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A szakosztály 2012. november 23-án a Budapesti Gazdasági Főiskolán alakult meg. A Felelős 
Vállalatirányítás szakosztály működésével szeretné előmozdítani, hogy a hazai üzleti vállalkozások a 
jelenleginél nagyobb figyelmet fordítsanak a vállalatirányítás színvonalára, sikerkritériumaira, és ezzel 
együtt a döntési és megvalósítási hibák és tévedések eredetére és okaira. 

 Különös figyelmet érdemel ezen belül a kis és középvállalati szektor fejlődésének és e vállalkozások 
irányítási minőségének szoros kapcsolata. A felelős vállalatirányítás minősége a vállalati érték egyre 
fontosabb összetevője, és egyre nagyobb szerepet kap a versenyképesség növelésében.  

Ez a szemlélet megváltoztathatja a vállalati vezető testületekkel valamint a menedzsmenttel szemben 
támasztott követelmények súlypontjait, a szükséges tudásbázis, tapasztalatok és képességek 
tartalmát és szerkezetét. Egyidejűleg hatással van a jogi és szabályozási környezet minőségére és 
hatásfokára is. 

A Szakosztály célja az, hogy a jogi-szabályozási megfelelőség, az átláthatóság, az üzleti etika, a 
társadalmi felelősségvállalás és - nem utolsó sorban - a hatékony működés-irányítás szempontjait 
szem előtt tartó tudásmegosztás (nyilvános rendezvények, hírlevelek, webes és közösségi média 
megjelenések) szervezésével, a kapcsolódó képzési és minősítési programok koordinálásával, 
valamint a szakmai szervezetekkel és az MKT társszakosztályokkal való együttműködéssel, a felelős 
vállalatirányítás kereteiről és alkalmazásáról szóló nemzetközi szakmai és szabályozási 
kezdeményezéseket, illetve legjobb gyakorlatokat mind szélesebb körben ismertesse és terjessze.  

Az alakuló ülésen a szakosztály elnökévé Roóz Józsefet, a BGF rektor emeritusát, az MKT 
Felügyelőbizottságának elnökét választották. A szakosztály titkára Ivanyos János lett. Az elnökség 
további tagjai: Kazár Péter (AmCham), Szuper József (MNV Zrt.) és Wieland Zsolt (OTP Bank Nyrt.). 

A rendezvényeknek a Budapesti Gazdasági Főiskola biztosított könnyen megközelíthető, belvárosi 
helyszínt. A nyilvános internetes szakmai fórum a legismertebb szakmai közösségi felületet adó 
LinkedIn (ld. http://www.linkedin.com/groups?gid=4350555) segítségével valósul meg. Szakmai 
támogató portálunk a www.trusted.hu, melyen az aktuális rendezvényekről szóló tájékoztatók és az 
előadásanyagok mellett a felelős vállalatirányítással és a kockázatkezeléssel összefüggő új szakmai 
cikkek is rendszeresen megjelennek. 

A szakosztály alapításával egy időben megtartott egész napos, „Az üzleti bizalom erősítése 
Magyarországon a felelős vállalatirányítás fejlesztésével” című szakmai konferencián kívül 2013. 
február 25-én nemzetközi konferenciát szerveztünk „Fostering Risk Taking and Business Creation” 
címmel. 

Délutáni klubrendezvényeket 2013. február 22-én, június 13-án, november 21-én, és 2014. január 22-
én tartottunk. Feldolgozott témakörök a teljesség igénye nélkül: 

• Felelős vállalatirányítás: jogi szabályozás, önszabályozás és az OECD válasza 
• Felsővezetői felelősség az információbiztonság irányításában 
• Vállalati kockázatkezelési esettanulmány bemutatása (MNV Kockázatkezelési Kézikönyv 

alkalmazása a Szerencsejáték Zrt-nél) 
• A hatékony tulajdonosi kontroll alapvető (intézményi, személyi, döntéshozatali, finanszírozási, 

stb.) feltételei 
• Az államháztartási belső kontroll követelmények kiterjesztése a nemzeti társaságok 

tulajdonosi ellenőrzésére 
• Kecskemét és térségében, mint kiemelt járműipari központban működő klaszterek 

gazdaságfejlesztési szerepe 
• Az Akkreditált Innovációs Klaszterek irányítási jó gyakorlatai 



A konferenciákat az AMCHAM támogatásával bonyolítottuk le, míg a rendezvényeink 
meghirdetésében a Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezete is közreműködött. A 
rendezvényeken általában 30-50 érdeklődő volt jelen. A levelezőlistánkon jelenleg 300 körüli a 
regisztráltak száma. A Linkedin csoportnak több mint 80 tagja van.  

Az aktuális elnökség mindegyik tagja vállalta a 2014-2017 időszakra az önkéntes szervezői munka 
folytatását. 

 

Programtervezet 2014-re 
 
 
2014. félévente 2 délutáni szakmai rendezvényt tervezünk. A délutáni rendezvények helyszíne a BGF 
Közösségi Tere (1055 Budapest, Bihari János utca 5. - a BGF központi épületének Bihari u. felöli 
bejárata). Az első félévben, megvalósult, illetve tervezett időpontok: 2013. január 22. és május vége.  
A délután 14 órától kezdődő programokon 2-2 előadásra és egy-egy szakmai vitára kerül sor. Az 
előadókat a munkacsoportok választják ki, illetve kérik fel. Aktuális témakörök az alábbiak: 
 

- üzleti etika és társadalmi felelősségvállalás 
- pénzintézetek felelős irányítása 
- informatikai irányítás és biztonság a vezető testületek nézőpontjából 
- beszállítókra, illetve szolgáltatókra vonatkozó vállalatirányítási elvárások 
- vállalati kockázatkezelés és a felelős vállalatirányítás 
- felmérési, értékelési és közzétételi módszerek 

 
A szakosztályi tisztújító közgyűléssel egy időben 2014. április 4-én egész napos, részben angol nyelvű 
szakmai konferenciát szervezünk. 
 
A saját rendezvényeken kívül aktívan kívánjuk az Felelős Vállalatirányítás MKT szakosztályt 
megjeleníteni a témához kapcsolódó társszervezetek konferenciáin és a kamarai rendezvényeken, 
valamint - felkérés esetén - a jogi-szakmai tervezetek véleményezésében (BÉT, PSZÁF, MNV, stb.)  
Az MKT ellenőrzési és informatikai szakosztályaival egyeztetve kapcsolatot tartunk fenn az ellenőrzési 
szakma egyesületeivel (BEMSZ, ISACA), illetve az ÁSZ és a KEHI módszertani munkacsoportjaival.  
 
A 2014-as tapasztalatok alapján kerül sor a 2015. évi program tervezésére, előre láthatóan a 2014. év 
végén. 
 
A nemzetközi és hazai hírek, szakmai érdekességek és rendezvények kapcsán folytatjuk a Linkedin 
közösségi média csoport (ld. http://www.linkedin.com/groups?gid=4350555) működtetését, illetve a 
saját lebonyolítású konferenciák és a szakmai rendezvények előadásanyagainak, valamint további 
szakmai anyagok webes közzétételét a www.trusted.hu portálon. 
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