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Felmérésünk jellege 

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.  

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. 
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Mely tényező jelenti a 
legnagyobb kihívást a 
Belső Ellenőrzés számára?
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Kihívások – Trend és aktualitás 

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. 

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. 
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IT szakismeret hiánya, elavultsága

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

Szofisztikált, fejlett kockázatelemzési és belső ellenőrzési
módszertan hiánya

Növekvő tulajdonosi és vezetői elvárások
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Az egyéni objektivitás fenntartása

Mely tényező jelenti a legnagyobb kihívást a Belső Ellenőrzés számára 2022-ben?
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Mekkora volt a fluktuáció
mértéke a Belső Ellenőrzésen
2021-ben?
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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.

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