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MIT JELENT A COMPLIANCE – MEGFELELÉS?

Compliance szó eredete: „to comply with” – megfelelni

Azon szabályok és eljárások összessége, melyek meghatározzák, hogy a Cégcsoport munkavállalói hogyan végezzék

a munkájukat annak érdekében, hogy munkavégzésük, és ezáltal a cég tevékenysége megfeleljen a

- jogszabályoknak,

- szakmai és iparági követelményeknek,

- minősítési és minőségbiztosítási követelményeknek,

- belső szabályzatoknak és az etikai kódexnek,

- üzleti viselkedési, magatartási normáknak,

- átláthatóság követelményének.

Fontos az egyén felelősségvállalása!
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TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS

A 80-as években, Amerikában kezdtek el felépíteni egy olyan rendszert, ami garantálja,

hogy minden alkalmazott betartja az alapvető törvényi, működési feltételeket,

minimalizálja a törvények nem ismeretétől vagy hibás jogalkalmazásból eredő

veszteségeket.

Azóta eltelt közel 40 év, mára komoly szerepe lett úgy a nagyvállalatok, mint a közép-és

kisvállalatok működésében. Különösen nagy hatással voltak erre az utóbbi 10-15 év nagy

botrányai és a hatóságok által indított eljárások és az azok kapcsán kiszabott jelentős

bírságok:

❑ Enron, Tyco, Worldcom ahol a számviteli fegyelmet sértették meg, magával rántva nagy

auditáló cégeket,

❑ 2008-s amerikai másodlagos jelzálogpiaci botrány, amely az egész világon végigsöpört,

❑ K&H bank Kulcsár ügy, a bróker botrányok,

❑Gazdasági Versenyhivatal által a gyógyszer-nagykereskedők és orvostechnikai

eszközforgalmazók ellen indított vizsgálatok és marasztaló döntések,

❑OGYÉI ellenőrzések és határozatok a gyógyszerismertetés és tiltott juttatások tárgyában

(Richter, MYLAN).
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COMPLIANCE – MEGFELELÉS AZ EUROMEDIC CÉGCSOPORTNÁL

Az Euromedic Csoport

• betartja a jogszabályi előírásokat, a szakmai és iparági

követelményeket,

• elkötelezett a minősítési és minőségbiztosítási

követelményeknek való megfelelés mellett,

• támogatja a tisztességes piaci magatartást és a korlátozás- és

torzításmentes versenyt,

• védi munkavállalói érdekeit és

• tisztességesen és átláthatóan folytatja üzleti tevékenységét.
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Az Euromedic Csoport Megfelelőségi programot dolgozott ki annak érdekében, hogy biztosítani
lehessen a jogi és üzleti megfelelést, valamint hogy segítsen megelőzni és felderíteni a jogszabályok
és előírások, a versenyszabályok, etikai és viselkedési normák megszegését és az átláthatósági
követelmények megsértését.



COMPLIANCE – MEGFELELÉS AZ EUROMEDIC CSOPORTNÁL

Az Euromedic Csoport a külső és belső elvárásoknak való megfelelés

érdekében a következőket teljesíti:

• Folyamatosan fejlesztjük a Megfelelési rendszert és tudástárat.

• Oktatással és információ-nyújtással adunk segítséget abban, hogy a munkatársak

ismerjék és betartsák a jogi és viselkedési normákat, a megfelelést ellenőrizzük.

• Az előírások és elvárások megsértése esetén jogkövetkezményeket alkalmazunk

(munkaviszony megszüntetése, üzleti kapcsolat megszakítása, kártérítési igény

érvényesítése).
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KÜLSŐ ELVÁRÁSOKNAK VALÓ MEGFELELÉS

A külső elvárásokat a különböző jogalkotó és jogalkalmazó szervek által

megalkotott szabályozási környezet (jogszabályok, iránymutatások,

jogegységi határozatok, stb.) határozza meg.

Az Euromedic Csoport számára működésének megkezdése óta kiemelten fontos

volt a külső elvárásoknak való megfelelés.
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A JOGSZABÁLYOKAT MARADÉKTALANUL BETARTJUK!



MILYEN SZERVEZETEK ELLENŐRZIK, HOGY A 
CÉGCSOPORT MEGFELEL-E A KÜLSŐ ELVÁRÁSOKNAK? 

❑ NAV

❑ OGYÉI

❑ GVH (GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL)

❑ Nemzeti fogyasztóvédelmi hatóság

❑ Közbeszerzési hatóság

❑ Cégbíróság

❑ Munkaügyi hivatal

❑ Állami számvevőszék

❑ NAIH (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság)
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BELSŐ ELVÁRÁSOKNAK VALÓ MEGFELELÉS

Célunk nemcsak a külső elvárásoknak való megfelelés, hanem egy mindenki

számára egyértelmű rendben történő, szabályozott és a tisztességes működés,

etikus és példamutató magatartás, mind munkavállalóinkkal, mind

partnereinkkel, mind a hatóságokkal szemben!
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A  BELSŐ ELVÁRÁSOKAT A MEGFELELÉSI SZABÁLYZAT, MAGATARTÁSI 

KÓDEX, VALAMINT A SZABÁLYZATOK, BELSŐ UTASÍTÁSOK ÉS 

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK RÖGZÍTIK. 

Az Euromedic Csoport megalkotta saját belső elvárásait annak

érdekében, hogy működése megfeleljen ezeknek a

követelményeknek és mind munkavállalói, mind harmadik

személyek számára kiszámítható és egyértelmű legyen.



BELSŐ ELVÁRÁSOKNAK VALÓ MEGFELELÉS
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A belső elvárásokat tartalmazó dokumentumok szükségessége és

tartalma folyamatosan igazodik az üzleti tevékenységhez, a szakmai

elvárásokhoz, a jogszabályváltozásokhoz, a szabályozói elvárásokhoz,

a jogalkalmazási gyakorlathoz, és szükség szerint azok módosításra

kerülnek.

A szabályozás szerkezete:
Megfelelési Szabályzat és Magatartási Kódex

Minőségi KézikönyvSzabályzatok

Intézkedési tervek

Működési Kézikönyv Eljárásrendek (SOP)

Munkaköri Leírások Utasítások Tájékoztatók



BELSŐ ELVÁRÁSOKNAK VALÓ MEGFELELÉS
A MEGFELELÉSI SZABÁLYZAT

A megfelelési szabályozási rendszeren belül a Megfelelési Szabályzat meghatározza az

alapvető szabályokat, keretrendszert, emberi erőforrásokat a megfelelés biztosításához, és

felelős a megfelelőségi program befejezéséhez, a kommunikációhoz, a végrehajtáshoz, a

megelőzéshez, a problémák kezeléséhez szükséges legfontosabb szabályok

meghatározásáért.

A Megfelelési Szabályzatot és más Szabályzatokat felülvizsgáljuk évente legalább egyszer, vagy

haladéktalanul, ha bármilyen javaslat vagy észrevétel érkezik a hatóságoktól, a tulajdonosoktól

vagy a partnerektől.

MEGFELELÉSI SZABÁLYZAT - A MEGFELELÉSI RENDSZER KULCSELEME
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BELSŐ ELVÁRÁSOKNAK VALÓ MEGFELELÉS 
A MAGATARTÁSI KÓDEX

A Magatartási Kódex rögzíti a cselekvések legfontosabb szabályait,

iránymutatásokat, az elvárt viselkedést, és az alapvető etikai normákat, és

rendelkezik többek között a

• a belső és külső kapcsolatok tisztességességéről,

• az összeférhetetlenségről és titoktartási kötelezettségről,

• a hátrányos megkülönböztetés és zaklatás tilalmáról,

• az üzleti magatartás és magatartás kulcsfontosságú szabványairól,

• a korrupció elutasításáról és a korrupcióellenes szabályokról.

11



BELSŐ ELVÁRÁSOKNAK VALÓ MEGFELELÉS 
A SZABÁLYZATOK ÉS MINŐSÉGI KÉZIKÖNYV

Az Euromedic Csoport a valamennyi munkavállalóval és közreműködővel

kapcsolatos elvárásokat a Szabályzatokban és Minőségi Kézikönyvben

rögzíti.

Példák a Szabályzatokra:
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A Minőségi Kézikönyv tartalmazza a gyógyszer-minőségbiztosítással kapcsolatos legfontosabb

elvárásokat és szabályokat.

• IT Biztonsági Szabályzat

• Közbeszerzési Szabályzat

• Pénzügyi Szabályzatok

• Eszközhasználati Szabályzat

• Adatkezelési Szabályzat (részeként a Kamerás 

megfigyelés Szabályai)

• Versenyjogi Megfelelési Szabályzat

• E-Kommunikációs és Telekommunikációs Szabályzat

• Jelentéstételi Szabályzat



BELSŐ ELVÁRÁSOKNAK VALÓ MEGFELELÉS MŰKÖDÉSI 
KÉZIKÖNYV ÉS EGYÉB ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

A Működési Kézikönyv, amely tartalmazza az egyes részlegek részletes

eljárási szabályait, a Belső utasítások, Munkaköri leírások,

Munkarendek, segítik a Megfelelési Szabályzat, a Magatartási Kódex

és az irányelvek végrehajtását.
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A KÜLSŐ ÉS BELSŐ ELVÁRÁSOKNAK VALÓ MEGFELELÉS 
TÁMOGATÁSA

A külső elvárásoknak való megfelelés érdekében naprakészen követjük a

jogszabályváltozásokat és munkatársainkkal szembeni elvárás, hogy tisztában legyenek

a munkaköri feladataik ellátásához kapcsolódó rendelkezésekkel és egyéb előírásokkal.

A belső elvárásoknak való megfelelés biztosítása céljából közzétesszük és betartatjuk a

Szabályzatokat és a Magatartási Kódexet.
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• Az Euromedic Cégcsoport a jogszabályi megfelelés – ideértve a

versenyjogi és adatvédelmi rendelkezéseket is – biztosítása

érdekében igénybe veszi jogi, megfelelési és adatvédelmi

tanácsadó segítségét is.

• A munkatársak munkáját rendszeres egyeztetésekkel,

tájékoztatással segítjük.



A KÜLSŐ ÉS BELSŐ ELVÁRÁSOKNAK VALÓ MEGFELELÉS 
TÁMOGATÁSA

Oktatásokat szervezünk, ahol az átfogó megfelelési oktatási anyag mellett a

különböző modulok segítségével gondoskodunk arról, hogy a munkatársak

tisztában legyenek a legfontosabb külső és belső elvárásokkal.
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Oktatási modulok:

• Tisztességes üzletmenet

• Versenyjogi megfelelés

• Szabályzatok és Magatartási Kódex

• Adatvédelem



TISZTESSÉGES ÜZLETMENET OKTATÁSI MODUL

❑ A modul célja, hogy gyakorlati útmutatást nyújtson a

korrupció és megvesztegetés megelőzésével kapcsolatos

törvényekről és irányelvekről.

❑ Elősegíti az egészségügyi szakemberekkel, valamint a

kormánytisztviselőkkel történő kapcsolattartása jogilag

megfelelő, etikus és megbízható legyen.

❑ Segít megérteni és betartani az Euromedic Csoport

irányelveit a külső kapcsolatok terén.
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A vesztegetés és korrupció (ideértve a döntések értékkel bíró dolog felajánlásával 

történő befolyásolását) helytelen és ártalmas a cégcsoportra nézve. 



VERSENYJOGI MEGFELELÉS OKTATÁSI MODUL

❑ A modul célja, hogy segítsen megismerni a

legfontosabb versenyjogi szabályokat és a

versenyjogi jogalkalmazási gyakorlatot.

❑ Eligazítást nyújt a helyes és helytelen eljárások, a

verseny tisztaságát lehetővé tevő és sértő

magatartások vonatkozásában.

❑ Bemutatja a versenyjogi szabályok megsértésének

következményeit.

Tilos minden olyan tevékenység (ideértve a tevőleges vagy nem tevőleges magatartást, 

az információátadást- és befogadást is), aminek célja vagy hatása a verseny 

korlátozása. 



SZABÁLYZATOK ÉS MAGATARTÁSI KÓDEX OKTATÁSI MODUL

❑ A modul célja, hogy a munkavállalók tisztában legyenek

az Euromedic Csoportnál elfogadott Szabályzatok

alkalmazási területeivel és a legfontosabb

rendelkezésekkel.

❑ Bemutatja az Euromedic Csoport alapvető működési

szabályait, a munkavállalókkal szemben támasztott

elvárásokat és saját kötelezettségvállalásait.

❑ Kiemeli a leglényegesebb etikai normákat és azok

betartásával és betartatásával kapcsolatos elvárásokat.

A Szabályzatokban foglaltak maradéktalan érvényesítése mellett és az etikai normák 

szem előtt tartásával járunk el, ezt munkatársainktól és partnereinktől is elvárjuk. 



ADATVÉDELEM OKTATÁSI MODUL

❑ Az alapszintű modul célja az adatvédelemmel

kapcsolatos legfontosabb fogalmak, előírások

ismertetése.

❑ Az emelt szintű modul célja, hogy megismertesse a

munkavállalókkal az Adatkezelési Szabályzat

részletes rendelkezéseit, biztosítsa az

adatvédelemmel kapcsolatos problémák

felismerését és megoldását.

Óvjuk a magánszemélyek személyes adatait, a személyes adatokat kizárólag a 

jogszabályi előírások, valamint Adatkezelési Szabályzatában foglaltak szerint kezeljük. 



HA MARADTAK MÉG KÉRDÉSEK

Az alábbi elektronikus elérhetőségen vagy papíralapon a megfelelési 

tanácsadónak küldött levélben névtelenül bejelenthetitek az Euromedic Csoport 

vagy munkatársai, partnerei működése, eljárása kapcsán felmerülő, 

megfeleléssel kapcsolatos aggályaitokat, továbbá kérdéseket tehettek fel:

COMPLIANCE@EUROMEDIC-HUNGARY.COM
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