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Előszó
Nagy örömükre szolgál, hogy bemutathatjuk a PwC 
2014. évi Globális Gazdasági Bűnözés című 
felmérésének magyarországi eredményeit. 

Hetedik alkalommal készítettük el a nemzetközi 
tanulmányt, amelynek hatodik alkalommal jelenik 
meg Magyarországra vonatkozó jelentése.  
A felmérés összefoglalja a gazdasági bűnözés 
jelenlegi helyzetét, bemutatja a főbb tendenciákat  
és a jövőbeli kockázatokkal kapcsolatos nézeteket. 
Annak érdekében, hogy átfogó képet adhassunk 
mindezekről, tanulmányunkban a magyar mellett 
globális és régiós eredményeket is bemutatunk.  

A számos országból több mint 5 000 felsővezetőtől 
kapott válasszal - Magyarország 91 vezető vállalatát 
is beleértve - felmérésünk világszerte a legátfogóbb 
tanulmány a gazdasági bűnözés témakörében. 

A gazdasági bűnözés folyamatosan fejlődik és új 
utakat tör magának. A vállalatoknak új  
és hatékonyabb módokon kell megvédeniük 
eszközeiket, ha nem szeretnének csalás áldozataivá 
válni. Ezt támasztja alá felmérésünk is: a gazdasági 
bűnözés egyre különbözőbb formákat öltve terjedt el 
Magyarországon. 

A beszerzési csalás és a számítógépes bűnözés 
fokozatosan vált a csalás leggyakrabban elkövetett 
két kategóriájává. Javasoljuk a vállalatoknak, hogy 
kiemelt figyelmet fordítsanak kockázatfelmérési 
folyamataik ennek megfelelő módosítására. 

Az eredmények rámutattak: a gazdasági bűnözés 
költségei növekedtek; Magyarországon továbbra is 
az eszközök hűtlen kezelése, valamint  
a megvesztegetés és a korrupció a leggyakrabban 
előforduló formák.

A vállalkozók és vezetők jelentésünk alapján a cégük 
szempontjából fontos következtetéseket vonhatnak 
le. A globális felmérés és az egyes országokra 
vonatkozó helyi jelentések abban nyújtanak 
segítséget a szervezeteknek, hogy üzleti 
tevékenységüket világszerte gördülékenyen 
folytathassák.

Szeretnénk köszönetet mondani a felmérés 
résztvevőinek, akik megosztották velünk 
megfigyeléseiket és meglátásaikat. Külön köszönjük 
a 91 magyarországi válaszadó közreműködését.  
A válaszadók velünk együtt vallják, hogy a gazdasági 
bűnözés túl nagy költségekkel jár ahhoz, hogy  
ne vegyünk róla tudomást.

Fekete  
Miklós   
Cégtárs,  
PwC Magyarország

George 
Surguladze  
Vezető menedzser,  
PwC Magyarország
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Főbb megállapítások

A bűnözés veszélyei 
A bűnözés mindenütt jelen van

A gazdasági bűnözés továbbra is komoly 
problémát jelent a vállalatok számára 
Magyarországon, egy iparág sem védett e 
szempontból. A válaszok alapján kiderül, hogy 
nagyjából minden negyedik (26%) magyar 
vállalat tapasztalt egy vagy több gazdasági 
visszaélést az elmúlt két év során. Tapasztala-
taink szerint sok eset rejtve marad a vállala-
tok előtt, minden csalási ügy felderítése 
rendkívül nehéz lenne. Még nehezebb a hely-
zet, ha a vállalatok nem biztosítják a gazdasá-
gi visszaélések anonim módon történő beje-
lentésének lehetőségét, illetve nem végzik 
el rendszeresen a csalással összefüggő
kockázatok felmérését. A csalásnak áldozatul 
esett válaszadók 58%-ának becslése szerint 
a vállalat gazdasági bűncselekményekből 
eredő pénzügyi vesztesége 100 000 és 
5 millió dollár közötti.

A bűnelkövetés fejlődik

Hagyományosan a hűtlen kezelés a leggyak-
rabban előforduló bűncselekmény a megkérde-
zett vállalatok többségénél (63%). A csalók 
azonban mindig újabb módot találnak a válla-
latok megkárosítására. A gazdasági bűncselek-
mények egyre sokrétűbbek, a megkérdezett 
vállalatok a különféle bűncselekménytípusok, 
mint a számítógépes bűnözés (a vállalatok 
17%-a), beszerzési csalás (25%), pénz mosás 
(25%), vesztegetés és korrupció (38%) arányá-
nak növekedéséről számoltak be.

Számítógépes bűnözés
Előfordulás

A cégek minden korábbinál nagyobb mérték-
ben ki vannak téve a számítógépes bűnözés-
nek. A korábbi felmérésben minden vállalatra, 
amely számítógépes bűnözésről számolt be, 
nagyjából 12 olyan cég jutott, ahol hűtlen 
kezelést tapasztaltak (ami a leggyakoribb 
gazdasági bűncselekmény). Idén ez az arány 
négy az egyhez. 

A számítógépes bűnözés 
kockázata
Az üzleti gyakorlatban egyre jobban támasz-
kodnak a hálózati alkalmazásokra. Ez növeli a 
számítógépes bűnözés lehetőségét. 

Magas felderítetlenségi arány

A számítógépes bűnözés azért is különösen 
veszélyes, mert az áldozat sok esetben nincs 
tisztában azzal, hogy bűncselekmény történik. 
A felderítetlenségi arány a szellemi tulajdont 
érintő bűncselekmények esetében például 
biztosan jóval magasabb, mint a készpénzlo-
pások esetében.  
A valós előfordulás ezért valószínűleg jelen-
tősen magasabb, mint amennyi bejelentés 
történik.

Beszerzési csalás
Előfordulás 
A beszerzési csalás külön csalásfajtájává vált, 
miután a válaszadók 25%-a jelentett i lyen 
visszaélést. A legfőbb kockázati tényező 
a beszállítók pályáztatása és kiválasztása.

A beszerzési csalás kockázatai  
A beszerzési csalás általában a felek közötti 
összejátszással jár, ezért ennek felderítése 
gyakran nehéz. Vannak azonban lehetőségek 
a kockázatok mérséklésére.

Korrupció és 
vesztegetés
A korrupció kockázata 

A korrupciót a rossz hírnév és a pénzügyi 
veszteségek miatt világszerte az üzleti életet 
érintő legnagyobb kockázatnak tartják. 
Mindez egybevág a PwC Globális Vezérigaz-
gató Felmérésével, amely szerint a korrupció 
és vesztegetés jelenti az üzleti növekedést 
érintő legnagyobb kockázatot.
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Jogorvoslati lépések
A csalók ellen tett lépéseket illetően az összkép nem 
egyértelmű. A vállalaton belüli elkövetők esetében  
a bűnüldöző szerveket általában értesítik (70%), 
továbbá polgári peres eljárás megindítására is  
gyakran kerül sor (60%) – ezek az arányok a régiós  
és a globális átlagot is meghaladják. Ugyanakkor  
a belső elkövetőket a bejelentett magyarországi 
esetek csupán felében (50%) bocsátják el, ami alatta 
van a régiós (78%) és a globális (79%) átlagnak.

Amikor külső fél által elkövetett csalásra fény derül,  
a bűnüldöző hatóságokat csupán az esetek felében 
(50%) értesítik; polgári peres eljárás is indul (57%). 
Az üzleti kapcsolat megszakítására azonban az esetek 
mindössze harmadában kerül sor.

Megelőzés és felderítés 
A magyarországi csalásfelderítés módjában nem 
rajzolódik ki világos tendencia. Az adatelemzés és  
a gyanús tranzakciók kiszűrése, mint módszerek nem 
játszanak meghatározó szerepet a csalásfelderítésben. 
Az is kitűnik, hogy a bűnfelderítési módszereken van 
még mit javítani; a magyar cégeknek mindenképpen 

fontolóra kellene venniük számítógépes elemzésen 
alapuló felderítési módszereik javítását. 

Több tízezer vagy annál is több nyilvántartás, 
egymáshoz nem kapcsolódó munkalapok százai, 
számos különböző rendszer... Hol is kellene a cégek-
nek nekikezdeni? Az összes szükséges információ 
rendelkezésre áll, de hogyan lehetne elemezni?

Bár a cégek minden korábbinál több adatot tárolnak 
és elemeznek, a hagyományos adatelemzési  
módszerek gyakran nehezen nyújtanak mélyebb 
betekintést. Táblázatokat könnyű készíteni és  
megérteni, azonban az ábrázolt adatokból azok 
mennyisége és összetettsége miatt egyre nehezebben 
vonhatók le következtetések. A képi megjelenítésen 
alapuló elemzés képek, diagramok és térképek 
használatával tár fel kulcsfontosságú kapcsolatokat, 
trendeket és mintákat egy adathal mazban. Számos 
vállalat használ képi megjelenítést  a  csalások és 
visszaélések felderítésében, a fiktív alkalmazottak és 
összeférhetetlenségek felderítésétől kezdve a nem 
megfelelő utazási költségelszámolások feltárásáig.

-  Elegendőnek tartja a cégek által  
a visszaélések felderítése érdekében  
tett lépéseket?

A cégek jelenleg elsősorban megelőző intézkedéseket 
tesznek a csalás elleni küzdelem érdekében.  
Ez azonban megnöveli annak kockázatát, hogy  
a csalások hosszabb ideig maradnak felderítetlenül. 
Az ilyen csalások hatása nem csupán pénzügyi 
értelemben lehet igen jelentős: a cég jó hírneve, az 
alkalmazottak munkamorálja és a külső partnerek-
kel való üzleti kapcsolat is veszélybe kerülhet.

-  Mit tanácsolna a vállatoknak?

Egy szilárd ellenőrzési környezet megteremtése 
feltétlenül szükséges. Ez sem nyújthat azonban teljes 
biztonságot, ezért a cégeknek olyan felderítési mecha-
nizmusok kialakítását is javasoljuk, mint például a 
rendszeres adatelemzési tesztek elvégzése vagy egy 
folyamatos csalásfelderítési rendszer működtetése.  
A felderítési intézkedések bevezetése hamarabb 
leleplezheti a visszaéléseket, így csökkentve az 
azokból eredő károkat.

-  Milyen adatvizsgálatokról van szó?

A hagyományos módszerek a gyanús tranzakciók 
szabályon alapuló vizsgálatára (figyelmeztető jelzé-
sek) épülnek. Erre klasszikus példa a kerek összegeket 
tartalmazó számlák vagy a késő éjszakai feladás.  
A figyelmeztető jelzések azonban általában nem 
szokatlan események, így a vizsgálat a kivételek 
hosszú listáját eredményezheti, amelyek között sok  
a vakriasztás, ami költséges manuális ellenőrzést 
tehet szükségessé. Továbbá, mivel ezek a szabályok jól 
ismertek, a csalók könnyen kijátszhatják őket.

- Hogyan kerülhetők el ezek a korlátozások?

Tapasztalatunk szerint minden csalásfajta nyomot 
hagy maga után az adatokban. Fejlett elemzési 
technikák és képi megjelenítés használatával azono-
síthatók az ezekhez a nyomokhoz tartozó különböző 
viselkedésminták. Ez a módszer egyaránt alkalmaz-
ható megelőző jelleggel a lehetséges gyenge pontok 
feltárására a cég ellenőrző rendszereiben, vagy egy 
már megtörtént eset felderítésében.

-  Milyen fejlett elemzési módszerek érhetők el?

Fejlett statisztikai módszerek és adatbányászati 
eszközök állnak rendelkezésre, amelyek segíthetnek 
az adatokkal kapcsolatos rejtett viselkedésminták 
felismerésében. Minden minta az adott beszállítóra 
vagy felhasználóra jellemző, és összehasonlításra 
kerül az adathalmazban tapasztalható standard 
viselkedéssel. A csalásra utaló szokatlan vagy szabály-
talan mintákat ezt követően kivizsgáljuk. Az adatok 
képi megjelenítését és a cégről alkotott részletes 
ismereteket egyesítő technikák felhasználásával a 
vizsgálat kizárólag a szokatlan vagy szabálytalan 
viselkedésekre összpontosít. A keresési algoritmus 
pontosságának növelése érdekében a részletes vizsgá-
latok eredményét visszamenőlegesen alkalmazzuk.

-  Milyen adatok szükségesek ehhez a vizsgá-
lathoz?

A projekt kezdeti szakaszában arra törekszünk, hogy 
részletesen megismerjük a céget, annak üzleti tevé-
kenységét és meglévő ellenőrzési környezetét, majd 
azonosítjuk a csalás kockázatának leginkább kitett 
területeket. Ezek alapján meghatározzuk a visszaélé-
sek felderítésének kezdeti irányát. A főbb adatforrá-
sok általában az ERP- és a számviteli rendszerből 
nyert adatok, vagy a banki kimutatásokból közvetle-
nül megállapított cash flow-k.

Mit tesznek és mit nem tesznek a cégek itthon?

„ …minden csalásfajta nyomot hagy 
maga után az adatokban” 
Pavel Jankech-et, a PwC csalásfelderítési  technológiáért felelős  
vezető menedzserét a megelőzési és felderítési technikákról kérdeztük.



98

A gazdasági bűnözés sokfélesége
A hűtlen kezelés továbbra is a legelterjedtebb és legegyszerűbb bűnözési forma. Kétségtelen ugyanakkor, 
hogy a vállalati javakat érő fenyegetések sokfélék lehetnek.

A vesztegetés, a számítógépes bűnözés, a beszerzési csalás és hasonló bűncselekmények relatív előfordulása 
ennél valószínűleg magasabb. Az ilyen típusú bűncselekmények nehezen deríthetők fel. 

Csalásfelderítési megbízásaink során számos esetben találkoztunk olyan hosszú ideje tartó visszaélésekkel, 
amelyeket az áldozatul eső cég véletlenül fedezett fel.

A vállalatoknak ezért át kell gondolniuk, hogy esetlegesen milyen csalási rendszereket finanszíroznak.  
A készpénz és más fizikai vagyontárgy feletti ellenőrzés adott esetben nem elegendő.

Biztonságosabb, mint a régió többi országa?
Az előző felmérés óta nem tapasztaltunk lényeges változást a bejelentett gazdasági bűnesetek számában. 
2011-ben a csalásra fényt derítő magyarországi cégek száma a régiós és globális átlag alatt volt.

A 2011-es évhez hasonlóan idén a válaszadók körülbelül egynegyede tapasztalt gazdasági bűncselekményt  
a vállalatánál az elmúlt két évben, ami több mint 10%-kal kevesebb, mint a globális (37%), illetve régiós 
(38%) átlag.

Központi témák

Megjegyzés:
     A beszerzési csalást, a jelzáloggal kapcsolatos és versenyjogi visszaéléseket a 2011-es felmérés még nem tartalmazta külön kategóriaként. 
     A kevéssé gyakori bűncselekménytípusokat az átláthatóság kedvéért kihagytuk.

Megjegyzés: 
      A 2014-es felmérés résztvevőit arra kértük, hogy számoljanak be a gazdasági bűnözéssel kapcsolatban az elmúlt két évben szerzett tapasztalataikról,  

míg a 2011-es felmérésben a megelőző egy évről érdeklődtünk.
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Számítógépes bűnözés 
Az előző felméréshez képest a számítógépes  
bűnözést tapasztaló válaszadók aránya 4%-ról 
17%-ra nőtt.

A számítógépes bűnözés századunk egyik legveszé-
lyesebb bűnelkövetési módja,amit a következők 
támasztanak alá: 
 
•  a tényleges előfordulásra vonatkozó felmérési 

eredmények;
•  a jövőbeli fenyegetésekre vonatkozó felmérési 

eredmények; valamint
•  a modern üzleti tranzakciók jellege és  

a számítógépes alkalmazásoktól való egyre 
növekvő függőség.

 
A számítógépes bűnözés teljesen új, korábban sosem 
tapasztalt formákat ölthet, vagy a hálózati környe-
zetben teret engedhet régebbi csalástípusoknak. 
Például: munkaidő- és sávszélességlopás (elosztott 
szolgáltatásmegtagadási támadás indítására szolgáló 
rosszindulatú szoftverek; a számítógép megjelenése 
előtt ehhez hasonló nem volt), illetve hamis piactér-
rel történő Bitcoin csalás (régebbi csalástípus új 
környezetben, amelynek veszélyeit a felhasználó 
nem mindig érzékeli). Ez megnöveli a számítógépes 
bűnözés általános kockázatát.

A válaszadók közel harmada érezte úgy, hogy  
a számítógépes bűnözéssel kapcsolatos kockázatok 
az elmúlt két évben növekedtek.  
Ez jelentős növekedés a 2011-es felméréshez képest, 
amelyben a magyarországi válaszadók csupán 
14%-a számolt be a számítógépes bűnözés kockáza-
tának növekedéséről.

A számítógépes bűnözéssel kapcsolatban a szellemi 
tulajdon eltulajdonítása, a személyes adatok, a jó 
hírnév csorbulása és a szolgáltatás zavara foglalkoz-
tatja leginkább a felmérésben résztvevőket.

Míg globális szinten a válaszadók 30%-a és régiós 
szinten 22%-a véli úgy, hogy vállalatuknak valószínű-
leg szembe kell nézniük a számítógépes bűnözéssel  
a következő 12 hónapban, addig Magyarországon ez 
az arány csak 16%.

A korszerű vállalatok követik a trendeket a technoló-
gia hatékonyabb kiaknázása terén, és nagyobb mér - 
tékű szabadságot biztosítanak az alkalmazottaiknak. 
A munkatársak ezáltal saját intelligens eszközeikkel, 
felhőn keresztül, otthonról tudnak dolgozni, a szabad-
ságuk idején is válaszolhatnak e-mailekre egy inter-
netes kávézóból, és akár a reptéren is át tudnak nézni 
egy jelentést. Ezáltal kiterjed a védelmet igénylő 
területek nagysága, és a munka olyan környezetekbe 
is átkerül, amelyek nincsenek teljes mértékben  
a vállalat ellenőrzése alatt.

Részben ennek eredményeképpen a biztonság terüle-
tén egyfajta paradigmaváltás figyelhető meg. 90-es 
évek: beavatkozás a visszaélés megtörténte után, 
2000-es évek: felkészülés a visszaélésekre, 2010-es 
évek: feltételezzük, hogy a visszaélés már megtörtént, 
vagy folyamatban van. A kérdés már nem az, hogy  
a vállalat számítógépes bűnözés áldozatává válik-e 
valaha, hanem, hogy mikor és milyen módon fog  
ez megtörténni. A sikeres vállalatok az igazán fontos 
dolgokra koncentrálnak: a kulcsfontosságú adataik 
szervezett és célzott támadásokkal szembeni védel-
mére az ún. „fluid data“ vállalaton belüli, valamint  
az üzleti partnerek és más érdekelt felek közötti 
mozgása során a globális üzleti ökoszisztémában.

Beszerzési csalás
A 2014-es felmérés első ízben kezelte külön gazda-
sági bűncselekmény kategóriaként a beszerzési 
csalást. A válaszadók 25%-a nyilatkozott úgy, hogy 
vállalata legalább egy alkalommal beszerzési csalás 
áldozatává vált. Globális szinten ez a második 
leggyakrabban előforduló gazdasági bűncselek-
mény típus. Magyarországon és világszerte is  
a beszállítók kiválasztása a legkockázatosabb pont.

A beszerzési csalások előfordulási gyakorisága felül-
múlta minden várakozásunkat. Beszerzési csalást 
rengeteg módon el lehet követni, ezért gyakran igen 
összetett és nehezen felderíthető bűnözési forma. 
Mivel nehezen észlelhető, ezért elképzelhető, hogy 
a valóságban még ennél is gyakrabban fordul elő. 
Az ilyen típusú visszaélés nagyon ártalmas tud 
lenni, és az okozott pénzügyi kár gyakran nem is  
a legnagyobb veszteség a vállalat számára.  
Az alkalmazottak munkamorálja, az üzleti partne-
rekkel való kapcsolatok és a társaság hírneve forog 
kockán.

Mivel csupán megelőző intézkedéseket lehet tenni, 
ezért nagyobb az esélye annak, hogy egy eltökélt 
csaló hosszabb ideig tud észrevétlenül működni.  
A kiegészítő felderítési intézkedések megkönnyít-
hetik a visszaélések leleplezését, így csökkentve  
az azokból eredő károkat.

Korrupció és vesztegetés
A korrupciót a rossz hírnév és a pénzügyi vesztesé-
gek miatt világszerte az üzleti életet érintő legna-
gyobb kockázatnak tartják. 

A felmérés szerint a korrupció és a vesztegetés 
Magyarországon és világszerte is a második és  
a harmadik leggyakrabban előforduló gazdasági 
bűncselekmény típusok. Afrika mellett Közép- és 
Kelet-Európában a legelterjedtebb a korrupció.

Amint azt a PwC Vezérigazgató Felmérése is megál-
lapította, a korrupcióra egyre nagyobb figyelem 
irányul, és a vezérigazgatók több mint fele aggasz-
tónak vagy rendkívül aggasztónak tartja a korrup-
ciót, mint a szervezetüket érintő kockázati tényezőt.

Közel minden ötödik magyarországi válaszadó 
nyilatkozott úgy, hogy a vállalatától kenőpénzt 
kértek az elmúlt két évben. Minden harmadik 
magyarországi válaszadó szerint vállalatuk már 
került hátrányba olyan versenytársukkal szemben, 
amelyik az adott időszakban kenőpénzt fizetett.

Globális

Közép-Kelet-Európa

Magyarország

A korrupció és vesztegetés aránya az összes jelentett 
csalási eset százalékában

2011

2014

A számítógépes bűnözést tapasztaló magyarországi cégek

4%

27%

38%

38%
17%
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Kik követnek el csalást? 
A válaszadók tapasztalai alapján megpróbáltuk 
összeállítani a legsúlyosabb gazdasági bűncselekmé-
nyek tipikus elkövetőjének profilját.

A válaszok azt mutatják, hogy a magyar esetek több 
mint felében (58%) vállalaton kívüli elkövetők a gaz-
dasági bűncselekmények fő tettesei. A vállalaton 
kívüli elkövetők többségét beszállítók és ügyfelek 
teszik ki. A beszállítók által elkövetett esetek aránya 
21%, ami közel duplája a régiós (11%) és globális 
(10%) értékeknek. Ez összhangban van azzal  
a megállapítással, hogy a pénzmosás és az adócsalás 
mellett a beszerzési csalás a harmadik leggyakoribb 
gazdasági bűncselekmény Magyarországon.

Az ezzel kapcsolatos véleményünk nem változott  
a legutóbbi felmérés óta. Tapasztalatunk szerint 
ugyanis Magyarországon erőforrások hiányában 
hajlamosak a cégek az üzleti partnerek háttérvizsgá-
latát elhanyagolni, így sok esetben nem rendel-
keznek pontos képpel üzleti partnereik múltjáról, 
illetve hírnevéről. Amennyiben a vállalaton kívüli 
felek (beszállítók, ügynökök, közvetítők stb.) háttér-
vizsgálata elmarad, a kérdéses üzleti etikára utaló 
jelekre nem derülhet időben fény, így a vállalat 
könnyen válhat gazdasági bűncselekmény áldozatává. 

Javasoljuk, hogy a vállalatok ezen a téren fokozzák 
erőfeszítéseiket. Legfontosabb megelőző intézkedés-
ként „ismerjük meg” üzletfeleinket még a szerződés-
kötést megelőzően: ez kevésbé költséges, mint  
a kellemetlen következmények utólagos kezelése.

A vizsgált vállalatok esetében a vállalaton belüli 
elkövetők aránya 42%, ami viszonylag közel van  
a közép-kelet-európai régió értékéhez (46%).  
A válaszok arra utalnak, hogy a közép- és felsőveze-
tők a kevésbé tapasztalt alkalmazottaknál nagyobb 
eséllyel követnek el csalást, ami a régiós és a globális 
megállapításokkal is összhangban van. A tipikus 
vállalaton belüli elkövető 31 és 40 év közötti férfi,  
és három-öt éve van a vállalatnál.

A csalások megelőzése
Miért dönt valaki a csalás mellett? A felmérésünk 
eredményei szerint a vállalaton belüli csalások 
elkövetésében messze a legfontosabb tényező  
a kínálkozó alkalom.

Ugyanakkor az alkalom egyben az a tényező is, 
amelyikre a vállalatoknak a leginkább befolyása 
van. Ezért a csalásnak leginkább kitett területek 
folyamatainak felülvizsgálata hatékonyan csökkent-
heti a csalás kockázatát.

Amikor gazdasági bűncselekményekről beszélünk, 
nem szabad megfeledkeznünk azok pénzügyi hatá-
sáról sem. A csalás elleni erőfeszítésnek ugyanis 
kifizetődőnek kell lennie ahhoz, hogy igazolható 
legyen a létjogosultsága a vállalatok számára. 

A gazdasági bűnözés pénzügyi hatásának pontos 
becslése igen nehéz feladat. Ennek ellenére megkér-
tük a válaszadókat, hogy a legjobb tudásuk szerint 
becsüljék meg az általuk elszenvedett csalások és 
egyéb gazdasági bűncselekmények költségét.  

A csalásnak áldozatul esett válaszadók 58%-ának 
becslése szerint a vállalat gazdasági bűncselekmé-
nyekből eredő pénzügyi vesztesége 100 000 és  
5 millió dollár közötti. Ez növekedést jelent a 2011-es 

felmérésünkben megállapított 42%-os mértékhez 
képest, és a regionális (43%) és globális (38%) 
átlagértékek felett van.

A közvetlen pénzügyi veszteség mellett egyéb kára is 
származik a vállalatoknak. A korábbi magyarországi és 
globális eredményekkel összhangban a vállalatveze tők 
szerint a munkavállalók moráljára gyakorolt negatív 
hatás a legsúlyosabb nem pénzügyi jellegű kár.

Azt is fontos kiemelni, hogy a munkavállalók moráljára 
gyakorolt negatív hatás következményeként a fruszt-
rált vagy demotivált alkalmazottak akár további 
csalásokat követhetnek el. Az első alkalommal csalást 
elkövetők ugyanis gyakran azzal a kézenfekvő 
magyarázattal indokolják tettüket, hogy „mindenki 
ezt csinálja“ vagy „a vállalat ezt érdemelte“.

A gazdasági bűncselekmények hatása A csalások kezelése
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Csalásfelderítés

A vállalatok nem kezelik könnyelműen a gazdasági visszaéléseket. Biztató, hogy vannak felelős 
vállalatvezetők, akik nem bízzák a véletlenre az esetek felderítését. Olyan proaktív módszereket 
alkalmaznak, mint a csalási kockázatok felmérése (25%) és a gyanús tranzakciók kiszűrése (15%).  
A visszaélések proaktív azonosítása és felderítése a legfontosabb fegyver a gazdasági bűnözéssel szemben.

Másfelől viszont további proaktív lépésekre van szükség. Gyakrabban lehetne adatelemzési módszereket 
használni, mivel megfelelő alkalmazás esetén ezek nagyon költséghatékony módon egészítik ki  
a hagyományos módszereket.

Vajon mi a vállalatok első reakciója, amikor csalásra utaló tevékenységet észlelnek?  
A legtöbb vállalat belső nyomozást indít.

A legsúlyosabb gazdasági bűncselekmények felderítése

Kezdeti intézkedések
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a könyvvizsgálójától

Külső jogi  
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Jogorvoslati lépések
A 2011-es felmérésünkhöz képest erőteljesebb 
csalással szembeni fellépést tapasztaltunk  
a vállalatok részéről. Míg 2011-ben minden 
negyedik vállalat nyilatkozott úgy, hogy nem 
lépett fel a vállalaton belüli elkövetőkkel szemben, 
az idei felmérés alkalmával egyetlen ilyen 
válaszadó sem volt. 

Emellett úgy tűnik, hogy a magyarországi 
vállalatok hajlamosabbak polgári peres eljárást 
kezdeményezni, és a bűnüldöző szervekhez vagy  
a szabályozó hatóságokhoz fordulni, mint más 
régióbeli vállalatok vagy a globális átlag.  
Ez arra utalhat, hogy a vállalatok tisztában 
vannak a csalási esetek magas költségeivel.  
A jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben különösen 
indokolt a csalási ügyeket komolyan venni.

Ugyanakkor (a 2011-es felmérésünk eredményeihez 
hasonlóan) a belső elkövetőket csupán az esetek 
felében bocsátották el, ami alacsonyabb a regionális 
és globális szinten mért 80%-os aránynál.

A vállalaton kívüli elkövetők esetében természetesen 
az elbocsátás nem lehetséges. 

Velük szemben a magyarországi vállalatok jellemző-
en polgári peres eljárást kezdeményeznek, és kárté-
rítést követelnek, más régióbeli vállalatoknál vagy  
a globális átlagnál magasabb arányban. A magyaror-
szági vállalatok azonban a régió más vállalatainál 
ritkábban szakítják meg az üzleti kapcsolataikat 
vagy fordulnak a bűnüldöző szervekhez.

A felmérés résztvevői
Felmérésünk 2013 őszén készült, Magyarországról 
összesen 91 válaszadó cég volt. 

A tanulmány középpontjában nem valamely konkrét 
vállalattípus állt, a válaszok különböző méretű és 
típusú cégektől érkeztek: helyi vállalkozásoktól 
(38%) globális vállalatokig (26%, amelyek több mint 
25 országban rendelkeznek irodával).

A válaszadók vezérigazgatók (34%), pénzügyi igazga-
tók (21%), osztályvezetők (20%) és ügyvezetők (13%) 
voltak. Főbb feladataik közé tartozott a cégvezetés 
(34%), pénzügy (31%) és a compliance (10%).

Még egyszer szeretnénk megköszönni a felmérésben 
résztvevőknek, hogy megosztották velünk gondola-
taikat.

A fő belső elkövetőkkel szembeni fellépés

A fő külső elkövetőkkel szembeni fellépés
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