Tisztelt Főszerkesztő Asszony/Úr!
Hasábjukon 2020. január 7-én megjelent cikkre reagálva, a Belső Ellenőrök
Magyarországi Közhasznú Szervezetének (BEMSZ) Elnöksége nevében az
alábbiakat szeretnénk közölni:
A cikk "besúgóként" aposztrofálja a belső ellenőrzésben és a megfelelési felelősként
dolgozókat (és össze is mossa ezt az amúgy két külön funkciót). A belső ellenőrzés (a
szakma nemzetközi szervezete, az Institute of Internal Auditors, IIA által
meghatározott definíciója alapján) valójában egy olyan független, objektív
bizonyosságot adó eszköz és tanácsadási tevékenység, amely értéket ad a szervezet
működéséhez és javítja annak minőségét. Módszeres és szabályozott eljárással
értékeli és javítja a kockázatkezelési, a kontroll és az irányítási folyamatok
hatékonyságát, ezáltal segíti a szervezeti célok megvalósulását. A "megfelelési" (más
néven Compliance) funkció pedig az adott szervezet belső kontroll rendszerének
elemeként elsősorban azt hivatott biztosítani, hogy az adott szervezet működése
megfeleljen a rá irányadó valamennyi szabálynak.
A hivatkozott jogszabály alapján a köztulajdonban levő vállalatoknál létrehozandó új
funkció tehát az ezen vállalatokra vonatkozó szabályoknak, elvárásoknak való
megfelelést kívánja tovább erősíteni az ún. második védelmi vonal részeként.
Ugyanezen szervezeteknél a belső ellenőrzés (az ún. harmadik védelmi vonalként) a
belső kontroll rendszer elemeinek működését, a szervezet stratégiai céljainak
megvalósítását támogatja a maga eszközeivel.
Az, hogy egy adott szervezet az erőforrásait annak a célnak a megvalósítására
használja fel amire létrehozták (és ezt minél hatékonyabban, a vonatkozó
jogszabályoknak és egyéb elvárásoknak megfelelő módon tegye), elemi érdeke a
szervezetnek, annak vezetésének, tulajdonosainak. Általában véve is össztársadalmi
érdek az abban működő aktorok minél transzparensebb működésének elősegítése, de
mivel a szóban forgó, köztulajdonban álló vállalatok esetében a tulajdonos végső
soron maga a társadalom, így minden, ezen szervezetek kontrolláltságát segítő,
támogató intézkedés a közérdeket szolgálja.
A BEMSZ célja a belső ellenőrzési szakma, illetve tágabban a belső kontroll funkciók
hazai elfogadtatása, támogatása, fejlesztése és érdekképviselete. E tekintetben az IIA
legjobb gyakorlatait törekszünk meghonosítani itthon, és a jelzett szabályozás is az IIA
nemzetközi standardjai figyelembevételével került kialakításra. Kérjük hogy a jövőben
ezen területeket érintő cikkek publikálása előtt keressenek meg bennünket és mi
örömmel állunk rendelkezésükre a szakmai tartalom pontosítása, az esetleges
félreértések eloszlatása érdekében.
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