
Sikeres volt az első hazai compliance konferencia 

Az Alapítvány a Pénzügyi Kultúra Fejlesztésért (http://www.apkf.eu/) rendezésben, 
2015. november 27-én, első alkalommal ült össze a hazai compliance szakma a 
legfontosabb kérdések megvitatására. A hiánypótló konferencia azt a célt tűzte ki, 
hogy különböző iparágakban dolgozó szakértők tapasztalatain keresztül mutassa be, 
miként működik, illetve milyen kihívásokkal szembesül a compliance funkció most és 
mi várhatóan a jövőben.  

A rendezvényre szokatlanul nagy volt az érdeklődés, csaknem hatvan fő adta le 

jelentkezését, ami jól mutatja, hogy a compliance funkció szerepe egyre markánsabban 

jelenik meg mind a nemzetközi, mind a hazai szabályozói környezetben. A MFB Magyar 

Fejlesztési Bank Zrt., (MFB) amely maga is jelentős lépéseket tett ezen a területen, 

szponzorként támogatta a rendezvényt. 

A konferenciát az Magyar Nemzeti Bank, mint Felügyeleti szerv nyitotta meg, előadásában a 

pénzügyi szektorban jelentkező szabályozói törekvéseket mutatta meg. A pénzügyi szakma 

képviselői egyetértettek az előadáson elhangzottakkal és a Magyar Bankszövetséggel 

közösen egy egységes compliance szabályrendszer kialakítását szorgalmazták. 

A második előadó az MFB Compliance Igazgatója volt, aki az ESMA SMSG-ben (European 

Markets and Securities Authority Securities and Markets Stakeholder Group) betöltött 

pozíciójából fakadóan ismertetett egy nemzetközi felmérést a compliance funkció 

legnagyobb kihívásairól. 

Ezt követően a versenyjogi egyesület tartott előadást arról, hogy a verseny kapcsán milyen 

fontos a megfelelés és ennek milyen komoly szankciós gyakorlata van itthon és külföldön. 

A nap negyedik előadója az állami vállalatok kapcsán tett arról említést, hogy mennyire 

fontos az integritás, valamint a korrupció-megelőzés során a compliance szerepe, melynek 

súlya az állami vállalatoknál is egyre jelentősebb.  

A nap második blokkjában a vállalati szektor mutatta be a megfelelés szerepét és a 

compliance funkcióval szemben támasztott elvárásokat a gyógyszeriparban, az energia-, 

telekommunikációs és légügyi szektorrban. A napot pénzügyi és vállalati 

munkacsoportülések zárták.  

http://www.apkf.eu/�


A sikeres konferencia nagy lépést jelenthet egy hagyományos, évente megrendezett 

találkozó felé, ahol egyre szélesebb körben, minél több iparág bevonásával szólhatnak meg 

a compliance hazai szakértői. 

Ezúton köszönjük az előadóknak az értő együttműködést, a hallgatóknak pedig az aktív 

részvételt.  

Az előadások letölthetőek  
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