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KIHÍVÁSOK

Átalakuló szerepkör

Turbulens jogi környezet

Digitalizáció és új technológiák

Globális vállalati megoldások

Belső vagy külső jogász?
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Klasszikus feladatkör: jogi kockázatok értékelése és jogi tanácsadás

Tendenciák
- Terjeszkedő szabályozás hazai és EU szinten is: egyre több területen, egyre több részlet
- Jelentős üzleti hatás: magas jogi kockázat az üzlet gátja lehet (pl. szankciós kockázatok)
- A jogszabály értelmezése az üzleti verseny része (pl. Ptk. írásbeliség szabályai, Bit. 166/D.§ -

„kellő időben”) 
- EU szabályozás: rendeletek növekvő száma, eltérő nyelvezet 
- Etikai megfontolások növekvő szerepe – tisztességtelen szerződési feltételek, tisztességtelen 

kereskedelmi gyakorlat (pl. közérdekű keresetek, felügyeleti vizsgálatok)
- Aktív hatósági felügyelet
- Soft law és az esetjog növekvő szerepe (pl. ajánlások, vezetői körlevelek – pl. MNB körlevelei 

az osztalékfizetésről)

Új szerep:
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ÁTALAKULÓ SZEREPKÖR

Komplex 
üzleti 

tanácsadó

Stratégiai 
döntéshozó

Növekvő 
felelősség
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- Háromszintű védelem modell

- Mi a jogi területek helye az SII univerzumban?

- Hol a határ, azaz kinek és mi a dolga?

- Erőforrások ésszerű felhasználása
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A JOG ÉS A BELSŐ VÉDELMI VONALAK

Jog

Adatvédelem

Kockázat-

kezelés

Compliance

Belső

ellenőrzés
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JOGALKOTÁS 

„2021. január 1-je és december 31-e között összesen 1.517 új jogszabály jelent meg összesen

13.012 oldalnyi Magyar Közlönyben, 2022 első napján pedig 787 norma lépett hatályba, módosult,

vagy helyezték hatályon kívül.”

Forrás: https://jogaszvilag.hu/szakma/2021-et-is-a-rendeleti-szabalyozas-tulsulya-jellemezte-es-a-sok-de-rovidebb-jogszabalyok-

uraltak/

https://jogaszvilag.hu/szakma/2021-et-is-a-rendeleti-szabalyozas-tulsulya-jellemezte-es-a-sok-de-rovidebb-jogszabalyok-uraltak/
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Vannak eszközeink:
✓ Magyar Közlöny (pl. keresőszavak alkalmazása)
✓ Szakmai, érdekképviseleti szervezetek információi (különösen EU-s szabályozásokkal kapcsolatban)
✓ Automatizált jogszabályfigyelő szolgáltatások
✓ Külső ügyvédi iroda bevonása
✓ Együttműködés más területekkel (jog, compliance, adatvédelem, kockázatkezelés)
✓ Szakmai konferenciák, sajtó

És ami átcsúszik a védőhálón:
➢ A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 2020.01.01-től hatályos módosítása egy kb. 80 jogszabályt 

módosító salátatörvényben, azóta több további módosítás
➢ A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. tv. felelősségbiztosításra vonatkozó 24-25.§-ait a 2/2019. KKM 

közlemény léptette hatályba  2019.07.01-gyel, ami a Hivatalos Értesítőben jelent meg 
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HOGYAN TARTSUK A LÉPÉST?

A jogszabályi meg nem felelés egy olyan általános üzleti kockázat, amit 

csökkenteni tudunk, de tejesen megszüntetni nem!



© Copyright Allianz

Internal

17-Nov-22 7

DIGITALIZÁCIÓ, ÚJ TECHNOLÓGIÁK

Termékek, üzleti 
megoldások

Belső 
folyamatok, 
rendszerek

Felhasználó

Kihívások:

Felhasználóként: elektronikus rendszerek, felületek 

kezelése (pl. bírósági kapcsolattartás, MNB rendszerei, 

Cégkapu, Ügyvédi Kamara rendszere, JÜB, MOKK, 

LegalTech stb.)

Tanácsadóként:

- Meglévő üzleti folyamatok, rendszerek figyelembevétele

a jogi vélemény kialakításánál

- A vállalati termékek és üzleti folyamatok digitalizációja, 

és új technikai megoldások (pl. elektronikus 

szerződéskötés és dokumentumok, MI) jogi keretei, IT 

incidensek kezelése, új technológiák 

Termékfejlesztés:

- Biztosítási megoldások az új technológiákra, IT

kockázatokra

A jövő jogásza IT és/vagy műszaki szakértő is lesz?
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Tendenciák:

- Cégcsoport szintű megoldások a hatékonyság növelése érdekében
- Egy IT platform, egységes folyamatok, uniformizált termékek
- Kritikus IT rendszerek cseréje
- Egyszerűsítés
- Fióktelepek, külföldi leányvállalatok

Kihívások:
- Mindenre nincs írott szabály
- Értelmezési kérdések
- EU szabályok alkalmazásának helyi sajátosságai
- Üzleti területek ellenállása jogi érvekre hivatkozva

Ami segíthet:
- Külső jogi vélemény
- „Egy jogi vélemény van”
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GLOBÁLIS MEGOLDÁSOK
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BELSŐ JOGÁSZ V. KÜLSŐ ÜGYVÉD

kiszervezés

visszaszervezés

DLA Piper Austrália 2012 januári kutatása

• Nem üzleti fókuszú jogi tanács
Forrás: 

https://www.dlapiperwin.com/export/sites/win/downloads/Brisbane-

Managing-Risk-Legal-Spend-March-2012.pdf

Saját tapasztalat:

• Óvatos megközelítés az ügyvédi felelősség miatt

• Hosszú, elméleti a menedzsment számára 

nehezen olvasható jogi vélemények

https://www.dlapiperwin.com/export/sites/win/downloads/Brisbane-Managing-Risk-Legal-Spend-March-2012.pdf
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Üzleti fókuszú, komplex jogi tanácsadás, mert jól ismeri a(z)
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A JOGTANÁCSOSOK STRATÉGIAI ELŐNYE

üzleti tevékenységet

tevékenységhez releváns 
szabályokat

belső folyamatokat, működést

cégkultúrát és a kockázati 
étvágyat
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„Mintha a jogi csapat lenne a fék egy versenyautón. A fékek egy versenyautón nagyon nagyok és
nagyon erősek. Mindez amiatt, mivel egy versenyautó arra hivatott, hogy száguldjon. Még Lewis
Hamilton autóján is vannak fékek, és azoknak a fékeknek bizony jól kell működniük. A jó fékek nem
rossz dolgok, szimplán biztosítják, hogy sokkal gyorsabban mehetsz, mint ahogy mehetnél.”

(Tom Hambrett, a Revolut vezető jogtanácsosa, 2019. augusztus 22.)

Forrás: https://arsboni.hu/a-21-szazad-jogtanacsosa-komplex-feladatkor-nagy-felelosseg/

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
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https://arsboni.hu/a-21-szazad-jogtanacsosa-komplex-feladatkor-nagy-felelosseg/

