
 „az előző pontnál szívem szerint azt válaszoltam volna, hogy igen is meg nem is; a
javaslatokat helyi szinten a fenntartónál van lehetőségünk megtenni; szakmai javaslatokat a nagyobb konferenciákon, POK munkatársaival való találkozásokon- de itt
érezhető, hogy nekik nincs különösebb beleszólási lehetőségük- végrehajtók”
A 22. kérdés (Mennyire vannak tisztában az alkalmazottak a munkájukra vonatkozó
szabályozásokkal?) a vezetői szintről elmozdulva a munkavállók szabálykövetését vizsgálja. A válaszadók 74,8%-a semlegesnél nagyobb értéket (4-5) adott meg.

Interval Plot of 22. Mennyire vannak tisztában a
95% CI for the Mean
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1. Milyen intézményben dolgozik
Individual standard deviations were used to calculate the intervals.

43. ábra. A 22. kérdésre adott válaszok átlagai intézménytípus szerint
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A Kruskal-Wallis teszt és az ábra azt mutatja be, hogy az intézménytípus szerint
eltérően ítélik meg ezt a kérdést a válaszadók. Az óvodák 4,22-es átlaga lényegesen
jobbnak tekinthető, mint az iskolák átlagai.
A következő (23.) kérdésben egy konkrét és kötelező oktatáson megszerzett tudás
visszamérésének hitelességére kérdeztem rá (Mennyire korrekt, hiteles az alkalmazottak
kötelező oktatásokon (pl.: tűzvédelmi, munkavédelmi, stb.) szerzett tudásának mérése,
értékelése?).
Interval Plot of 23. Mennyire korrekt, hiteles a
95% CI for the Mean
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1. Milyen intézményben dolgozik
Individual standard deviations were used to calculate the intervals.

44. ábra. A 23. kérdésre adott válaszok átlagai intézménytípus szerint
A Kruskal-Wallis teszt és az ábra azt mutatja be, hogy az intézménytípus szerint
eltérően ítélik meg ezt a kérdést a válaszadók. Az óvodák 3,88-as átlaga lényegesen
jobbnak tekinthető, mint az iskolák átlagai.
Feltételeztem, hogy a 22-23. kérdések között valamilyen kapcsolat van.
Feltételeztem, hogy a tudás korrekt mérése hatással van arra, hogy ez a tudás hogyan épül
be a munkavégzésbe.
A statisztikai elemzés során a kevés elemet tartalmazó kategóriákat összevontam.
A Khí-négyzet próba P értéke nulla, jelen esetben k=3 és a Cramer-együttható értéke
0,337, ami közepesen erős kapcsolatra utal. Első ránézésre látszik, hogy a véletlenszerű
eloszláshoz képest sokan nagyon hasonlóan válaszoltak: 29-en (5/5) és 16-an (1-3/1-2)
hasonló választ adtak. Üres az a kategória, hogy a munkatársak teljesen tisztában vannak
a szabályokkal, de egyáltalán nem hiteles az oktatások mérése, ami valójában egy logikus
eredmény. A 23. kérdésre adott semleges válasznál is nagy az eltérés a várt értékhez ké120

pest (22/5-23/3, 7 válasz). Szintén kevesen vannak azok, akik a 22-es kérdésre 1-2 ellenben a 23-asra 5-ös választ adtak. Összességében elmondható, hogy polarizáltak a vélemények, a két kérdésre hasonló válaszokat adtak a megkérdezett intézményvezetők.
A 24. kérdés arra vonatkozott, hogy a munkaszerződések milyen arányban tartalmazzák a jogsértő esetek (pl.: visszaélés) bejelentésének kötelezettségét. A 226 válasz
45,1%-a arra a lehetőségre esett, hogy a munkaszerződések kevesebb, mint 50 %-a tartalmazza ezt a kötelezettséget.
A következő, 25. kérdés névtelen bejelentő csatorna meglétére kérdezett rá. Az intézmények kb. negyedénél található ilyen. Ezen a területen szintén egy fejlődési lehetőség
azonosítható. A munkáltatói visszaélés-bejelentési (whistleblowing) rendszer létrehozása
és működtetése viszonylag egyszerű eszköze a szabálykövetés kikényszerítésének.
A 26. kérdés arra vonatkozott, hogy milyen következményei vannak a törvénysértő
esetek elhallgatásának. A korábbiakhoz hasonlóan a válaszokat (163 db) igyekeztem csoportokba sorolni:
 a felelősségrevonás, a figyelmeztetés, a szabályzatok mentén történő vizsgálat
és eljárás alkotja a legnagyobb csoportot (37,4%)
 a válaszok egyik része arra vonatkozott, hogy ilyen még nem fordult elő: “nem
volt ilyen”, “nem volt rá példa” (35%)
 kisebb csoportot alkotnak azok a válaszok, mely röviden úgy fogalmazható meg,
hogy “attól függ”. (8,6%)
 szintén 14 intézményvezető (8,6%) írta azt, hogy semmilyen következménye
nincs az elhallgatásnak, például “nincs valódi következménye”, “sajnos nem jár
következményekkel”
 végül a fenti kategóriákba nem sorolható válaszok alkotják az “egyéb” csoportot
(10,4%).
Néhány példa érzékelteti a felmerült gondolatok sokszínűségét:
 „Akár az állásomba is kerülhet.”
 „Hosszútávon rontja az intézmény belső kohézióját.”
 „Romlik a szervezet szabálykövetése”
Az utolsó nyitott kérdéssel szerettem volna lehetőséget adni, hogy az intézményvezetők önállóan megfogalmazhassák a témához kapcsolódó aktuális problémáikat. (27.
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kérdés: A felelőségteljes vezetés, a szabályos működés tekintetében mi aktuálisan a legnagyobb nehézség, probléma az Ön számára?)
Bár a válaszokat (179 db) itt is csoportokba soroltam, sok az átfedés. Egyértelműen
azonosítható két nagy probléma. Az egyik az erőforrások hiánya. Ez elsősorban emberi
erőforrás: pedagógushiány, munkaerőhiány (13,4%). Másfelől időhiányként (3,9%) fogalmazódik meg, ami valójában egy másik megközelítése annak a helyzetnek, hogy túl
sok az egy vezetőre vagy alkalmazottra eső feladat, pl.:”nincs helyettesem, időhiány”, „a
megszaporodott feladatokat nem tudjuk már kire kiosztani/leosztani”. A tanári túlterheltség ismert jelenség, rontja az együttműködést, a hatékonyságot (Tóth-Pjeczka et al.,
2018). Az emberi tényezőhöz képest lényegesen kevesebb esetben jelenik meg a válaszokban az anyagi, pénzbeli erőforrások hiánya (2,8%).
A másik nagy probléma (43%) a változások-értelmezés-adminisztráció-megfelelés
együtteseként írható le. Láthatóan a folyamatosan változó jogszabályi környezet nagy terhet jelent a vezetők számára. A jogszabályok nyomon követése, ezek értelmezése, a dokumentumok naprakészségének biztosítása, új szabályzatok készítése és összességében a
törvényi előírásoknak való megfelelés egyértelműen problémaként azonosítható. Néhány
találó megfogalmazás jól érzékelteti a vezetők nehézségeit:
 „A folyamatosan, gyorsan változó jogszabályok megismerése, alkalmazása, betartatása, annak való megfelelés.”
 „A rengeteg dokumentáció jogszabályoknak történő naprakész megfeleltetése.”
 „Az egyik legnagyobb nehézség számomra, hogy elvárják, hogy mindenhez értsek és olyan ismeretekkel rendelkezzek, ami távol áll a közoktatástól (pl: honvédelmi ismereteim tudatában készítsem el a Honvédelmi Intézkedési Tervet). A
másik, a pedagógiai, szakmai ellenőrzések (önértékelés) túl sok dokumentációja.”
 „Nagyon sok adminisztrációs feladat nehezíti a munkánkat, ezt az időt inkább a
gyermekek nevelésére lehetne fordítani. Sajnos azonban a papíralapú dokumentáció kerül ellenőrzésre.”
 „Nincs egy egységes szervezet, mely országosan és egyértelműen segítené a vitás
helyzetek kezelését, irányt mutatna konkrétan. A törvények rendeletek folyamatos változása, értelmezése sokszor okoz gondot.”
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 „Rengeteg aktuális jogszabály létezik. Mindegyik naprakész követése sok időt
vesz igénybe. Időhiánnyal küzdenek az intézmények. Sokszor a törvényi megfelelés elveszi az időt a szakmai munkától. Véleményem szerint az egyes jogszabályok együttes alkalmazása esetén több jogszabályi hézag is előfordul.”
Az egyéb válaszok között vannak egészen konkrét problémák: e-KRÉTA rendszer,
nemdohányzók védelme, SNI-s gyermekek szakszerű ellátásának biztosítása, stb. Továbbá általános problémák is, ezek közül a fenntartóval való kapcsolat és az önállóság,
hatáskör kérdése olyan, melyet többen említenek.
 „A szabálykövetés néha akadálya a mindennapi valóságnak a rugalmasság, az
észszerűség, az intézményi elkötelezettség szempontjait figyelembe véve. Szerintem több jogkört és bizalmat kellene adni helyi szinten az intézmény vezetőknek,
a centralizálás sok esetben hátráltatja a rugalmas működést!”
 „A tankerület folyamatosan tájékoztat az aktuális változásokról, teendőkről,
mely tudást önképzéssel is bővítem. Mégis: Jó lenne az iskolában, a közelünkben
tudni azokat a szakembereket, akik régen is segítették az intézmények munkáját:
gazdaságis, munkaügyes stb. Nem mindenért a tankerületbe - időt, benzint nem
kímélve - járni.”
 „Az egyedüli felelősség kötelező felvállalása olyan esetekben is, amire nincsen
ráhatásom. Mindez párosul a fenntartó felől egy nagy fokú bizalmatlansággal.”
 „Az iskolai autonómia teljes hiánya.”
 „önálló gazdálkodás hiánya, munkaügyi kérdésekben teljes tehetetlenség (alkalmatlan dolgozó "eltávolítása" gyakorlatilag lehetetlen)”
 „Nem lehet egy jogászt alkalmazni.”
 „Felelősség az igazgatóé, a végső döntés pedig a tankerületé, amely akár egészen más döntést is hozhat és hoz is az esetek többségében!”
 „Négycsoportos óvoda vagyunk és nyolcan vagyunk óvónők. Ez azt jelenti, hogy
időm jelentős részét a csoportomban töltöm (ha hiányzik a kollégám, ez napi 8,5
óra vagy több) a vezetésből adódó írásbeli feladatokat sokszor otthon végzem
éjszaka vagy a hét végén. Nehéz helyzet, mert szeretném mind a két területet
legjobb tudásom szerint ellátni. Gyakran érzem úgy, hogy tökéletesebb, hatékonyabb munkát tudnék vezetőként végezni, ha független vezető volnék.”
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A statisztikai elemzés alapján a kérdőív megbízható, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közoktatási vezető szakirányú továbbképzésének jelenlegi és
végzett hallgatói közül kikerült kitöltők megértették és hasonlóképpen értelmezték a kérdéseket, összhang van a válaszaik között. Az intézménytípus és az intézményvezetői tapasztalat volt két fontos változó, melyek független változók voltak az 242 elemű tisztított
mintában. A kérdőívből levonható következtetések:
1. A szabálykövetés gyakorlatát vizsgálva azt találtam, hogy minél inkább tisztában vannak az alkalmazottak a munkájukra vonatkozó szabályozásokkal, annál
inkább betartják ezeket (5. és 22. kérdés kapcsolata alapján). Következtetésképpen mind a szemléletformáló, mind a specifikus szabályozásokhoz kapcsolódó
oktatás releváns lehet a szabálykövető magatartás előmozdítása érdekében.
2. Az átláthatóságot egyértelműen fontosnak ítélik az intézményvezetők (6. kérdés). A válaszadók többsége elég jól ismeri, érti azt a jogi környezetet, amelyben az intézmény működik (11-12. kérdések alapján)
3. Megkérdeztem, hogy milyen szabályozási változások jelentenek nehézséget az
elmúlt évben az intézmények számára (16. kérdés). A kapott válaszok (GDPR,
adatvédelem, HIT, gyorsan változó jogszabályi környezet, stb.) megerősítik azt
a feltételezést, hogy érdemes vizsgálni a jogi megfelelés problematikáját az oktatásban. Feltételezésem szerint a más iparágakban létrejött jó gyakorlatok módosításokkal átemelhetők és hasznosíthatók lennének ebben a szektorban is.
4. Az intézmények kb. 45%-ánál a munkaszerződések kevesebb, mint 50 %-a tartalmazza a jogsértő esetek bejelentésének kötelezettséget (24. kérdés). A polgári
és büntetőjogi felelősség természetesen nem megkerülhető, de egy viszonylag
egyszerű eszköze a szabálykövetés kikényszerítésének, ha a munkaszerződés
ilyen kiegészítést is tartalmaz. A hiányosság jól meghatározható és viszonylag
triviális a megoldás.
5. Az intézmények kb. negyedénél található névtelen bejelentő csatorna. Ezen a
területen szintén egy fejlődési lehetőséget azonosítottam.
6. Az óvodák alkalmazottai nagyobb mértékben vannak tisztában a munkájukra
vonatkozó szabályozásokkal, mint az iskolák alkalmazottai (22. kérdés). Egy
konkrét és kötelező oktatáson megszerzett tudás visszamérésének hitelességére
kérdeztem rá, ebben a kérdésben (23.) is óvodák átlaga meghaladta az iskolákét.
124

Feltételeztem, hogy az oktatások során megszerzett tudás korrekt mérése
hatással van arra, hogy ez a tudás hogyan épül be a munkavégzésbe. Összességében elmondható, hogy polarizáltak a vélemények, a két kérdésre (22-23.) hasonló válaszokat adtak a megkérdezett intézményvezetők.
7. Rákérdeztem, hogy mennyire jelent nehézséget, problémát az átláthatóság a
gyakorlatban, valamint a külső szabályozás betartása (7. és 10. kérdés). Statisztikailag van kapcsolat az érzékelt nehézségek között, további kutatásra lenne a
szükség ennek a kapcsolatnak a pontosabb megértéséhez.
8. Vizsgáltam az ellenőrzések szigorúságának vagy éppen elégtelenségének hatását a szabálykövetésre. Azonosítottam olyan csoportot, akiknél a szabálykövetés az ellenőrzéstől, a betartatástól, a kikényszerítéstől függ. Ezt a kérdést is
érdemes lenne mélységében tovább vizsgálni.
9. Mindössze az intézményvezetők 26%-a gondolta úgy, hogy van lehetősége a
jogszabályok módosítására vonatkozó javaslatot tenni. Ez az arány összességében alacsony és nem független az intézmény típusától. Felmerült a kérdés, hogy
vajon ugyanazok a kommunikációs csatornák rendelkezésre állnak-e az óvodavezetők számára, mint a többi intézmény esetében, illetve milyen okai lehetnek
annak, hogy e csatornákat kisebb arányban ismerik, használják az óvodavezetők.
10. Az utolsó (27.) nyitott kérdés segítségével egyértelműen azonosítható két nagy
probléma, mely a szabályos működésre hatással van. Az egyik az erőforrások
hiánya: pedagógushiány, munkaerőhiány, időhiány. A másik nagy probléma a
folyamatosan változó jogszabályi környezet, melyben a közoktatási kompetenciákkal rendelkező vezetők támogatásra szorulnak már a jogszabályi értelmezés
szintjén. A dokumentációs és adminisztratív elvárásoknak való megfelelés önálló problémaként jelenik meg. „Tudáshiányt érzékelnek. A problémát érzékelik, a tanulási feladatot e téren értik, ám annak forrását nem látják, hogy ehhez
a támogatás hol van, szervezeti támogatásra utalás nincs. Úgy tűnik – mint oly
sok más területen – a pedagógus egyedül van, az ő felelőssége a megoldás, az
ő hibája a sikertelenség.” - írja a pedagógusi reflexióról Szivák és Verderber
(2016), mely gondolat a jogi megfelelés esetében is helytálló megközelítés.
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7. Összegzés
A compliance fogalom lényege egy olyan társadalmi és gazdasági értelmezés, megközelítés, melynek újdonsága, hogy kockázatként értékeli a nem-megfelelőséget. Egyes gazdasági szervezetekben, ahol magas a nem megfelelő működés kockázata, önálló és független szervezeti egység feladata a compliance menedzsment. A feladatkör erősen függ a
szervezet méretétől, tevékenységének összetettségétől és az adott iparág sajátosságaitól.
Mindezek mellett vannak általánosan azonosítható elemek. A pénzügyi vezetőkkel folytatott interjúk során azonosítottam a compliance menedzsment funkció fő összetevőit.
A kutatási kérdésekre adandó válaszaimat a hipotéziseimhez kapcsolódó kutatásaim eredményei alapján megfogalmazott téziseim tartalmazzák. Tehát, az első kutatási
kérdéshez kapcsolódóan az 1. hipotézist a pénzügyi és a felsőoktatási területen végzett
kutatások alapján elfogadom és az 1., a 2. és a 3. tézist fogalmazom meg:
1. Tézis: A compliance menedzsment fő tevékenységei azonosíthatók. Ezek a kockázatkezelés, a megelőző, feltáró és helyesbítő tevékenységek, valamint a jelentéskészítés.
(S4, S5)
Megállapítottam, hogy a szervezeti kultúra fontos szerepet játszik a sikeres compliance menedzsmentben. A vezetői elkötelezettség kritikus tényezőként azonosítható.
2. Tézis: A compliance szemlélet, a szabálykövetési hajlandóság a szervezeti kultúra része, melyben meghatározó szerepe van a vezetők elkötelezettségének. (S3)
Az empirikus kutatás alapján elmondható, hogy a pénzügyi szervezetknél létrejött
új szakma és üzleti gyakorlat példaként szolgálhat a más szolgáltatásokban megjelenő
compliance típusú igények kielégítésére. A bankszektorban kialakult jó gyakorlat számos
eleme más szektorban, például a közigazgatás, az egészségügy, az oktatás és a felsőoktatás területén is, általánosan hasznosítható. A felsőoktatási tartalomelemzés során a mintatantervek KKK-nak való megfelelésével illusztráltam a megfelelés gyakorlati vizsgálatát.
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3. Tézis: A pénzügyi szektorban kialakított compliance menedzsment filozófiája és módszertana olyan általános elemeket tartalmaz, melyek alapján a compliance menedzsment
alkalmazható más szektorokban is, például a felsőoktatás területén. (S2, S5)
A 2. kutatási kérdéshez kapcsolódóan, a tantárgyi adatlapok szövegbányászata során megállapítottam, hogy a compliance menedzsmenthez megjelenése a jelenlegi képzésekben messze elmarad a piaci igényektől. A 2. hipotézist elfogadom, mivel megállapítottam, hogy a közgazdász mesterképzés képzési és kimeneti követelményei, az intézmények mintatantervei, valamint a compliance témaköréhez kapcsolódó tantárgyak tartalma
csak részben tartalmaz a compliance ismeretekkel kapcsolatos fogalmakat és a képzést
meghatározó dokumentumrendszer elemei nem mutatnak stabil mintázatot.
A 4. kutatási kérdéshez kapcsolódóan, az intézményvezetők kérdőívre adott válaszai alapján megállapítottam, hogy az oktatás releváns támogatás a vezetők számára a
jogi megfelelés témakörében. A 4. hipotézist elfogadom, mivel megállapítottam, hogy
egyfelől a szemléletformáló, másfelől a specifikus szabályozásokhoz kapcsolódó oktatás
releváns lehet a szabálykövető magatartás formálása során.
A disszertáció része egy olyan tanegység-tervezet, mely a compliance témakör
közgazdasági képzésben történő strukturáltabb megjelenését teszi lehetővé. Ehhez kapcsolódóan a következő tézist fogalmazom meg:
4. Tézis: A compliance menedzsment elmélete és módszertana a kidolgozott compliance
tanulási egység alapján a szabálykövető magatartás formálását támogató felsőfokú képzés részeként kezelhető. (S4, S5)
Hagyományosan az iskola „tekintélyelvû, formalizált, jól szabályozott intézmény,
gyakori ellenõrzéssel, jól körülírt szerepekkel” (Serfőző, 2005), ezért alkalmas ez a terület a szabálykövetés vizsgálatára. A hagyományos, befelé irányuló megközelítést azonban
az elmúlt 20 évben rengeteg kihívás érte (pl.: szabad iskolaválasztás), így a rugalmasság
az eredményes működés egy kulcsfontosságú tényezőjévé vált. „Minden iskola számára
elkerülhetetlen, hogy szembesüljön a körülötte zajló társadalmi-gazdasági változásokkal
és az ezekből következő új feladataival.” (Rapos, 2012). Tény, hogy a folyamatosan változó jogszabályi környezet markánsan jelen van a közoktatást működését meghatározó
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tényezők között, ami folyamatos alkalmazkodásra és fejlesztésre kényszeríti az intézményeket. Ebben az alkalmazkodásban jelentős szereppel rendelkeznek azok az intézményvezetők, akik a helyi intézmények életében, működésük minőségének és szabályszerűségének kialakításában kulcsszerepet töltenek be.
A harmadik kutatási kérdésre választ ad a szabálykövetésre vonatkozó online kérdőív elemzése, melynek alapján megállapíthetó, hogy az intézményvezetők önálló problémaként érzékelik a jogi megfelelést, mely kérdésben a vezetők támogatásra szorulnak.
Az érintettek különböző mértékben azonosulnak a szabályozásoknak való megfelelőséggel, s van olyan csoport, akiknél a szabálykövetési hajlandóság függ az ellenőrzéstől, a
betartatástól. Egyfelől a szemléletformáló, másfelől a specifikus szabályozásokhoz kapcsolódó oktatás releváns lehet a szabálykövető magatartás formálása során.
5. Tézis: A gyorsan változó jogszabályi környezetben a megfelelés biztosítási (compliance) funkció igényként jelenik meg a vezetők részéről. A compliance menedzsment,
mint új vezetői feladat azonosítható. (S1, S3, S5)

További kutatásaim során egyfelől a vizsgált területet szeretném kiszélesíteni, a termelő szektorban működő compliance funkciók jellemzőit szeretném közelebbről vizsgálni, különösen a gyógyszeripari, élelmiszeripari vállalatok, és az egészségügyi szolgáltatók gyakorlatát.
Másfelől a compliance kockázatok kezelésének modelljeit, többek között az ISO
19600:2014 folyamatábrát és a kockázatkezelési modellt szeretném összevetni a banki
gyakorlatokkal. A hazai szakirodalmat vizsgálva és az empirikus kutatás során azzal
szembesültem, hogy az ISO 19600:2014-es irányelvek ismerete még nem terjedt el széles
körben. Ez a dokumentum a compliance menedzsment rendszerek működését kockázatalapú megközelítésben, a folyamatszemlélet figyelembevételével és univerzálisan, bármely iparágban alkalmazható modellként írja le. A banki interjúkból levont következtetés, miszerint a kockázatkezelés és a compliance menedzsment integrációja egy előremutató szervezeti működés, alátámasztja, hogy a téma releváns és további kutatások és publikációk lehetőségét rejti.
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Az üzleti kiválóság és compliance kapcsolatát elméleti szinten szeretném tovább
vizsgálni a közeljövőben. A compliance menedzsment megelőző és helyesbítő tevékenységei mind illeszkednek az üzleti kiválóság elérését célzó erőfeszítésekbe. A compliance
területén elért eredmények mérése azonban nem triviális, különösen a szolgáltatások területén. Az EFQM önértékelési modell alapján, akár ennek kiegészítésével, lehetőséget
látok egy compliance önértékelési modell kialakítására, mely kérdésben egyelőre nem áll
rendelkezésre általánosan elfogadott modell. Ez egy hiánypótló kutatási irány, melynek
eredményei az üzleti szereplők számára is hasznosak lehetnek.
A pénzügyi szektor tapasztalatai alapján a compliance menedzsmentre vonatkozó
képzés releváns tartalom mind a közgazdász, mind a jogászképzésben. A felsőoktatási
tartalomelemzés kibővítésére látok lehetőséget a pénzügyi és a jogi képzések vizsgálatával. Feltételezem, hogy a létrehozott compliance tanulási egység, szervesen épülve más
menedzsment diszciplínákra (pl.: minőségmenedzsment, változásmenedzsment), ezeken
a területeken is felhasználható.
A közoktatási vezetők körében végzett kutatást időben szeretném kiszélesíteni egy
longitudinális vizsgálattá továbbfejlesztve. A nehezen érthető kérdések és az attitűdöt
mérő kérdések pontosabb megfogalmazásával az első kérdőívnél nagyobb mélységben és
nagyobb mintavétellel célszerű tovább vizsgálni a szabálykövetés problémáit és az attitűdök alakulását. Az eddigi elemzésekre alapozva célom kiegészíteni az új kérdőívet a
kockázatkezelésre és az integritásra vonatkozó kérdésekkel. A kérdőív kitöltői érdeklődtek a levont következtetésekről, az erről készült cikk megjelenése 2019 májusában várható. A kutatás következő szakaszában újabb publikációk születhetnek a témában.
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Melléklet 1. – Vezetés és szervezés mesterszak KKK
Részlet a 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és
mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös
követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló
8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról
15. VEZETÉS ÉS SZERVEZÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: vezetés és szervezés (Management and Leadership)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
 végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat
 szakképzettség: okleveles közgazdász vezetés és szervezés szakon
 a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Management and Leadership

3. Képzési terület: gazdaságtudományok
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak.
4.2. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető: a kereskedelem és marketing, a gazdálkodási és menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás, az emberi erőforrások, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, az üzleti szakoktató,
a közszolgálati alapképzési szak.
4.3. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról
szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
 a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
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 a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit
 a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit

7. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 345
8. A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák
A képzés célja a vállalkozások, valamint a közszféra szervezetei számára olyan közgazdászok képzése, akik megalapozott és integrált szakmai ismeretekkel rendelkeznek
a menedzsment széles területén. Megszerzett tudásuk birtokában képesek elemezni,
tervezni, irányítani a versenyszektor és a közszféra szervezeteinek munkafolyamatait.
Képesek újonnan felmerülő problémákat felismerni, elemezni és megoldani, miközben
az egyéni és szervezeti tanulás megismert formáit használják, valamint az innovációra
és a kreatív gondolkodásra való képességeiket hasznosítják. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.
8.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
8.1.1. Vezetés és szervezés szakon a közgazdász
a) tudása
 Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve gazdaság mikro és makro szerveződési
szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri a meghatározó
gazdasági tényeket.
 Érti a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését és hazai, illetve nemzeti
határokon túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs és motivációs tényezőit,
különös tekintettel az intézményi környezetre.
 Ismeri az európai integrációs folyamatot és az Európai Uniónak a tevékenységéhez
kapcsolódó szakpolitikáit.
 Birtokában van a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, az információgyűjtés és -feldolgozás korszerű, elméletileg is igényes matematikai-statisztikai, ökonometriai, modellezési módszereinek, ismeri azok korlátait is.
 Ismeri a vállalkozás, gazdálkodó szervezet és projekt tervezési és vezetési szabályait, szakmai és etikai normáit.
 Ismeri a vezetés- és szervezéstudomány és gyakorlat korszerű irányzatait és eredményeit.
 Ismeri a korszerű informatikával és know-how-val támogatott vezetési és
szervezési módszereket és azok gyakorlati alkalmazását.
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 Érti a szervezetek működése során felmerülő problémák és új jelenségek megoldási
módozatait, illetve a kritikus feldolgozására irányuló módszereket.
 Elsajátította a képzésnek megfelelő területeken az alapvető (funkcionális) gyakorlati módszereket és megoldásokat, valamint ezek hasznosításának lehetőségeit.

b) képességei
 Önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat és megoldási módokat fogalmaz
meg, képes az igényes elemzési, modellezési módszerek alkalmazására, komplex
problémák megoldására irányuló stratégiák kialakítására, döntések meghozatalára,
változó hazai és nemzetközi környezetben, illetve szervezeti kultúrában is.
 A gyakorlati tudás, tapasztalatok megszerzését követően képes közepes és
nagyméretű vállalkozás, komplex szervezeti egység vezetésére, gazdálkodó
szervezetben átfogó gazdasági funkciót képes ellátni, összetett gazdálkodási folyamatokat tervezni, irányítani, az erőforrásokkal gazdálkodni.
 Nemzetközi, multikulturális környezetben is képes hatékony munkavégzésre.
 Képes a vezetés-szervezés tudományágában a kutatások és azok eredményeinek
kritikus értékelésére.
 Képes tudása, képességei és készségei folyamatos, egy életen át tartó
fejlesztésére.

c) attitűdje
 Kritikusan viszonyul saját, illetve a beosztottak munkájához és magatartásához,
innovatív és proaktív magatartást tanúsít a gazdasági problémák kezelésében.
Nyitott és befogadó a gazdaságtudomány és gyakorlat új eredményei iránt.
 Kulturált, etikus és tárgyilagos értelmiségi hozzáállás jellemzi a személyekhez, illetve a társadalmi problémákhoz való viszonyulása során, munkájában figyel a
szélesebb körű társadalmi, ágazati, regionális, nemzeti és európai értékekre (ide
értve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is).
 Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, erre munkatársait és
beosztottait is ösztönzi, segíti, támogatja.
 Elkötelezett a szakmája iránt, ismeri és vállalja annak alapvető értékeit és normáit,
törekszik azok kritikai értelmezésére és fejlesztésére.
 Szakmai munkája során a kíváncsiság, a tények és összefüggések megismerésének
vágya hajtja.
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d) autonómiája és felelőssége
 Szervezetpolitikai, stratégiai, irányítási szempontból jelentős területeken is önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldási módszereket, önállóan lát el gazdasági elemző, döntés-előkészítő, tanácsadói feladatokat.
 Önállóan létesít, szervez és irányít nagyobb méretű vállalkozást, vagy nagyobb
szervezetet, szervezeti egységet is.
 Önállóan azonosítja, tervezi és szervezi saját és beosztottai szakmai és általános
fejlődését, azokért felelősséget vállal és visel.
 Vizsgálja, vállalja és kezeli annak felelősségét, hogy az elemzések és gyakorlatibb
eljárások során kapott eredmények a választott módszertől is függnek.
 Munkájára jellemző a szakmai kérdések megfogalmazásakor a gazdasági és gazdaságon kívüli következmények önálló és felelős végiggondolása és figyelembevétele.

9. A mesterképzés jellemzői
9.1. Szakmai jellemzők
9.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből
a szak felépül:
 gazdaságtani és társadalomtudományi ismeretek (marketingmenedzsment ismeretek, pénzügyi ismeretek, matematikai-statisztika módszerek és elemzések,
kvantitatív döntési módszerek, kutatási módszertan, vezetői üzleti gazdaságtan,
gazdaságpolitika) 15-30 kredit;
 vezetés és szervezés szakmai ismeretek (szervezetelmélet, szervezeti magatartás és
vezetés, stratégiai menedzsment, változás- és tudásmenedzsment, projektek
menedzselése, termelés- és folyamatmenedzsment, integrált információs rendszerek irányítása, controlling) 20-30 kredit.
 9.1.2. A válaszható specializációk, szakmai modulok képzésen belül kreditaránya
30-40 kredit.

9.2. Idegennyelvi követelmény
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy másik élő idegen nyelvből
középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag elismert felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
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9.3. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési
képzési ciklusba való belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit
az alábbi területekről:
 módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 15 kredit;
 közgazdasági ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan,
környezet- gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan) területéről 10 kredit;
 üzleti ismeretek (vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, pénzügy,
számvitel, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, üzleti kommunikáció, adózási
ismeretek, vállalati pénzügyek) területéről 15 kredit;
 társadalomtudományi ismeretek (európai uniós ismeretek, közpolitikai ismeretek,
gazdaságtörténet, szociológia, filozófia, pszichológia) területéről 10 kredit;
 szakmai ismeretek (értékteremtő folyamatok menedzsmentje, vezetés és szervezés,
üzleti tervezés, vállalkozásmenedzsment, stratégiai tervezés, controlling, emberi
erőforrás gazdálkodás, vezetői készségfejlesztés, információs rendszerek) területéről 10 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai
alapján a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
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Melléklet 2. – BCE mintatanterv

Gazdaságtani és társadalomtudományi ismeretek
Kötelező tárgyak

15
15

Kvantitatív módszerek

K

v

20

5

Üzleti közgazdaságtan

K

v

20

5

Vezetéselmélet és -módszertan (Menedzsmenttörténet) K

v

20

5

Számviteli beszámolók

v

K

10
5

20

Kötelezően választható (KV) blokk:
A 3 tárgyból 2 felvétele kötelező!

0

5

KV v

20

5

Marketing management

KV v

20

5

Haladó vállalati pénzügyek

KV v

20

Vezetés és szervezés szakmai ismeretek

15

10

Stratégiai menedzsment

K

v

20

5

Szervezeti magatartás és vezetés

K

v

20

5

Információs erőforrás menedzsment

K

v

20

5

Menedzsmentkontroll-rendszerek

K

v

20

5

Szervezetelméletek

K

v

20

5

Változásvezetés

K

v

5
0

0
0

30
20

5

0

10

5

30

5
0

20
0

10

15

5
10 35

Stratégiai emberierőforrás menedzsment

K

v

20

5

Szervezeti kultúra kutatása és fejlesztése

K

v

20

5

Stratégiai és szervezeti modellek

K

v

20

5

Teljesítménymérés és –értékelés

K

v

20

5

Szervezetfejlesztés

K

v

20

5

Folyamatmenedzsment és információtechnológia

K

v

20

5

Üzletiintelligencia-rendszerek

K

v

20

5

Szakszeminárium I.

K

v

Szakszeminárium II.

K

v

E-kereskedelem / Infokommunikáció

V

v

Integrált vállalatirányítási rendszerek

V

gyj

20

5

Társasági jog

20

5

Diplomamunka készítése

5
20

10 15

5
20

Szabadon választható tantárgyak

5
20

10
5

V

v
v

20

5

Értékteremtő folyamatok menedzsmentje

v

20

5

30
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10

5

Szervezetközi hálózatok és vállalatcsoportok irányítása V
V

Összesen

4
óra/
félév

5

Döntéselmélet

Specializációs ismeretek

3
óra/
félév

Kredit

2
óra/
félév

Kredit

1
óra/
félév

II. évfolyam
Kredit

I. évfolyam
Kredit

Jelleg

Tárgynév

Számon-kérés

BCE Vezetés és szervezés mesterképzés (MSc) szak, esti tagozat operatív tanterve
a 2018/19/1 félévtől

30

30

30 120

Melléklet 3. – BME mintatanterv
BME Vezetés és szervezés mesterképzés (MSc) szak
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Melléklet 4. – DE mintatanterv
DE Vezetés és szervezés mesterképzés (MSc) szak Mintatanterve

ÉVEK, FÉLÉVEK, TANÍTÁSI HETEK SZÁMA HETI ÓRASZÁM
I.

II.

GY

V

Kredit

E

GY

V

Kredit

Kredit

E

V

15

GY

15

E

4

15
Kredit

3

15

V

2

GY

1

E

KREDIT = (a+b)/30

ELMÉLET

ÖSSZES

TANTÁRGY

GYAKORLAT

TANTÁRGYAK
ÓRASZÁMA

2

2

K

4

Haladó módszertani ismeretek
Kutatásmódszertan a menedzsmentben
Haladó marketing menedzsment
Haladó pénzügyek
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30

5

2

2

5
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30

5

2

2

K
G
Y

30
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0

3

2

0

K

3

30

30

0

3

2

0

K

3

Vezetői közgazdaságtan
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30

30

4

2

2

K

4

Munkajog

30

30

0

3

2

0

K

3

Gazdaságpolitika

30

30

0

3

2

0

K

3

60

30

30

5

2

2

G

5

60

30

30

5

2

2

K

5

A szervezetfejlesztés elmélete
modelljei és gyakorlata
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4

2

2

G

4

HR trendek és tendenciák
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15

3

1

1

G

3

Munkaerőpiaci ismeretek
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0
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3

0

2

G

3

Üzleti etika
Tanuló szervezetek, szervezeti
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Vezetői kompetenciafejlesztés
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5

2

2

G

5
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5

2

2

G

5

60

0
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5

0

4

G

5
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45
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4

2

1

K

4

Pénzügyi kimutatások elemzése 60
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4

2

2

K

4

Vezetői számvitel

60
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5

2

2

K

5

Az SAP használata a számvitelben és a controllingban
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0
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6

0

2

G

3

0

2

G

3

Gazdaságtudományi és társadalomtudományi
ismeretek
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30
30
Vezetői üzleti gazdaságtan
4

Vezetés és szervezés szakmai ismeretek:
Haladó szervezetelmélet és
szervezeti magatartás
Termelés - és folyamatmenedzsment
Integrált információs rendszerek
irányítása
Haladó stratégiai menedzsment
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2
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2
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G
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4

2
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G
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2

2
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2

2
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0

3

2

0
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0
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2
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K
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Controlling Specializáció:
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A controlling speciális területei

60
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30
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Pénzügyi controlling
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Controlling esettanulmányok
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4
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5

6

1
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1
7
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1
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2
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7

0

3

2

0

K

3
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0
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0

1
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0

0
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0
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1
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1
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1
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1
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2
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Melléklet 5. – ME mintatanterv
ME Vezetés és szervezés mesterképzés (MSc) szak Mintatanterve
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Melléklet 6. – PE mintatanterv
PE Vezetés és szervezés mesterképzés (MSc) szak Mintatanterve
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Melléklet 7. – Online kérdőív

Szabálykövetés az oktatási intézményekben

147

148

149

150

151

Melléklet 8. – Kérdőív statisztikák
Az 1. és a 3. kérdés kapcsolata
Rows: 1. Milyen intézményben dolgozik

Columns: 3. Hány éve vezető Ön az

adott

2-5 éve

kevesebb,
mint 2 éve

több,
mint
5 éve

Általános iskola

13
16,38

11
10,48

41
38,14

65

Középiskola

18
15,88

8
10,15

37
36,97

63

Óvoda

30
28,74

20
18,37

64
66,89

114

61

39

142

242

All
Cell Contents:

All

Count
Expected count

Pearson Chi-Square = 2,004; DF = 4; P-Value = 0,735

Az 5. és a 22. kérdés kapcsolata
22/2-3
5/2-4
5/5
All

22/4

22/5
42
18
60

Cell Contents:

All
72
47
119

15
47
62

129
112
241

Count

Pearson Chi-Square = 30,320; DF = 2; P-Value = 0,000
Cramer’s V-square 0,125809

A 7. és a 10. kérdés kapcsolata
A kapcsolat jobb megértése érdekében a táblázat tartalmazza a függetlenség esetén várható elméleti gyakoriságokat is.

10/1-2

10/3

7/1-2

7/3

7/4

7/5

All

45
26,77
12,4169

13
19,99
2,4452

16
26,43
4,1158

8
8,81
0,0745

82

16
17,63
0,1504

15
13,17
0,2557

17
17,40
0,0094

6
5,80
0,0068

54

152

10/4

12
24,16
6,1180

22
18,04
0,8686

35
23,85
5,2113

5
7,95
1,0949

74

10/5

6
10,45
1,8925

9
7,80
0,1841

10
10,31
0,0096

7
3,44
3,6904

32

79

59

78

26

242

All
Cell Contents:

Count
Expected count
Contribution to Chi-square

Pearson Chi-Square = 38,544; DF = 9; P-Value = 0,000
Cramer’s V-square 0,0530910  Cramer V 0,235

A 11., 12. és 13. kérdés kapcsolata
Correlation Matrix
12. Mennyire van
13. Mennyire van

11. Mennyire van
0,599
0,180

12. Mennyire van
0,217

Cell Contents: Pearson correlation
Item and Total Statistics
Variable
11. Mennyire van tisztában Ön a
12. Mennyire van tisztában Ön a
13. Mennyire van hatással az i
Total

Total
Count
242
242
242
242

Mean
4,260
4,182
4,012
12,455

StDev
0,796
0,840
0,876
1,865

Omitted Item Statistics
Adj.
Adj.
Total Total
Cronbach’s
Omitted Variable
Alpha
11. Mennyire van tisztában Ön a
0,35617
12. Mennyire van tisztában Ön a
0,30371
13. Mennyire van hatással az i
0,74886

Squared
Item-Adj. Multiple

Mean

StDev

Total Corr

Corr

8,194

1,339

0,49379

0,36192

8,273

1,285

0,51900

0,37159

8,442

1,463

0,22236

0,05091

A 13. és a 14. kérdés kapcsolata
A kapcsolat jobb megértése érdekében a táblázat tartalmazza a függetlenség esetén várható elméleti gyakoriságokat is.

13/1-3

14/1-2

14/3

14/4

14/5

All

18
9,83
6,789

16
13,61
0,419

16
18,15
0,254

11
19,41
3,643

61

153

13/4

6
16,60
6,768

30
22,98
2,142

40
30,64
2,856

27
32,77
1,017

103

13/5

15
12,57
0,470

8
17,40
5,082

16
23,21
2,238

39
24,82
8,104

78

39

54

72

77

242

All
Cell Contents:

Count
Expected count
Contribution to Chi-square

Pearson Chi-Square = 39,782; DF = 6; P-Value = 0,000
Cramer’s V-square 0,0821947  V= 0,287

Az 1. és a 20. kérdés kapcsolata
Rows: 1. Milyen intézményben dolgozik
javaslatot t
Igen

Nem

All

Általános iskola

22
16,92
1,524

43
48,08
0,536

65

Középiskola

24
16,40
3,521

39
46,60
1,239

63

Óvoda

17
29,68
5,416

97
84,32
1,906

114

63

179

242

All
Cell Contents:

Columns: 20. Van lehetősége

Count
Expected count
Contribution to Chi-square

Pearson Chi-Square = 14,143; DF = 2; P-Value = 0,001
Cramer’s V-square 0,0584404  V=0,242

Az 1. és a 22. kérdés kapcsolata
Kruskal-Wallis Test on 22. Mennyire vannak tisztában a
1. Milyen
intézményben dolgozik
Általános iskola
Középiskola
Óvoda
Overall
H = 20,55
H = 24,16

DF = 2
DF = 2

N
65
63
114
242

Median
4,000
4,000
4,000

P = 0,000
P = 0,000

Ave Rank
115,5
92,2
141,2
121,5

Z
-0,81
-3,87
4,12

(adjusted for ties)

154

Az 1. és a 23. kérdés kapcsolata
Kruskal-Wallis Test on 23. Mennyire korrekt, hiteles a
1. Milyen
intézményben dolgozik
Általános iskola
Középiskola
Óvoda
Overall
H = 8,30
H = 9,05

DF = 2
DF = 2

N
62
61
113
236

Median
3,000
4,000
4,000

Ave Rank
108,1
104,5
131,8
118,5

Z
-1,40
-1,86
2,87

P = 0,016
P = 0,011

(adjusted for ties)

A 22. és a 23. kérdés kapcsolata
Rows: C3

Columns: Worksheet columns
23/1-2

23/3

23/4

23/5

All

16
7,00
11,571

24
16,75
3,138

13
21,00
3,048

6
14,25
4,776

59

22/4

12
14,00
0,286

36
33,50
0,187

48
42,00
0,857

22
28,50
1,482

118

22/5

0
7,00
7,000

7
16,75
5,675

23
21,00
0,190

29
14,25
15,268

59

28

67

84

57

236

22/1-3

All
Cell Contents:

Count
Expected count
Contribution to Chi-square

Pearson Chi-Square = 53,479; DF = 6; P-Value = 0,000
Cramer’s V-square 0,113302  V= 0,337
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