
56. Közgazdász-vándorgyűlés – Felelős vállalatirányítás szekció 
 
A Felelős Vállalatirányítási Szakosztály másodszor képviseltette magát önálló szekcióval a 
vándorgyűlésen. A szekció két fő témaköre a Brexit és Felelős vállalatirányítás a gyakorlatban" 
voltak. 
 
Brexit – Gary Campkin: 
o A brit népszavazás egyértelmű volt, a kilépés meg fog történni. 
o A kilépés az Európai Unióból, de nem Európából fog megtörténni. 
o London jelenleg a világ vezető pénzügyi központja, a kihívásokra meg kell találni a választ - 

hogyan tarthatja meg vezető szerepét. 
o A Brexit mellett egyéb kihívások a pénzügyi szektor felé: Fintech, mortech, green finance stb. 
o A stakeholderekkel közös megoldást kell találni, cél a meglévő szerződések, kötelezettségek 

teljesítése. 
o A "no deal Brexit" egyik félnek sem érdeke. 
o A jövőre vonatkozóan tett megállapítások: 1) tőkepiaci unió meggyengül 2) új kereskedelmi 

megállapodások szükségesek 3) új szövetségek formálódnak, Magyarországnak meg kell 
találnia a helyét. 

 
Brexit-panel: lesz-e deal, mi lesz a kimenete a tárgyalásoknak? 
o Az értékláncból nem lehet egyetlen elemet kiszedni. 
o Az EU érdeke, hogy a távozónak rosszabb feltételei legyenek. 
o Az elmúlt 2 évben tárgyalásokban nem volt előrelépés. 
o A no deal és valamilyen egyezség között bármelyik forgatókönyv elképzelhető. 
 
Brexit-panel: City vs UK, UK vs EU 
o Egy döntés sem volt eddig krízis nélkül – lehetséges vélemények kezelése, összhangba hozása. 
o UK: eddig erős hang EU-ban – a maradó EU-tagok számára nagy kihívás saját hangjuk 

hallatása 
o Az USA-vámok már most éreztetik inflációs hatásukat. A Brexit is magasabb árszintet 

hozhat, átrajzolhatja a beszállítói láncokat, a tranzakciók lassulhatnak. 
o London eddig pénzügyi világközpont volt – gyengébb banki szabályozás – de a passporting 

jog elvesztésével széttöredezhet ez a központ. 
o A Brexit a mi régiókat kevésbé érinti. 
o A V4 közös fellépés, egység fontossága a változó világban.  
o Brexit: mint a házastársak válása, akik nem bírják az adósságaikat fizetni… 
 
Felelős vállalatirányítás panel 
o A tőzsde Felelős Társaságirányítási Bizottsága új Felelős Táraságirányítási Ajánlásának 

ismertetése: a részvénytársaságok olyan jelentős gazdasági szereplők, melyek működése 
túlmutat önmagukon. Az ajánlások önkéntesek – comply or explain. 

o Felelős társaságirányítási gyakorlatok ismertetése az ALTEO tőzsdei cégnél: a tőzsdei jelenlét 
plusz értéke: a bizalom és a transzparens működés. Az ajánlások alkalmazása jó mankót nyújt 
ehhez. 

o Fenntarthatósági tanácsadás: az üzleti esetek (business case) keresése a fontos. A nemzetközi 
egyezmények (Párizs, Varsó, EU 2030-as energia csomagja, climate proof-előírás a kohéziós 
alapok felhasználásával) átírják az üzleti modelleket. 

 
Felelős társaságirányítás panel 
o A hazai közepes cégeknél egyik legfontosabb probléma a generációváltás – bizalmi 

vagyonkezelés, családi alkotmány, tőzsde – mint lehetséges jogi keretek. 



o A megbízó-ügynök (tulajdonos-menedzser) probléma egyik feloldása lehet a tőzsde – az 
építkezés hosszú távra szól. 

o Fenntarthatóság: hosszú távú folyamat, de cselekedni most kell – a core businessbe kell 
beépíteni. 

o A generációváltás egyik aspektusa, hogy ezek a cégek egy személyben függnek az alapítótól, 
megfigyelhető ezen cégeknél a teljesítmény stagnálása. 

o A felelős társaságirányítási ajánlások jelentősége, hogy ameddig sajátom a cég, addig könnyű 
betartani ezeket az elveket, de sokezer tulajdonosnál már nem – dokumentáltság.  

o Alteo: tőzsdei jelenlét tudatos építkezés eredménye – gyors növekedésű vállalat számára 
értékmaximalizálás. A jelenlét kezdeti költségei (pl. compliance) 2-4 év után megtérülnek 
(alacsonyabb kockázati felár, alacsonyabb fluktuáció). 

o Függetlenül a tőzsdei megjelenéstől minden vállalat számára fontos a rendezett működés 
feltételeinek megvalósítása és a stakeholderek kezelése. Ezért a felelős vállalatirányítási elvek a 
vállalatok fenntartható növekedését segítik elő, bizonyos méret felett pedig 
nélkülözhetetlenek. 


