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Felmérésünk jellege
Pénzügyi vállalatok iparági megoszlása
A Deloitte és a Belső Ellenőrök Magyarországi
Közhasznú szervezete 2017 után idén ismét közös
online felmérést végzett a belső ellenőrzési
osztályok működésével, állapotával és kihívásaival
kapcsolatban.
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Nem pénzügy vállalatok iparági megoszlása
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A kérdőív célja információt gyűjteni- majd aggregált
formában információt nyújtani a felmérésben részt
vevő szervezeteknek, valamint a BEMSZ tagsága- és
tágabb értelmében a belső ellenőrzési szakma
egészének számára.
A felmérésben számos belső ellenőrzési vezető vett
részt, akik 54%-a nem pénzügyi szektorban, míg
46%-a pénzügyi szektorban működő intézmény
belső ellenőrzésének irányítását látja el.

Nem pénzügyi szektor

Pénzügyi szektor

© 2022 Deloitte Hungary

46%

11%

15%

11%

Kereskedelmi bank (Hitelintézet)

Közszféra

Egyéb, a Hpt. hatálya alá tartozó pénzügyi
vállalkozás
Biztosító

Energia, bányászat, közművek

Egyéb (befeketetési szolgáltató, befektetési
alapkezelő)
Univerzális bank (Kereskedelmi banki és
befeketetési szolgáltatásokat is kínál)
54%

25%

11%

Termelés

Egyéb (logisztika és szállítmányozás,
gyógyászat, vegyipar, autóipar, IT és
technológia, szakmai szolgáltatások)
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Mely tényező jelenti a
legnagyobb kihívást a
Belső Ellenőrzés számára?
BEMSZ Közgyűlés – 2022. május 24.

Kihívások – Trend és aktualitás
Ehhez képest 2022-ben ugyan még mindig az automatizált adatelemzési eljárások alkalmazása jelentette a
legnagyobb nehézséget szakma számára, ugyanakkor az elismertség-elfogadás- és a támogató vállalati
környezet hiánya, illetve az erőforráshiány, valamint a tehetségek és a tapasztalt szakemberek bevonzása új
elemként, illetve „előkelőbb” helyen szerepel az élbolyban. A változó szabályozási környezet vette át a
negyedik helyet a listán, míg az IT szakismeret hiánya elveszítette korábbi képzeletbeli dobogós helyezését.

2017-es felmérésünk során a megkérdezettek a legnagyobb kihívást az automatizált
adatelemzési eljárások alkalmazásában, az IT szakismeretek általános hiánya és elavultsága
okozta nehézségekben és a többi védelmi vonallal történő hatékonyabb együttműködésben
látják. Ezen felül a belső ellenőrzésnek nehézséget jelentett az elismertség hiánya és nem
támogató szervezeti kultúra.

Mely tényező jelenti a legnagyobb kihívást a Belső Ellenőrzés számára 2017-ben?
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Mely tényező jelenti a legnagyobb kihívást a Belső Ellenőrzés számára 2022-ben?
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Automatizált adatelemzési és ellenőrzési eljárások
alkalmazása

Automatizált adatelemzési és ellenőrzési eljárások
alkalmazása

IT szakismeret hiánya, elavultsága

Elismertség és elfogadás a nem támogató kultúra, nem
együttműködő munkatársak miatt

Elismertség és elfogadás a nem támogató kultúra, nem
együttműködő munkatársak miatt

Emberi erőforráshiány, bevonzani tehetségeket a szakmába

A többi védelmi vonallal történő hatékony, átfedés mentes
együttműködés, támaszkodás mások eredményeire

Változó szabályozási környezet
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IT szakismeret hiánya, elavultsága
Növekvő tulajdonosi és vezetői elvárások
A többi védelmi vonallal történő hatékony, átfedés mentes
együttműködés, támaszkodás mások eredményeire
Emberi erőforráshiány, bevonzani tehetségeket a szakmába

Szofisztikált, fejlett kockázatelemzési és belső ellenőrzési
módszertan hiánya

Változó szabályozási környezet
Növekvő tulajdonosi és vezetői elvárások
Szofisztikált, fejlett kockázatelemzési és belső ellenőrzési
módszertan hiánya
Az egyéni objektivitás fenntartása
Az állam, mint utlajdonos elvárása a funkcióval
kapcsolatban
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Other
Pandémia következtében megváltozott munkakörülmények
Az egyéni objektivitás fenntartása
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Mekkora volt a fluktuáció
mértéke a Belső Ellenőrzésen
2021-ben?
BEMSZ Közgyűlés – 2022. május 24.

Fluktuáció és Juttatások – Trend és aktualitás
A kérdőívet 2017-ben kitöltők válaszai alapján a fluktuáció a belső
ellenőrzési területeken az esetek többségében alacsony, 5% alatti volt.

Ehhez képest 2022-ben ugyan a válaszadók többsége még mindig az 5% alatti értéket
jelölte meg, azonban a 15% feletti fluktuáció idén már a kitöltők közel 40 %-nál volt
jellemző, míg ez az érték 2017-ben a válaszok tizedrészét jelentette csak. A nem
pénzügyi szektorban új elemként jelent meg az extrém magas, 30% feletti érték.

Belső ellenőrzési területen tapasztalt fluktuáció 2017-ben
80,0%

Belső ellenőrzési területen tapasztalt fluktuáció 2022 -ben
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Belső ellenőrzési területen tapasztalt
fluktuáció a nem pénzügyi szektorban 2022-ben

15% felett

5% alatt

5 - 15%

Ezzel párhuzamosan a Belső Ellenőrzés munkavállalóinak havi juttatása a kitöltők felének
tudomása szerint reálértékben csökkent az elmúlt három lezárt üzleti év tekintetében.
Belső Ellenőrzés munkavállalóinak
havi juttatása 2022-ben

5% alatt
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Reálértékben csökkent

24%
49%

30% felett
15%
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15% felett

27%

Reálértékben nem
változott érdemben
Reálértékben
növekedett
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A Deloitte név egy vagy több Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL”) társaságra, a tagvállalatok globális hálózatára és azok kapcsolt vállalkozásaira utal (együttesen: a „Deloitte szervezet”). A DTTL (vagy „Deloitte Global”) és valamennyi
tag- és kapcsolt vállalata önálló, egymástól elkülönülő jogi személy, melyek harmadik felek irányába egymás nevében nem vállalnak kötelezettségeket. A DTTL, valamint annak tag- és kapcsolt vállalatai kizárólag saját tetteikért és
mulasztásaikért felelnek. A DTTL ügyfelek számára nem nyújt szolgáltatásokat. További információ a deloitte.hu/magunkról webhelyen olvasható.
Magyarországon a szolgáltatásokat a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (Deloitte Kft.), a Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. (Deloitte Zrt.) és a Deloitte CRS Kft. nyújtja (melyek közös neve "Deloitte Magyarország").
Mindhárom társaság a Deloitte Central Europe Holdings Limited tagvállalata. A Deloitte Magyarország négy szakmai területen - könyvvizsgálat, tanácsadás, adó- és jogi, valamint kockázati tanácsadási területeken - tölt be kiemelkedő
szerepet az országban, és kínál szolgáltatásokat több mint 750 hazai és külföldi szakértője segítségével. A jogi szolgáltatásokat a cég együttműködő ügyvédi irodája, a Deloitte Legal Göndöcz és Társai Ügyvédi Iroda nyújtja.
A jelen dokumentum és a benne foglalt valamennyi információ a Deloitte Magyarország társaságaitól származik és célja, hogy bizonyos témakör(ök)ben általános információkkal szolgáljon, de nem tárgyalja az adott témakör(öke)t annak
teljességében. A jelen dokumentumban megadott információk nem minősülnek számviteli, adóügyi, jogi, befektetési, tanácsadási illetve egyéb szakmai szolgáltatásnak. Ezek az információk nem képezhetik ügyfeleink üzleti döntéseinek
kizárólagos alapját. Ügyfeleinket arra kérjük, hogy pénzügyeiket vagy üzletvitelüket befolyásoló bármely döntésük meghozatala, vagy a döntésnek megfelelő magatartás tanúsítása előtt kérjék képzett szakmai tanácsadóink véleményét.
Jelen anyagok és a bennük foglalt információk tájékoztató jellegűek és esetlegesen hibákat is tartalmaznak, amelyekért a Deloitte Magyarország sem kifejezetten, sem hallgatólagosan nem vállal felelősséget, és amelyek nem minősülnek a
Deloitte Magyarország állásfoglalásának. Az előzőek érintése nélkül a Deloitte Magyarország nem garantálja az anyagoknak és / vagy a bennük foglalt információknak a hibamentességét, továbbá a teljesítés vagy a minőség valamennyi
egyedi kritériumának való megfelelőséget sem. A Deloitte Magyarország cégei nem felelnek a szolgáltatásaik piacképességére, vagy adott célra való alkalmassága, jogtisztasága, versenyképessége, biztonsága és pontossága vonatkozásában.
Ügyfelünk a jelen anyagot és a benne foglalt információkat a saját felelősségére használja, és teljes mértékben felelősséget vállal a jelen dokumentum és a benne foglalt információk használatából eredő következményekért, esetleges
veszteségekért. A Deloitte Magyarország cégei nem vonhatók felelősségre jelen dokumentum, vagy a benne foglalt információk felhasználásával kapcsolatosan felmerülő közvetlen, közvetett, járulékos, következményes, büntető jellegű
vagy bármilyen egyéb kárért, valamint egyéb veszteségért sem, legyen az szerződéses, jogszabály szerinti vagy magánjogi (például gondatlanságból fakadó).
A fent írtaktól eltérően amennyiben az információk és az anyagok kifejezetten az Ügyfél és a Deloitte Magyarország között létrejött szerződés végleges teljesítéseként kerülnek átadásra, a Deloitte Magyarország felelősséget vállal azért,
hogy a szolgáltatásnyújtás és - amennyiben van - az elkészült termék szerződésszerű. A Deloitte Magyarország rögzíti, hogy az anyagok és az információk kizárólag a szerződésben meghatározott személyek / szervezetek számára készülnek
és célokra alkalmasak. A Deloitte Magyarország minden felelősséget kizár az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott dokumentumokból, anyagokból, információkból és adatokból fakadó vagy azokkal összefüggő károk vonatkozásában. Minden
itt nem szabályozott kérdésre a vonatkozó szerződés irányadó.
Ha a fenti rendelkezések bármelyike bármilyen okból nem érvényesíthető, a többi rendelkezés továbbra is hatályban marad és alkalmazandó.
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