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Bevezetés





Jelen anyag egy új EU szintű koncepció mely egy nemzetközi felmérésen alapul,
ahol a funkció gyakorlati működése kerül kiértékelésre.
FUNKCIÓ
A felmérésen kívül, a kiválasztott intézmények Compliance vezetőivel készült
interjúk is kapcsolódtak annak érdekében, hogy még több gyakorlati kihívás
azonosításra kerüljön
A felmérés céljai:

–
–





A Compliance funkció végrehajtásához kapcsolódó hiányosságok azonosítása a helyi
szabályozási környezet alapján, figyelembe véve a külső EU szabályozási környezetet;
A nem megfelelő működés következtében fellépő lehetséges kockázatok bemutatása EU
szinten;
Azon alkalmazott megoldások kiemelése, amelyek alapul szolgálhatnak egy új EU szinten
egységesen működtethető Compliance funkció kialakításához.

BEVEZETÉS

–

A felmérésbe 10 EU tagországot vontunk be (Olaszország, Magyarország,
Németország, Horvátország, Románia,
Bulgária, Hollandia, Szlovákia, Luxemburg,
KULTÚRA
Szlovénia)
21 kérdés alapján a Compliance funkcióról (ahol láthatóak a különbséget)
28 pénzügyi intézmény válaszolt
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1. Az EU felügyeleti hatóságok ugyanúgy szabályozzák a különböző
pénzügyi intézmények Compliance funkcióját?
Compliance funkció
•
Monitoring, jelentéskészítés és
tanácsadás
•
Szervezeti követelmények
•
Más funkciókkal való kiterjesztett
kapcsolat
•
Erőforrás-kihelyezés
•
Hatósági felülvizsgálat

ESMA

MiFID végrehajtási rendelete (1. szint)
Technikai tanácsadás tervezete (2. szint)
ESMA Compliance útmutatások (3. szint)

FUNKCIÓ

(piacfelügyelet)

EBA (banki)

EIOPA (biztosítás és
nyugdíj)

Nincs elsőszintű szabályozás
Nincs másodszintű szabályozás
EBA Guidelines on Internal Governance (GL 44)
Solvency II (1.szint)
2015/35 EC (2. szint)
EIOPA-BoS-14/253 (3. szint)

Hiányosságok
1.
2.
3.

Az EU banki szektorban, az első- és másodszintű Compliance szabályozás hiányzik vagy elégtelen
A felügyeleti hatóságok ellentmondó megközelítése
A felmérés alapján: 3 országban a Compliance funkció a bankpiacon kerül szabályozásra (helyi törvényhozás), és sehol a biztosítási
piacon

Hatások




A Compliance funkció követelményeinek ugyanolyan keretrendszerrel kell rendelkeznie a banki, biztosítási és tőkepiacon. A
Compliance funkció növekvő fontosságából erednek azok az új kihívások, amelyek egységes sztenderdek nélkül kerülnek
szabályozásra, és annak intézményi és személyi gyakorlatának követelményei is különbözőképpen fejlődtek ki az egyes
tagállamokban.
A belső védelmi vonalak hatékonysága megkérdőjelezhetővé válik, ha a belső védelmi rendszer egyik fő eleme (Compliance)
összefüggéstelen és összeegyeztethetetlen alkalmazás kockázatával találkozik, amely jövőbeli csődhöz vagy válsághoz vezethet.

KULTÚRA

AZ EURÓPAI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK SZABÁLYOZÁSI MEGKÖZELÍTÉSE

Megállapítás: Nincs egységes rendelkezés a funkció szabályozására

Lehetséges lépések


Fő általános Compliance alapelvek felállítása a három fő szektorban (banki, biztosítási, tőkepiac), figyelembe véve az ágazati
szereplők véleményét, ami egy közös ESA bizottsági konzultációs dokumentum összeállítását foglalja megában.
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2. A Compliance funkció a belső védelmi vonalakon belül ugyanúgy van
szabályozva, mint a többi funkció?
Megállapítás: A BE és a RM szabályozása világosabb és alaposabb, mint a Compliance
BASEL III (0. szint)
CRD IV (1. szint)
KockázatmeCRR (2. szint)
FUNKCIÓ
nedzsment
Helyi törvények az intézményi működésről

Belső
Ellenőrzés
Compliance
Funkció

IIA IPPF nemzetközi internal audit sztenderdek (0.szint)
Nemzetközi szervezetek, hatóságok előírásai, ajánlásai a funkció működésére
vonatkozóan (pl. EC, BIS)
Helyi ajánlások a funkcióról
BIS ajánlás (0.szint)
MiFID (1. szint)
ESMA (2. szint)
Helyi ajánlások a funkciókról

Hiányosságok
1.

Hatások




KULTÚRA

A belső védelmi vonalak követelményeinek ugyanolyan keretrendszerrel kell rendelkeznie a banki, biztosítási és tőkepiacon. Ha a
belső védelmi vonal egyik fő eleme (Compliance) nincs ugyanolyan koherensen és konzisztensen szabályozva, a belső védelmi
vonalak végső célja veszélybe kerülhet.
A legmagasabb szintű nemzeti törvényhozó testületnek egyértelműen meg kell határoznia a belső védelmi vonalak minden elemét,
mert máskülönben a belső védelmi vonalak végrehajtása megkérdőjeleződik.

SZABÁLYOZÁSÁBAN

2.

A belső ellenőrzési és kockázatmenedzsment funkciók forrásainak szabályozása részletesebb és alaposabb, valamint konzisztensebben
kerül alkalmazásra a különböző típusú vállalatok és jogrendszerekben a banki, biztosítási és tőkepiacon.
Nagy különbség van a tagállamok Compliance funkciójának gyakorlata között; ennél fogva a prudens üzleti tevékenység nem biztosított
mindenhol.

KÜLÖNBSÉGEK A BELSŐ VÉDELMI VONALAK

Belső védelmi vonalak
• Hatásos és hatékony működés;
• Megfelelő kockázati kontroll;
• Prudens üzleti tevékenység;
• A bejelentett vagy közzétett pénzügyi és
nempénzügyi információk
megbízhatósága (belső és külső
egyaránt);
• Törvényekkel és intézményi belső
irányelvekkel, valamint eljárásokkal való
megfelelés

Lehetséges lépések



Részletes, egyértelmű és meglehetősen hasonló szabályok felállítása szükséges a 2. és 3. szinten, hogy a konzisztens alkalmazás
biztosítva legyen,
A jövőben, a 2. és 3. szint esetén a feltételes megfogalmazást szükséges kerülni (pI. elfogadható lehet); a teljesítés vagy a magyarázat
a megfelelő mód.
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Megállapítás: A válaszolók 50%-a azt mondta, hogy a Compliance funkció nem kizárólagosan felelős a
jogszabályi megfelelés biztosításáért (pl. jogi osztály). A Compliance funkció csak a Compliance
területekkel kapcsolatos jogszabályi megfelelést felelős biztosítani.

FUNKCIÓ

Hiányosságok
1.

2.
3.

A BIS/EBA, ESMA iránymutatások alapján különbségek tapasztalhatóak abból a szempontból, hogy a
Compliance funkció törvényi, jogszabályi megfelelőség-biztosítása csak a vállalat jogi működési
környezetének a szabályozott (Compliance) területeiért felel.
A Compliance kockázat definíciója különböző a banki és a tőkepiaci dimenzióban.
Jelentős hiányosságok vannak a „Ki a felelős a reputációs kockázatért?” kérdés tekintetében; a CRD IV sem
foglalkozik ezzel a kérdéskörrel.

Hatások



Ha a felelősségi határok nincsenek, vagy nem egyértelműen vannak meghatározva a törvényi, jogszabályi
megfelelés biztosítását illetően, a belső védelmi vonalak hatékonysága megkérdőjeleződik.
Ha a törvényi, jogszabályi megfelelés biztosításának feltételei (a Compliance-szel kapcsolatban) más (vagy
több) osztály/vezetőség jóváhagyásához, vagy irányítása alá tartozik, a felülvizsgálat és irányítás függetlensége
megkérdőjeleződik.

KULTÚRA

Lehetséges lépések vagy javaslatok


EBA, ESMA, EIOPA által meghatározni, hogy a Compliance milyen szinten biztosítja a törvényi, jogi
megfelelést.

A TÖRVÉNYEKNEK, JOGSZABÁLYOKNAK, SZTENDERDEKNEK VALÓ MEGFELELÉS

3. A Compliance az egyedüli funkció, amely biztosítja a jogszabályi
megfelelést?
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Megállapítás: Nem volt két teljesen egyforma Compliance módszer a megkérdezett 28 intézmény Compliance
felelősségi területeihez kapcsolódóan.
Megjegyzés: A megkérdezett 28 intézményi válasz alapján a Compliance funkcióhoz tartozó területek száma 3
és 25 között mozgott. Voltak általános Compliance területek, például: CoI, de mindig volt valami eltérés. A nagy
szám nem a különböző üzleti modellekből vagy intézményméretekből adódik, hanem a helyi felső vezetés
és/vagy az anyavállalat elvárásaiból és az eltérő 3. szintű szabályozásból (NSA ajánlások).

FUNKCIÓ

Hiányosságok


Nincsenek minimum területi sztenderdek a Compliance funkció irányítása tekintetében. A tagállamok szabályozási
környezetében a Compliance feladatok között nincsenek egyértelműen szabályozva a monitoring és ellenőrzési
tevékenységek abban az esetben, ha a Compliance több területtel foglalkozik.

Hatások


Ha a területek skálája nagyon széles (pl. a környezetvédelemtől a whistleblowing-ig), nehezebb biztosítani a
törvényi, jogszabályi megfelelést, valamint nem biztos, hogy ezek a területek szükségesek a Compliance
funkció irányításához.

Lehetséges lépések vagy javaslatok


KULTÚRA

Meg kell határozni EBA, ESMA, EIOPA szinten, hogy a Compliance-nek minimális szinten szükséges
foglalkoznia bizonyos meghatározott területekkel; például érdekellentéttel, vagy pedig hogy kizárólag a vállalat
működési környezetének jogszabályi megfelelésének biztosításáért felelős csupán.

A TÖRVÉNYEKNEK, JOGSZABÁLYOKNAK, SZTENDERDEKNEK VALÓ MEGFELELÉS

4. Mely feladatok tartozhatnak vagy melyeknek kell tartozniuk a
Compliance funkció alá?
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5. Az AML funkció a Compliance funkcióhoz tartozik vagy sem?


AML funkció
• A nemzetközi pénzügyi
rendszerek integritásának és
stabilitásának védelme
• ”Due Diligence” és ”Know Your
Customers”
• a PEP és a tényleges
tulajdonos azonosítása

AML funkció

FATF ajánlások (0. szint)
EU Rendeletek (közelgő 4. Rendelet) (1. szint)
Hazai törvényhozás (2. szint)

Compliance
funkció

BIS ajánlások (0. szint)
MiFID (1. szint)
ESMA (2. szint)
Helyi ajánlások a funkciókról

Hiányosságok

1.
2.
3.
4.

Az AML funkció szabályozása magasabbKULTÚRA
szintű és egyértelműbb nemzetközi és nemzeti szinten
egyaránt
AML funkció alapelvei hasonlóak számos földrészen és a különböző szektorokban
Annak érdekében, hogy biztosítva legyen a megfelelőség az AML területén, az erős IT-vel
támogatott monitoring az egyik legfőbb tényező a működéshez.
Ha az AML funkció külön működik, a Compliance tisztségviselő nem rendelkezhet minden AML
kockázattal kapcsolatos információval.

AZ AML ÉS A COMPLIANCE FUNKCIÓ HELYE

Megállapítás: Vannak országok (a válaszolók 21%-a), ahol az AML
funkció teljesen elkülönül, és
működése is eltér a Compliance
FUNKCIÓ
funkciótól
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5. Az AML funkció a Compliance funkcióhoz tartozik vagy sem?
Hatások



Lehetséges lépések





A döntésnek az 1. és a 2. szabályozási szinten kell megtörténnie, ahol a két
funkciónak alapvetően kellene elhelyezkednie az intézményen belül,
Ha a döntés az, hogy a két funkció összetartozik, akkor a Compliance funkció
KULTÚRA
szabályozási szintjét az AML funkcióval
megegyező szintre kell emelni,
Ha a döntés a különválasztás, akkor a szabályzást ennek megfelelően kell
módosítani.

AZ AML ÉS A COMPLIANCE FUNKCIÓ HELYE



Ha a szabályok
ugyanazok maradnak,
a
funkció alkalmazásának
FUNKCIÓ
következetlensége emelkedni fog, ami kiindulópontja lehet egy jövőbeli válságnak
vagy botránynak.
Nem szükséges, hogy a két funkció egymáshoz tartozzon, viszont kulcsfontosságú,
hogy meghatározásra kerüljön a szervezeten belüli jövőbeli helyzetük, annak
érdekében, hogy hatáskörük letisztázódjon.
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6. Milyen gyakran
menedzsmentnek?


jelentést

a

Compliance

funkció

a

1. Megállapítás: A válaszolók 54%-a azt mondta, hogy a Compliance funkció havi rendszerességgel jelent a
menedzsment funkciónak.
2. Megállapítás: A Compliance funkció jelentési gyakorisága különválik a többi belső védelmi vonaltól.

FUNKCIÓ

Hiányosságok
1.

2.

Ha a menedzsment nem támogatja a hatékony Compliance működést, csak a minimum követelmények vannak
meghatározva, ennélfogva összehasonlítva a többi belső védelmi vonal elemmel, a Compliance jelentési
gyakorisága a legritkább.
A Compliance számára biztosítani kell a jogot megállapításainak szabad kifejezéséhez és közzétételéhez,
közvetlen elérést biztosítva a felső menedzsmenthez.

Hatások



A menedzsment nem kap teljes képet a belső védelmi vonalak gyengeségeihez kapcsolódó információkról, ha
az információ nem elérhető ugyanolyan módon és ugyanabban az időben.
A jelentéskészítési gyakoriság, amely nincs szigorúan meghatározva, az információvesztés kockázatát okozza,
ami hatással lehet a prudens üzleti tevékenységre.

Lehetséges lépések




KULTÚRA

Ugyanolyan jelentéskészítési gyakoriságnak kellene lennie a menedzsment felé, mint a többi belső védelmi
vonalnál, ugyanakkor legyen egységesen tájékoztatva a vállalat belső ellenőrzési gyengeségeiről (kockázati
kitettség). A belső védelmi vonalakról szóló komplex és globális információk fontosak, ezek egymástól
elkülönített kezelése nem elfogadott,
Biztosítani kell, hogy nincs semmilyen akadály vagy illetéktelen befolyásolás, ami megakadályozhatja a
Compliance funkció prudens jelentéskészítési kötelezettségét (pl. valakinek az előzetes ellenőrzése, jogi aláírás,
egyéb jóváhagyás).

A COMPLIANCE FUNKCIÓ JELENTÉSI VONALAI ÉS GYAKORISÁGA



készít
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7. A Compliance melyik igazgatósági szervnek/személynek tartozik
jelentéskészítési kötelezettséggel?


FUNKCIÓ

Hiányosságok
1.

2.

Vannak esetek, amikor az igazgatósági szervek Compliance jelentési vonalat delegálnak és a felelősséget a vállalat
alacsonyabb hierarchikus szintjére bízzák (pl. kockázatkezelési tisztségviselő)
A végrehajtó szervek működési folyamataiban a Compliance jelentéskészítési kötelezettsége nem egyértelműen
meghatározott, szemben a RM és BE jelentési vonalaival

Hatások



Ha nincsenek szigorúan meghatározott felelősségek a kötelező Compliance jelentési útvonalakra, akkor ez a nem
megfelelő működés kialakulását okozhatja, és hatással lehet a kockázatkezelésre.
Ha a menedzsment nem értesül a Compliance azonosított nem megfelelőségi eseteiről akkor jogilag a Compliance vezető
lesz az egyetlen felelős a nem-megfelelésért.

Lehetséges lépések vagy javaslatok





KULTÚRA

A Compliance funkciónak a Compliance jelentés megállapításait közvetlenül az intézmény legfelsőbb vezetőinek kell
eljuttatni, a vállalat alapszabályának megfelelően, mindenféle akadály nélkül
Nem lehetséges meghatalmazni az alsóbb szerveket/személyeket a Compliance jelentés átvételére,
A Compliance funkcióhoz kapcsolódó felelősségeket és kötelezettségeket a menedzsment testületek működési
eljárásaiban egyértelműen meg kell határozni,
Egyidejű Compliance, BE és RM jelentéskészítés a menedzsment szervek számára.

A COMPLIANCE FUNKCIÓ JELENTÉSI VONALAI ÉS GYAKORISÁGA

Megállapítás: A válaszolók nagy része azt mondta, hogyha létezik Audit vagy Compliance bizottság, a Compliance
funkció nekik jelent. Minden más személy vagy szerv teljesen eltérő jelentéskészítési szempontból (pl. menedzsment,
vezetőség, bizottság, felügyeleti bizottság vagy igazgatósági tanács, kockázatkezelési bizottság, belső védelmi bizottság
vagy a vezérigazgató személye, kockázatkezelési vezető, irányítási vezető, a vezérigazgató valamelyik helyettese,
elnök, alelnök)
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8. Rendelkezik a Compliance funkció/egység független költségvetéssel, ami
nem tartozik más osztályok költségvetéséhez?



Megállapítás: A válaszolók 34%-a azt válaszolta, hogy a Compliance funkciónak nincs független büdzséje a
működéséhez.
Megjegyzés: A független költségvetés hiánya esetén a független Compliance funkció megkérdőjeleződik. A
belső ellenőrzés működéséhez rendelkezik független büdzsével.

FUNKCIÓ

1.
2.

A független költségvetés hiánya esetén, a független Compliance funkció sérülhet, ha a funkció működése másik
egység teljesítményéhez kötődik,
A belső ellenőrzés tekintetében, a független költségvetés megléte evidens

Hatások


Saját költségvetés nélkül a Compliance funkció függetlensége nem biztosított.

Lehetséges lépések vagy javaslatok


Ha a vezető testülete jóváhagyja a Compliance éves jelentést valamint az ellenőrzési tervet, akkor a
Compliance éves költségvetést is meg kell tárgyalnia.

A COMPLIANCE FUNKCIÓ FÜGGETLENSÉGE

Hiányosságok

KULTÚRA
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9. Rendelkezik a Compliance vezető bármilyen egyéb vezetői pozícióval a
szervezeten/csoporton belül? Pl. Menedzsment/Felügyelőbizottsági tag


Megállapítás: A válaszolók 18%-a azt mondta, hogy a Compliance funkciónak a csoporton belül van vezetői
pozíciója; rendszerint valamelyik külföldi leányvállalatnál (pl. FB tag)

FUNKCIÓ

1.
2.

Ebben az értelemben hézag van a helyi és a fogadó törvényhozási kötelezettségeiben
Ha a Compliance vezető bármilyen vezetői/döntéshozói pozícióval rendelkezik, akkor a függetlensége
megkérdőjeleződik.

Hatások




A csoportszintű független Compliance irányítás nem biztosított, ha valamelyik leányvállalat a vezető testület
döntéshozói közt a Compliance vezető is szerepel.
Érdekellentét alakulhat ki a személyi és működési (Compliance funkció) függetlenség között.
Ha a Compliance vezető tagja valamely leányvállalat igazgatóságának, érdekeltjévé válik a csoport üzleti
eredményeinek (az igazgatóság speciális díjazása), ami károsíthatja a Compliance függetlenségét.

Lehetséges lépések és javaslatok




A COMPLIANCE FUNKCIÓ FÜGGETLENSÉGE

Hiányosságok

KULTÚRA

Kialakítani ebben a kérdéskörben egy világos keretrendszer (a tagállami szint felett), a határokon átívelő
kiterjedés esetére a Compliance vezető számára mindenféle igazgatósági pozíciót meg kell tiltani a
szervezeten/csoporton belül,
Amikor a felügyelet felülvizsgálja a Compliance vezető alkalmasságát és megfelelőségét, lennie kellene egy
kötelező elemnek, mégpedig hogy van-e ennek a személynek bármiféle igazgatósági/FB pozíciója bármelyik
országban/jogi személyben.

13

10. A Compliance vezető javadalmazásának/bónuszának és egyéb
ösztönzőinek mértéke kapcsolódik-e a vállalat vagy a teljes csoport
eredményeihez?


Megállapítás: A vizsgált ügyek 36%-ánál a Compliance vezető bónuszai és egyéb ösztönzői a vállalat vagy a
teljes csoport pénzügyi eredményéhez kapcsolódnak.

FUNKCIÓ

1.

Vannak cégek, ahol a Compliance vezető egyéb ösztönzőt is kap, ami a vállalat vagy a teljes csoport pénzügyi
eredményéhez kapcsolódik, mert a külső szabályozások nem harmonizáltak.

Hatások



Ha a Compliance vezető teljesítménye a vállalat vagy a teljes csoport üzleti eredményéhez is kapcsolódik,
akkor a Compliance funkció függetlensége megkérdőjeleződik.
Érdekellentét alakulhat ki a függetlenség és az üzleti működés között.

Lehetséges lépések vagy javaslatok



Mindenféle díjazás szigorú szabályozása, ami a vállalat vagy a teljes csoport Compliance alkalmazottjainak
üzleti eredményéhez kapcsolódik vagy
A díjazási szint szigorú szabályozásának alkalmazása a Compliance alkalmazottakra, ami a vállalat üzleti
eredményeihez kapcsolódhat.

A COMPLIANCE FUNKCIÓ FÜGGETLENSÉGE

Hiányosságok

KULTÚRA
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11. Hogyan biztosítható a Compliance funkció teljes függetlensége?



Megállapítás: A válaszolók 96%-a azt mondta, hogy a szervezeten belüli „független szervezeti
egység/személy” fő komponense a funkció függetlenségének biztosítása.
Megjegyzés: Számos olyan vállalat van, ahol a funkció más egységekkel dolgozik együtt (pl. bankbiztonság,
jog, kockázatmenedzsment, szervezeti titkárság, stb.). Ez a Compliance területén érdekellentétet és a
működési hatékonyság gyengülését okozhatja.

FUNKCIÓ

1.
2.
3.

A Compliance funkció megfelelő állapota, hatásköre és függetlensége nem biztosított, ha ezek más egységeken
belül is működnek
A Compliance funkción kívüli egyéb, nem üzleti feladatok (ami a Compliance-szel együtt dolgozik)
meghatározása nem sztenderdizált.
A belső ellenőrzés esetén az együttműködés nem lehetséges.

Hatások




Ha a Compliance funkció másik osztályhoz tartozik, a funkció működési függetlensége megkérdőjeleződik.
Érdekellentét alakul ki a függetlenség és a többi funkció működése között.
Az alapvető Compliance funkciók könnyen elhatárolhatóak, ezáltal a Compliance funkció gyengülhet.

Lehetséges lépések vagy javaslatok





A COMPLIANCE FUNKCIÓ FÜGGETLENSÉGE

Hiányosságok

KULTÚRA

A Compliance funkció független szervezeti működésének biztosítása,
A kapcsolt szervezetek működése esetén a függetlenség elemeinek biztosítása,
Intézkedések, melyek legalább éves dokumentációval biztosítják a függetlenséget más független biztosító által
(BE, Audit Bizottság),
A helyi felügyeleti hatóság engedélye, ha a kisebb vállalatok nem tudják elkülöníteni a független Compliance
tisztségviselőt.
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12. Ha a szervezetnek vannak leányvállalatai, mik a Compliance funkcióval
szembeni specifikus elvárások?



Megállapítás: A válaszolók 93%-a azt mondta, hogy a csoportirányítás kulcsfontosságú annak érdekében,
hogy a teljes csoport konzisztenciája biztosítva legyen.
Megjegyzés: Anya- és leányvállalatok esetén nagy különbségek vannak a Compliance funkció tekintetében. Az
elsődleges jelentéskészítési és elszámoltathatósági kötelezettségek fontosak az anyavállalat számára. A
jelentési vonal az anyavállalattól a leányvállalatig ugyanazon a metóduson nyugszik.

FUNKCIÓ

1.
2.

A különböző Compliance területek, feladatok és eljárások alkalmazhatóak leányvállalati és anyavállalati szinten
Költség okokból a Compliance funkció a leányvállalatnál kevesebb forrással (IT, humán) dolgozik, mint az
anyavállalatnál

Hatások




Ha a Compliance funkció csoportszinten működik és nincs előírva ugyanaz a Compliance működés
ugyanazokkal a feladatokkal és eljárásokkal és kapcsolódó forrásokkal, akkor a csoportszintű működés nem
lehet hatásos/hatékony.
A helyi források a helyi menedzsmenthez tartoznak; ha az anyavállalat nem határoz meg egyértelmű és pontos
elvárásokat a forrásokról, akkor a döntések eltérőek lesznek (összetartozás nélkül).

Lehetséges lépések vagy javaslatok



CSOPORTSZINTŰ COMPLIANCE MŰKÖDÉS

Hiányosságok

KULTÚRA

Ugyanolyan szintű Compliance működés biztosítása a leányvállalatoknál.
Közös csoportszintű Compliance alapelvek lefektetése a működés és a források tekintetében (IT, szervezeti,
humán)
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13. Van bármilyen Compliance képzés az Ön országában?
Megállapítás: Csak a fejlett országok piacainak van helyi minőségi Compliance képzési intézménye, a többinek
nincs
Az interjúk alapján kulcsfontosságú elvárás lehetne a Compliance szakemberektől, hogy meghatározásra kerüljenek
a minimum szintű kompetenciák és képzettségek a Compliance funkción belül.


FUNKCIÓ

Hiányosságok
1.
2.

Hatások



A Compliance munkavállalók felelősségét és kötelezettségét érintő pontos és részletes Compliance tréning
nélkül azok nem tudnak hatékonyan működni.
Ha a Compliance munkavállalókat érintő kompetenciák és képzettségek minimum sztenderdjei nem kerülnek
meghatározásra, a Compliance működés minősége nagyon eltérő lehet. [egyszer egy országos nagybank
Compliance vezetőként egy péket alkalmazott (a fő ok a jó angoltudása volt, a többi kompetenciája nem volt
fontos)]

Lehetséges lépések vagy javaslatok



KÉPZÉS, KÉPZETTSÉG

A magasabb szintű Compliance tanulmányok és képzések nincsenek biztosítva a tagállamok nagy részében.
Nincs meghatározva a kompetencia és a képzettség sztenderdjeinek minimum szintje a Compliance
alkalmazottaknak, mint ahogy az meg van a belső ellenőrzés esetén.

KULTÚRA

A helyi Felügyeleteknek kellene biztosítani a szakszerű képzést a Compliance tisztségviselők számára.
A tagállamok szabályozási környezetében a Compliance tisztségviselők számára minimum szintű
sztenderdeket kellene lefektetni a kompetenciák és képzettségek tekintetében, viszont nem ajánlás formájában.
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14. Minden információhoz, adathoz korlátlan hozzáféréssel rendelkezik a
Compliance funkció annak érdekében, hogy teljesítse kötelességeit?



Megállapítás: Az interjúk alapján az információhoz, adathoz, dokumentumhoz való hozzáférés nem automatikus
a tagállamok Compliance funkcióinál.
Megjegyzés: Számos akadálya van az elérés korlátozásának az információ és adat tekintetében, pl. minden
dokumentum és adat rendelkezik adatgazdával, aki nem engedélyezi az elérhetőséget vagy egyéb jóváhagyást,
vagy sok olyan bizalmas menedzsment adat vagy dosszié van, ahol a menedzsment döntés volt arról, hogy az
információ kapcsolódik-e a Compliance-hez vagy sem. Általában úgy vélték, hogy nem, azonban ez nem mindig
volt helyes.

FUNKCIÓ

1.
2.
3.

Az összes lényeges információhoz való hozzáférés nincs biztosítva.
Nem a Compliance dönt a lényeges információk elérhetőségéről, mert a relevancia maga más osztályok vagy
személyek által kerül meghatározásra.
A nemzetközi adatvédelmi szabályok nagyon különbözőek.

Hatások



Ha a Compliance-nek nincs hozzáférése a saját döntése alapján Compliance szempontjából releváns
információkhoz, a törvényi megfelelés teljesítése nincs biztosítva.
Ha a Compliance-en kívüli személy hozhat döntést a releváns információkról, akkor a Compliance
függetlensége megkérdőjeleződik.

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS

Hiányosságok

KULTÚRA

Lehetséges lépések vagy javaslatok


Meg kell határozni a lényeges információk meghatározásának fő alapelveit, és azt is hozzá kell tenni, hogy
kinek van joga dönteni a szükséges adatok hozzáférhetőségéről.
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15. Rendelkezik a Compliance funkció a belső ellenőrzés munkájához való
hozzáférés jogával annak érdekében, hogy biztosítsa a jogszabályi
megfelelést?


Megállapítás: Az interjúk alapján volt egy olyan vállalat van, ahol a Compliance funkció időszakosan

.

FUNKCIÓ

ellenőrzést végez a belső ellenőrzés jogszabályban előírt megfelelőségével kapcsolatosan
Belső ellenőrzés

2.szint

Compliance

1.szint

Üzlet

Hiányosságok
1.

Nincs megerősítve független vélemény által, hogy a belső ellenőrzési alkalmazottak minden esetben
megfelelnek a harmonizálnak-e a belső eljárási kötelezettséggel vagy sem.

Hatások

BELSŐ ELLENŐRZÉSSEL VALÓ KAPCSOLAT

3.szint

KULTÚRA

Ha létezik olyan osztály, ahol senkinek nincs joga kivizsgálni a belső folyamatokkal való megfelelést, az
kockázatot jelent, mert a felügyelő funkciót ellátók nem foglalkozik részletekkel, csak az éves munkatervet
vizsgálja felül. Általában a belső ellenőrzés vezetője az, akinek joga van biztosítani a belső folyamatokkal való
megfelelést, de ő nem független, mint a Compliance.
Lehetséges lépések vagy javaslatok

A BE munkájához való hozzáférési jog fő alapelveinek felállításával, az elérhetőség és a következmények
meghatározásra kerülnek annak érdekében, hogy a belső folyamatokkal való megfelelés biztosítva legyen.
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KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!

