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A PwC globális gazdasági 
bűnözésről szóló 2016. évi 
felméré se a legnagyobb ilyen 
jellegű kutatás, amely 115 
országban 6 337 (köztük 95 
magyarországi) válaszadó 
megkérdezésével készült.

A felmérés célja nem csak a 
gazdasági bűnözés jelenlegi 
helyzetének feltárása, hanem 
a tendenciák és a jövőbeli 
kockázatokra vonatkozó 
nézetek bemutatása.
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A PwC globális gazdasági bűnözésről készült 2016. évi 
felmérése ismét felhívja a figyelmet a számítógépes 
bűnözésre, amely néhány évvel ezelőtt a gazdasági 
bűncselekmények új formájának számított, mára azonban a 
csalással kapcsolatos párbeszéd meghatározó elemévé vált. A 
számítógépes bűnözés veszélyének minden szervezet ki van 
téve, függetlenül az iparágtól vagy a földrajzi helytől. A 
számítógépes bűnözés mellett a felmérés másik fókusza az 
etika és a megfelelés. Tekintettel az üzleti környezet egyre 
növekvő globalizációjára és a szabályok fokozottabb 
betartatására, a megfelelés meghatározó kérdéssé vált.

A jelentés a gazdasági bűncselekmények elkövetésére adódó 
lehetőségeket is vizsgálja, és ami még fontosabb, hogy a 
cégek – jogi felelősségükkel összhangban – hogyan léphetnek 
fel proaktívan a gazdasági bűnözéssel szemben.

A vállalkozók és vezetők jelentésünk alapján a vállalatuk 
szempontjából fontos következtetéseket vonhatnak le. A 
globális jelentés és a különböző országokra vonatkozó helyi 
jelentések abban nyújtanak segítséget a vállalatoknak, hogy 
világszerte folytat hassák üzleti tevékenységüket. Úgy véljük, 
hogy elemzésünk lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy 
jobban megértsék azt a jelentős hatást, amelyet a gazdasági 
bűnözés az üzleti tevékenységükre gyakorol, felmérjék a 
csalás kockázatát, amellyel esetleg szembesülhetnek, és 
megtalálják a módját az ilyen kockázatok mérséklésének.

Végül szeretnénk köszönetet mondani a felmérés 
résztvevőinek, amiért megosztották velünk tapasztalataikat 
és meglátásaikat. Külön köszönjük a felmérésben való 
részvételt a magyarországi válaszadóknak. A felmérés 
résztvevői mindannyian osztják azt a meggyőződésünket, 
hogy a gazdasági bűnözés túlságosan költséges ahhoz, hogy 
figyelmen kívül lehessen hagyni.

Előszó

5Global Economic Crime Survey 2016

Dr. Polacsek Csaba 

Igazgató 
Üzleti tanácsadás 

Hurton Tibor 

Manager 
Üzleti tanácsadás, 
Csalásfelderítési 
szolgáltatások 
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A	gazdasági	bűnözés	jelenlegi	
környezete	Magyarországon 
• A gazdasági bűnözés továbbra is komoly kihívást jelent 

világszerte a vállalatok számára, beleértve a kelet-közép-
európai régiót és Magyarországot is. Az elmúlt 24 
hónapban a magyarországi cégek 25%-a legalább egyszer 
találkozott gazdasági bűncselekménnyel, ami valamivel 
kevesebb, mint a régiós (33%) és a globális átlag (36%).

• Az előző felméréshez képest a gazdasági bűnözés 
beje lentett előfordulása ugyanazon a szinten maradt,  
ez azonban aggasztó tendenciát takar: a folyamatosan 
változó kockázati környezetben ugyanis a vállalatok 
olyan kifinomult csalási módszerekkel kerülhetnek 
szembe, amelyek akár évekig felderítetlenül 
maradhatnak. Ezek a rejtett és hosszú ideig fennálló 
csalási esetek a cégek számára veszélyesebb és 
költségesebb fenyegetést jelentenek, mint az egyedi 
események.

• Magyarországon a gazdasági bűncselekmények 
legelterjedtebb formája hagyományosan a hűtlen kezelés 
(46%). A hűtlen kezelést tartják a legkönnyebben 
felderíthető gazdasági bűncselekménynek, ezért nem 
meglepő, hogy a felderített eseteket tekintve évek óta 
listavezető.

• A hűtlen kezelésen kívül a válaszok alapján a négy 
leggyakoribb gazdasági bűncselekmény a korrupció és 
vesztegetés (38%), az adócsalás (21%), a számítógépes 
bűnözés (17%) és a közbeszerzési csalás (17%).

• Magyarországon a legtöbb csalást vállalati ellenőrzési 
mechanizmusokon keresztül derítik fel (összesen 42%). 
Azonban így is csaknem minden ötödik csalás olyan 
módon derül ki, amelyre a vállalat vezetésének nincsen 
befolyása (21%).

• A 2016-os felmérés szerint a csalásokért túlnyomóan 
belső elkövetők (46%), kisebb részben külső elkövetők 
(33%) tehetők felelőssé.

 
 

Számítógépes	bűnözés

• A gazdasági bűncselekményt elszenvedő magyarországi 
válaszadók 17%-a nyilatkozott úgy, hogy számítógépes 
bűnözés áldozata lett. Ez valamivel a régiós átlag (22%) 
alatt van, és feltűnően alacsonyabb, mint a globális átlag 
(32%). A felmérés talán legfontosabb tanulsága a 
számítógépes bűnözés megítélésében bekövetkezett 
változás: a számítógépes bűnözés már nem csak az 
informatikát érintő, hanem a szélesebb üzleti 
tevékenységre is kiterjedő alapvető probléma.

• Az előző felmérésünkhöz képest országosan a 
számítógépes bűnözés előfordulása ugyanazon a szinten 
maradt (17%), míg globálisan jelentősen megnőtt (32%). 
Ez meglepő fejlemény, ami felveti azt a gyanút, hogy a 
magyar cégek egy része tudtán kívül válhatott 
számítógépes bűncselekmény áldozatává. Nagyobb 
tudatosságra van tehát szükség napjaink változó üzleti 
ökoszisztémájában, ahol a dokumentumok feldolgozása, 
a kommunikáció és az ügyletek túlnyomó része 
digitálisan történik. 

• A felmérés szerint a válaszadó szervezetek 55%-a úgy 
véli, hogy a számítógépes bűnözés kockázata változatlan. 
Ennek kapcsán felmerül annak az esélye, hogy 
Magyarországon a számítógépes bűnözés veszélyét 
alábecsülik. 

• A gyors technológiai változások miatt a számítógépes 
bűnözésről alkotott hagyományos nézőpont sokkal 
szélesebbé vált. Az ilyen jellegű bűncselekmények 
kockázata ugyanis nem csak a számítógépekre terjed ki, 
hanem a mobil készülékekre, a felhőhöz kapcsolódó 
digitális eszközökre, sőt az ezeket tartalmazó autókra és 
háztartási gépekre is.

Vezetői	összefoglaló
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Etika	és	megfelelés	
• A felmérés szerint a korrupció és vesztegetés a gazdasági 

bűnözés második leggyakoribb típusa Magyarországon. 
Ugyanakkor a felmérésben résztvevők szerint a 
vállalatok 11%-ától kértek kenőpénzt az elmúlt 24 
hónapban. Ez az arány jóval alacsonyabb, mint a kelet-, 
közép-európai (17%) és a globális átlag (13%). Az 
aktuális magyarországi eredmény jelentős csökkenést 
mutat az előző felméréshez képest, amelyben a 
válaszadók 19%-a számolt be kenőpénzről. Nincs 
egyértelmű magyarázat erre a csökkenésre. 
Tapasztalatunk alapján a korrupció és vesztegetés a 
nehezen felderíthető gazdasági bűncselekmények közé 
tartozik. 

• Pozitív üzenet ugyanakkor, hogy a felmérésben 
résztvevők több mint 81%-a rendelkezik formális etikai 
és megfelelési programmal, ami többnyire megegyezik a 
régiós és globális átlaggal (mindkettő 82%).

• A megkérdezett szervezetek 76%-a válaszolta azt, hogy 
etikai kódexük lefedi a kulcsfontosságú kockázati és 
szabályozási területeket és meghatározza a vállalati 
értékeket. A válaszadók 88%-a szerint a vállalati 
értékeket világosan megfogalmazták és a munkavállalók 
ismerik azokat. A vállalatok 60%-a tart rendszeres 
oktatást az etikai kódexükről és az azt alátámasztó 
szabályokról. Ez a viszonylag magas arány optimizmusra 
adhat okot, mivel a céges szintű kommunikáció mellett a 
hatékony megfeleléshez elengedhetetlen, hogy a munka-
vállalók ismerjék a szervezet etikai, magatartási normáit.
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Hány	vállalat	tapasztalt	csalást	az	
elmúlt	24	hónapban?

A PwC 2016. évi magyarországi gazdasági bűnözésről szóló 
felmérése szerint a magyar vállalatok több mint negyede 
tapasztalt valamilyen gazdasági bűncselekményt az elmúlt 
24 hónapban. Az idei eredmények alapján a magyar 
vállalatok körében a gazdasági bűncselekmények 
előfordulása csökkenő tendenciát mutat. Az elmúlt hét évben 
Magyarországon a visszaélések előfordulása 30%-ról 25%-ra 
csökkent. Az idei magyarországi adatok azt mutatják, hogy a 
gazdasági bűncselekmények előfordulása kis mértékben, 
1%-kal csökkent.

Első pillantásra ez akár annak a jele is lehet, hogy megtérül-
tek a vállalatok által az elmúlt néhány évben a megelőző 
intézke désekbe tett befektetések. Az adatok alaposabb 
vizsgálata után azonban láthatjuk, hogy ez a kismértékű 
csökkenés valójában aggasztó tendenciát rejt: a gazdasági 
bűnözés jelentős változáson megy át, amellyel a felderítési és 
ellenőr zési programok nem képesek lépést tartani.

Az elmúlt 24 hónapban tapasztalt vállalatánál gazdasági 
bűncselekményt? ("igen" válaszok aránya, %)

Gazdasági	bűnözés	 
Magyarországon

„A jelentősen változó gazdasági és 
technológiai környezetben, új üzleti modellek 
megjelené sével együtt a visszaéléseknek is 
egyre bonyolultabb és sokrétűbb formájára 
kell számítanunk. Magyarországi eredmények 
a globális és régiós eredményeknél is 
optimistább képet festenek a visszaélések 
előfordulásáról. Ez arra vezethető vissza, 
hogy a vállalatok bizonyos esetekben 
nincsenek is tisztában az őket ért 
támadásokkal, illetve sok esetben túlzott 
bizalommal vannak a lefekte tett 
kontrolkörnyezetük megfelelőségével 
kapcsolatban.”

Hurton Tibor
PwC Magyarország, 
Manager, Üzleti tanácsadás
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A folyamatosan változó fenyegetés ellenére globális szinten 
csökkent a vállalatvezetés ellenőrzése alatt álló 
módszerekkel felderített bűncselekmények száma – a 
vállalati ellenőrzési mechanizmusokon keresztül történő 
felderítések aránya 7%-kal csökkent. Továbbá a 
magyarországi vállalatok 20%-a az elmúlt 24 hónapban 
egyáltalán nem mérte fel a csalással összefüggő 
kockázatokat.

Az elmúlt 24 hónapban milyen gyakran végzett az Ön vállalata 
csalással kapcsolatos kockázatértékelést? (%)
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A	gazdasági	bűncselekmények	
típusai	a	régióban	és	
Magyarországon

A kelet- és közép-európai régióban a válaszok alapján a 
gazdasági bűncselekmények áldozatává vált vállalatok 
64%-a 50 000 dollár körüli vagy annál is nagyobb vesztesé-
get könyvelt el. A gazdasági bűncselekmények leggyakoribb 
típusa a hűtlen kezelés (63%), a vesztegetés és korrupció 
(34%), a közbeszerzési csalás (26%), valamint a 
számítógépes bűnözés (22%).

Magyarországon a vezető gazdasági bűncselekménytípusok 
a hűtlen kezelés (46%), a vesztegetés és korrupció (38%), az 
adócsalás (21%) és a közbeszerzési csalás (17%). A hűtlen 
kezelés előfordulása a 2014-es adatokhoz képest csökkent, 
azonban évről évre így is első helyen szerepel a felmérésünk-
ben. Ez általában előre látható, mivel a hűtlen kezelést 
tartják a legkönnyebben felderíthető csalási formának.

Hűtlen kezelés
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Korrupció	és	vesztegetés

A korrupció és vesztegetés (38%) a második leggyakrabban 
tapasztalt gazdasági bűnözési forma mind Magyarországon, 
mind a kelet-, közép-európai régióban. Annak ellenére, hogy 
a korrupció és vesztegetés a régióban és globálisan is 
csökkent, Magyarországon továbbra is jelentős bűnözési 
forma, amelynek előfordulása 2009 óta meghaladja mind a 
régiós, mind a globális átlagot.

Találkozott-e korrupcióval és vesztegetéssel az elmúlt 24 
hónapban? (%)

 

Magyarországon a vesztegetés és korrupció átlagon felüli 
szintjéhez az is hozzájárul, hogy a helyi vezetőknek gyakran 
olyan kérdésekkel is foglalkozniuk kell, mint például a 
munkavállalóik tevékenységének ellenőrzése.

Milyen válaszokat adnak a vállalatok erre a kockázatra? 
Fontos kiindulási pont a vállalati etikai kódex, ha azonban a 
munkavállalók nem tudják alkalmazni a benne foglaltakat a 
mindennapi döntéshozatal során, akkor ezzel nem csök-
kenthe tő jelentős mértékben a megfelelési kockázat. Az 
etikai kódex és más belső szabályok betartását képzéssel és 
folyamatos kommunikációval kell biztosítani, a helyes 
döntéseket jutalmazni kell, rossz döntések esetén pedig 
szankciókat kell alkalmazni.

Bár a magyarországi vállalatok 81%-a említette, hogy 
rendelkezik etikai kódexszel, csak 60%-uk számolt be arról, 
hogy rendszeres képzést, tanácsadást nyújt 
munkavállalóinak ezzel kapcsolatban.

A magyarországi válaszadók 11%-a nyilatkozott úgy, hogy a 
vállalatától kenőpénzt kértek az elmúlt 24 hónapban, és 
22%-uk szerint vállalata már került hátrányba kenőpénzt 
fizető versenytárssal szemben.
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Került-e az Ön vállalata hátrányba kenőpénzt fizető 
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Magyarországon a számítógépes bűnözés szintje (17%) a leg-
utóbbi, 2014-ben készült felméréshez képest nem változott. 
Világszerte azonban a számítógépes bűnözés folyamatosan 
növekvő tendenciát mutat, mióta 2011-ben először szerepelt 
a felmérésünkben.

Észlelt-e cégénél  számítógépes bűnözést az elmúlt 24 
hónapban? (Az észlelők aránya) (%)

Mekkora	károkat	okoz	a	csalás?

A felmérés szerint a gazdasági bűncselekményt elszenvedő 
magyarországi vállalatok felét legalább 50 000 dollár vagy 
azt meghaladó mértékű veszteség érte.

A gazdasági bűnözésnek sokféle hatása lehet. A felmérés 
szerint Magyarországon a legnagyobb kockázatot a 
munkavállalói morálra gyakorolt hatás és jó hírnév (vagy a 
márkanév) sérülése jelenti. A munkavállalókat ért negatív 
hatás további bűncselekmények kiváltója is lehet.

A	technológia	szerepe	a	gazdasági	
bűnözésben	–	áldás	vagy	átok?

A digitális technológia folyamatosan átalakítja és szétzilálja 
az üzleti világot, egyszerre teremtve lehetőségeket és 
fenyegetéseket a vállalatok számára. 2016-ban az üzleti élet 
valamennyi területéhez hasonlóan a gazdasági bűnözésben 
is bizonyos fokú digitalizálódás ment végbe. A digitális 
paradoxon a következő: a vállalatok ma minden korábbinál 
több és gyorsabb eredményt képesek elérni – köszönhetően 
az új digitális kapcsolatoknak, eszközöknek és platformok-
nak, melyek révén valós idejű kapcsolatot létesíthetnek 
ügyfeleikkel, beszállítóikkal és partnereikkel. Ugyanakkor a 
számítógépes bűnözés mára olyan hatékony kiegyenlítő 
erővé vált, amely korlátokat szab ezen lehetőségeknek.

A válaszadók közel fele (43%, ami 2014-hez képest 12%-os 
növekedés) úgy véli, hogy a számítógépes fenyegetések 
kockázata nőtt, ami talán a témára irányuló a fokozódó 
médiafigyelemnek köszönhető. Felmérésünk eredményei 
ugyanakkor azt mutatják, hogy a vállalatok továbbra sem 
készültek fel kellően a jelenlegi számítógépes fenyegetések 
kezelésére.

A válaszadók egybehangzó véleménye szerint 
a vállalatoknak a pénzügyi veszteség mellett 
egyéb járulékos kára is keletkezik, például az 
üzletmenet megzavarásából, a korrekciós 
intézkedésekből, a nyomozati és megelőzési 
tevékenységből, a bírságok kiszabásából és a 
perköltségekből adódóan – nem is beszélve a 
morálra és a vállalat jó hírnevére gyakorolt 
negatív hatásról –, ami jelentősen és hosszú 
távon befolyásolja az üzleti teljesítményt. 
Ezek a károk természetesen nem mindig 
számszerűsíthetők, és idővel messze 
túlnőhetnek a rövid távú pénzügyi 
veszteségen.

Számítógépes	bűnözés
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Igen, a szükség szerinti 
beavatkozásra teljesen kiképzett 
munkatársakkal rendelkezünk

Igen, de a munkatársakat még ki 
kell képezni

Igen, kiszervezve

Nem, jelenleg értékeljük a 
munkatársak kijelölésének 
megvalósíthatóságát

Nem, a vállalatnak nincs szüksége 
első beavatkozókra

Nem tudja

41%

16%

9%

3%

9%
21%

Azok aránya, akik szerint a vállalatát érintő számítógépes 
bűnözési kockázatok nőttek az elmúlt 24 hónapban.

Globálisan a számítógépes bűnözéssel kapcsolatos legfőbb 
aggodalmak: 

• a vállalat jó hírnevének csorbulása, 
• a személyes adatok eltulajdonítása vagy elvesztése, 
• a szolgáltatás zavara. 
 
A számítógépes bűnözés pénzügyi szempontból is 
költségesnek tűnik. Globális szinten a felmérésben részt vevő 
vállalatok egynegyede az elmúlt két évben legalább 50 000 
dollárnak megfelelő veszteséget szenvedett el.

A felmérés eredményeiből kitűnik, hogy a magyarországi 
vállalatok 55%-a a számítógépes bűnözéssel kapcsolatos 

legjelentősebb fenyegetésre külső elkövetők, 18%-a mind 
külső, mind belső elkövetők, 8%-a szerint pedig csak belső 
elkövetők felől számít. E tekintetben a globális és regionális 
eredmények hasonló megoszlást mutatnak.

A számítógépes sebezhetőségek megszüntetése elsődlegesen 
a vállalatvezetés felelőssége. Ennek ellenére felmérésünk 
szerint számos vállalatvezető nem kellően proaktív a 
számítógépes fenyegetésekkel szemben, és általában nem 
rendelkezik kellő ismeretekkel cége digitális lábnyomáról 
ahhoz, hogy a kockázatokat megfelelően felmérje. A 
válaszadók 31%-ának vállalatainál nem keletkezik 
semmilyen információ a számítógépes biztonsági események 
kezelésére vonatkozó felkészültségükről, míg 23% nem is 
tudja, hogy egyáltalán rendelkezésre állnak-e ilyen 
információk.

Ugyanez a probléma merül fel a számítógépes támadások 
kezelésére vonatkozó reagálási tervek kapcsán. A 
felmérésben részt vevő vállalatok mindössze 42%-a 
rendelkezik ilyen jellegű érvényes tervvel. 

Számítógépes krízishelyzet esetére a vállalatok mindössze 
40%-nál állnak rendelkezésre „első beavatkozásra” teljesen 
kiképzett munkatársak, akik túlnyomó többsége 
informatikai szakember.

Kijelölt-e az Ön vállalata technológiai krízishelyzetben rövid 
időn belül mozgósítható első beavatkozókat? 
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Az	elkövető	profilja

Noha a tipikus elkövető belső és külső személy is lehet, a 
felmérés eredményei szerint valószínűbb, hogy az elkövető a 
belső munkatársak közül kerül ki. A belső elkövető által 
elkövetett gazdasági bűncselekmények szempontjából a 
legfontosabb hozzájáruló tényező a cselekmény elköveté-
sének lehetősége, illetve az arra való képesség (64%).

A 2016-os kelet-, közép-európai eredmények alapján a belső 
elkövetők főként a junior vagy középvezetői szintről 
kerülnek ki. A felmérésben részt vevő régióbeli vállalatok 

válaszainak összesítése alapján a belső elkövető teljes 
profilja a következő: 31-40 év közötti (46%), egyetemet 
végzett (47%) férfi (72%), aki 3-5 éve dolgozik a vállalatnál 
(40%, összhangban azon állítással, hogy a potenciális 
elkövető a junior vagy középvezetői szintről kerülhet ki).

Ha az elkövető külső személy, a régiós adatok szerint nagy 
valószínűséggel egy vevő/fogyasztó (34%). A vevők/
fogyasztók megelőzik az ügynököket/közvetítőket (akik 
aránya a 2014-es 12%-ról idén 28%-ra emelkedett).

46
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33

44

41

21
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9

6

Belső személy

Külső személy

Nem tudja

Inkább 
nem válaszol

Magyarország Közép-, Kelet-Európa Világszerte

31-40 éves 

fér�

3-5 éve dolgozik 
a vállalatnál

diplomás

Az Ön vállalatánál az elmúlt 24 hónapban előfordult (pénzügyi 
veszteségek szempontjából) legsúlyosabb gazdasági 
bűncselekménynek ki volt a fő elkövetője? (%)

A belső elkövetők legjellemzőbb 
tulajdonságai
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Felderítési	módszerek

Pozitív eredmény, hogy egyre több csalásra derül fény 
szisztematikus megoldások segítségével: a magyarországi 
válaszadók 42%-a nyilatkozott úgy, hogy a csalásra a 
vállalati ellenőrzési mechanizmusokon keresztül derült fény 
(régiós szinten ez az arány 54%, globálisan pedig 47% volt).

Az olyan „hagyományos” felderítési módszereken túl, mint a 
csalási kockázatok kezelése (17%) vagy a belső ellenőrzés 
(4%), ki kell emelni az adatelemzés segítségével felderített 
gazdasági bűncselekmények növekvő arányát (2014: 10%, 
2016: 13%). A gyanús tranzakciók kiszűrésére irányuló 
módszer alkalmazásának (15%-ról 4%-ra) csökkenő aránya 
aggasztó trendet jelez Magyarországon. Egy változó üzleti 

környezetben, ahol a különböző csalási események sajátos 
nyomokat hagynak az adatokban, ezek az automatizált 
elektronikus felderítési mechanizmusok igen hatékony 
eszközök lehetnek. Teljesen automatizált formában ezek az 
eszközök továbbá valós időben, emberi beavatkozást nem 
vagy csak minimális mértékben igényelve működhetnek.

Azonban e biztató eredmény ellenére sem dőlhetünk hátra. 
A magyarországi felmérésben részt vevő vállalatok szerint a 
gazdasági bűncselekmények 21%-ára még mindig olyan 
módon derül fény, amelyre a vállalat vezetésének nincsen 
befolyása .

„A visszaélések gyors felderítése kulcsfontos ságú a vállalatokat esetlegesen ért veszteségek 
minimalizálása érdekében. A technológiai fejlődéssel együtt a vállalatok rendelkezésére állnak 
új eszközök is a visszaélések felderíté sére és a kockázatok csökkentésére. Ilyenek lehetnek a 
kockázat alapú átvilágítá sok, fókuszált visszaélés és korrupciós kockázat vizsgálatok, 
intelligens megfigyelő rendszerek, anonim bejelentéseket kezelő rendszerek valamint az átfogó 
visszaélés-megelőző rendszerek.”
Polacsek Csaba
PwC Magyarország, 
Igazgató, Üzleti tanácsadás
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Világszerte Közép-, Kelet-Európa Magyarország

Az Ön vállalatánál az elmúlt 24 hónapban előfordult legsúlyosabb gazdasági 
bűncselekményre eredetileg hogyan derült fény? (%)
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Behatolás	felderítése:	
válságkezelés

Mi történik, ha behatolásról szerez tudomást? Döntő 
fontosságú a hatékony felderítés és a beavatkozás 
közötti idő lerövidítése – és az üzleti szempontból káros 
hatások mielőbbi megszakítása. A vállalat 
válságkezelési és informatikai első beavatkozóinak 
riasztása után többek között az alábbi intézkedéseket 
érdemes végrehajtani:

• Meg kell állapítani a behatolásra vonatkozó 
alapvető tényeket, és ki kell deríteni, hogy a 
behatolás folyamatban van-e még. A hálózatok 
növekvő összetettsége miatt nehezen felderíthető 
lehet, hogy az ellenséges behatolásra hogyan 
került sor. Ebben a szakaszban döntő szerepet 
játszanak a kifinomult – külső szakértőktől, illetve 
bűnüldöző szervektől beszerezhető – szakértői és 
adatelemzési eszközök.

• Figyelembe kell venni, hogy egy felderített 
támadás olykor a vállalatot érintő súlyosabb 
betörések elfedésére szolgálhat, és bizonyos 
helyzetekben a behatolás felderítése és a 
kárelhárítás megkezdése órák helyett heteket vehet 
igénybe.

• El kell dönteni, hogy a vállalat igényli-e – és ha 
igen, milyen mértékben – a bűnüldöző szervek 
közreműködését. Számos, a támadás jellege és 
kiterjedése szerinti eltérő tényezőt kell figyelembe 
venni. (Ez egy fontos kérdés, tekintettel arra, hogy 
a válaszadók közel fele nem bízik abban, hogy a 
hatóságok képesek a számítógépes 
bűncselekményeket megfelelően kivizsgálni.)

• Figyelembe kell venni a másodlagos kockázatokat. 
Egy egyszerű e-mail-fiók feltörés következtében 
például a versenytársak bizalmas információkhoz 
férhetnek hozzá. Hálózatokba való betörés esetén, 
amennyiben a vállalat VOIP/hálózati alapú 
telefonszolgáltatást használ, valószínűleg a 
telefonokat is feltörték. 

• Végezetül, behatolás esetén szem előtt kell tartani, 
hogy: egy számítógépes bűnözéssel kapcsolatos 
nyomozás alapvetően továbbra is egy nyomozás, 
melyre a bűnügyi nyomozás elvei vonatkoznak. 
Egy folyamatban lévő támadás elhárítása és a 
hálózati kapcsolat helyreállítása során rendkívül 
fontos, hogy ne semmisüljenek meg a nyomozást és 
a következő támadás kivédését potenciálisan segítő 
bizonyítékok.
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Korrekciós	intézkedések

A belső és külső elkövetőkkel szemben egyértelműen 
szigorú korrekciós intézkedéseket alkalmaznak. A ma-
gyarországi eredmények azt mutatják, hogy a vállalatok 
64%-a elbocsátja a belső elkövetőket. Míg a kelet-, közép-
európai régióban a belső elkövetők csupán 21%-a maradt a 
munkahelyén, Magyarországon ez az arány a válaszok 
alapján jelentősen magasabb (36%).

Amennyiben a vállalatok az elkövetőket elbocsátás helyett 
csak figyelmeztetésben részesítik vagy áthelyezik, azok 
továbbra is a szervezeten belül maradnak és adott esetben 
újabb módot találnak gazdasági bűncselekmények és 
vissza élések elkövetésére. Fontos, hogy a vállalatok zéró 
toleranciát hirdessenek a visszaélésekkel szemben, annak 
érdekében, hogy a szervezeten belül biztosítsák a megfelelő 
morált. Lényeges továbbá, hogy elrettentő intézkedéseket is 
tegyenek, és a visszaélés lehetséges következményeiről 
világosan tájékoztassák a munkavállalókat.

A külső elkövetőkkel szembeni korrekciós intézkedésekkel 
kapcsolatban biztató eredmény, hogy a vállalatok többsége 
értesítette a bűnüldöző szerveket, annak ellenére, hogy 
véleményük szerint azok sem megfelelő erőforrásokkal, sem 
kellő képzettséggel nem rendelkeznek a gazdasági bűncse-
lek ményeket érintő nyomozati és bűnvádi eljárások lefolyta-
tására. A bűnüldöző szervek képzettségét a válasza dók 
mindössze 18%-a vélte megfelelőnek.

Eszerint a szabályozó hatóságokat értesítő vállalatok 45%-a 
a külső elkövetővel szemben egyúttal polgári peres eljárást 
is kezdeményezett, illetve megszakította vele üzleti 
kapcsolatait.

Milyen intézkedéseket hozott az Ön vállalata a fő belső 
elkövetővel szemben? (%)
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34%
Nem tudja

48%
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18%
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Ön szerint a bűnüldöző szervek rendelkeznek a gazdasági 
bűncselekményeket érintő nyomozati és bűnvádi eljárások 
lefolytatásához szükséges erőforrásokkal, illetve 
képzettséggel? (Magyarország)

Milyen intézkedéseket hozott az Ön vállalata a fő külső 
elkövetővel szemben? (%)
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Etika	és	megfelelés:	 
A	kockázatok	és	felelősségi	
körök	összehangolása	az	
értékekkel	és	a	stratégiával

Mint fentebb említettük, a gazdasági bűncselekményekhez 
hozzájáruló tényezők közül a legfontosabb a cselekmény 
elkövetésének lehetősége (64%). Ez a tényező jelentőségben 
messze felülmúlja a csalási „háromszög” másik két elemét, a 
teljesítménykényszert/teljesítményre ösztönzést, illetve a 
bűncselekmény racionalizálását. Ennélfogva az elkövetés 
lehetősége legjobban az ellenőrzési mechanizmusok 
megerősítésével küszöbölhető ki.

Példák elkövetési lehetőségekre:

• A gyorsan változó üzleti környezethez és az „új” típusú 
fenyegetésekhez, például a számítógépes bűnözéshez 
nem igazodó belső ellenőrzési mechanizmusok.

• Korlátozott felderítési képesség, elégtelen létszámú és 
nem megfelelően képzett felderítő csoportok.

• (Proaktív helyett) reaktív hozzáállás.

• Vállalati kultúra (a tisztességtelen magatartás bizonyos 
fokú eltűrése), a felső vezetés nem megfelelő üzenetei.

Csa
lási kockázatok

Kockázati tényezők

Motiváció vagy nyom
ás                                               Önigazolás     
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Közép-, Kelet-Európa Világszerte Magyarország 

Az Ön véleménye szerint mely tényező járult hozzá legnagyobb 
mértékben a belső elkövetők által elkövetett gazdasági 
bűncselekményhez? (%)
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Négy	alapvető	célterület	a	
megfelelési	programok	
hatékonyságának	növelésére

1. Emberek és kultúra. Egyértelmű folyamatok 
és alapelvek; olyan kultúra, ahol a 
megfelelőség elválaszthatatlan az értékektől; 
az elvárt magatartások mérése és 
jutalmazása.

2. Feladat- és felelősségi körök. Formális 
megfelelési struktúra Az aktuális 
kockázatokhoz megfelelően igazodó feladat- 
és felelősségi körök

3. Magas kockázatú területek. Jobb 
megvalósítás és tesztelés magas kockázatú 
piacokon és részlegekben

4. Technológia. A felderítésre és megelőzésre 
szolgáló eszközök jobb alkalmazása, a big 
data 

„Compliance területen még mindig van hova 
fejlődniük a vállalatoknak. Érdemes szem 
előtt tartani, hogy a compliance funkció 
ugyan nem termel profitot, de a vállalatot 
fenyegető kockázatok felmérésén és kezelésén 
keresztül képes azt megóvni a nagyobb 
veszteségektől. A compliance vállalaton belüli 
sikerességéhez nagymértékben hozzájárul, ha 
a munkavállalók minél szélesebb köre 
bevonásra kerül már a megvalósítás 
fázisában.”
Hurton Tibor
PwC Magyarország, 
Manager, Üzleti tanácsadás

Megfelelési	programok	

Felmérésünk szerint a válaszadók közel egyötöde (19%) nem 
tudott arról, hogy vállalatánál létezne bármilyen formális 
etikai és megfelelési program. 

A vállalati megfelelési és üzleti etikai program 
hatékonyságának biztosítására a vállalatok 84%-a belső 
ellenőrzéseket, 65%-a vezetői jelentéseket, 42%-a pedig a 
visszaélések jelentésére szolgáló forródrótot alkalmaz. 31% 
azok aránya, akik külső ellenőrzést is végeztetnek. Bár a 
belső ellenőrzés fontos eszköz a megfelelési programok 
hatékonyságának mérésére, önmagában nem elegendő a 
megfelelés biztosítására, mivel tevékenysége alapvetően 
időszakos jellegű és a múltbeli eseményekre irányul. 
Emellett, a csalási kockázatok profilja megváltozott (így 
például növekszik a számítógépes bűnözéshez hasonló új 
típusú csalások aránya), továbbá bizonyos típusú 
vállalatoknál egyes csalástípusok gyakorisága növekszik 
vagy állandó.
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Magyarország Közép-, Kelet-Európa Világszerte

Fontos, hogy a munkatársak – nem csak a megfelelésért 
felelős szakemberek – valamennyien tisztában legyenek saját 
feladataikkal és felelősségükkel arra vonatkozóan, hogy a 
vállalat saját etikai és megfelelési programjával és 
prioritásaival összhangban működjön. Ennek ellenére úgy 
tűnik, számos vállalatnál nem teljesen egyértelműek ezek a 
feladat- és felelősségi körök. A magyarországi vállalatok 
44%-ánál dolgozik az üzleti etikai és megfelelési programért 
felelős megfelelés-ellenőrzési vezető. A többi vállalatnál ezt 
a funkciót részben más részlegek, például a HR vagy a 
pénzügyi osztály látja el.

A programot az érintett üzleti egység vezetésének kell 
irányítania, ideértve a kockázatok felmérését és az egység 
kockázattűrő képességének meghatározását. A megfelelésért 
felelős részleg feladata ugyanakkor a felügyelet és az 
iránymutatás. Egyes vállalatok azonban hajlamosak a 
megfelelést egyfajta passzív, felelősséget megalapozó 
biztosításnak tekinteni.

Végső soron egy vállalat minden munkatársának ugyana zon 
megfelelési eredmények elérésére kell töre ked nie. Az 
előretekintő vállalatok egy szélesebb „meg felelési 
közösségként” működnek, ahol az etikai és meg fele lési 
feladat- és felelősségi körök gyakorlása mindenki szá má ra a 
napi üzletmenet része.

 

Az Ön vállalata hogyan biztosítja megfelelési és üzleti etikai 
programjának hatékonyságát? (%)



81%	
A magyar felmérésben résztvevők 
több mint 81%-a rendelkezik 
formális etikai és megfelelési 
programmal.

46%
Az idei felmérés szerint a 
csalásokért túlnyomóan
belső elkövetők, és csak kisebb 
részben külső elkövetők
(33%) tehetők felelőssé.

25%
Az elmúlt két évben a 
magyarországi cégek negyede 
legalább egyszer
találkozott gazdasági 
bűncselekménnyel.
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