
Hogyan változott a kockázati 
környezet a COVID időszakában, és 
miként tud ehhez alkalmazkodni a 
belső ellenőrzés?
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Koncertlátogatás 64 77 76 72 67 53 68 73 57 61 70 74 38 26 83 28 43 70 47 48

Bárlátogatás 64 74 71 65 63 54 43 60 60 61 66 71 28 17 87 34 47 78 59 46

Utazás repülővel 57 75 59 72 67 55 59 74 59 63 67 65 51 33 80 23 53 55 32 30

Utazás tömegközlekedéssel 66 69 73 63 58 61 67 70 45 52 65 59 36 22 75 29 28 58 46 46

Konditermi edzés 57 66 56 69 62 34 53 67 59 55 58 61 36 23 79 20 31 53 37 36

Bolti ruhapróbálás 47 56 59 64 45 42 42 58 43 43 50 47 21 12 58 30 22 56 45 49

Étteremben étkezés 44 54 47 57 44 40 41 49 40 38 46 41 15 9 66 22 24 38 23 30

Fodrászhoz járás 38 44 46 52 40 25 34 42 37 34 47 47 17 9 58 22 30 53 35 40

Plázalátogatás 41 43 49 50 36 30 34 46 32 36 47 34 11 7 60 22 19 41 18 23

Bolti ruhavásárlás 32 37 41 51 38 28 30 39 32 33 43 31 11 6 48 19 19 38 22 24

Irodai munkavégzés 28 33 29 35 26 21 20 29 17 23 26 15 10 4 57 13 9 19 14 19

Bolti élelmiszer vásárlás 20 20 22 28 16 22 14 20 13 21 26 17 6 4 46 14 16 22 14 18

A válaszadók hány %-ának van diszkomfort érzete

A COVID-19 járvány országonként különböző módon hat mindennapi életünkre

EY Future Consumer Index
segítségével rendszeresen 

felmérjük a fogyasztási 
szokásokat és preferenciákat

14,483
válaszadó

Felmérés által lefedett időszak:

2021. február 

Forrás: EY Future Consumer Index, 2021. február
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Hogyan változtak a 
fogyasztói szokások?

EY Future Consumer Index



38%
úgy tervezi, hogy több terméket

vásárol online, mint korábban 
56% úgy tervezi, hogy otthoni edzéssel

fejleszti az egészségi állapotát

44%
azt tervezi, hogy többet főz
magára és a családjára 

27%
tervez többet költeni elviteles

30% tervez otthoni munkavégzést
és kiszállítási szolgáltatásokra

33%
tervezi berendezéseinek és bútorainak

korszerűsítést

36% szeretne több friss élelmiszert vásárolni

37%
úgy tervezi, hogy többet költ

higéniai termékekre

Nem csak többet fogyasztunk otthon, hanem az otthonlét kitölti az életünket

Otthoni fogyasztási szokások Otthoni mindennapok
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47% 41% 41% 39%

38%
online szerzi be, amit eddig 

amit eddig boltban vásárolt

Május  Június Július Október   Február

64%
52% 49% 49% 57%

üzleteket ritkábban látogat

44%
a szállítási költségeket frusztrálónak tartja

az online vásárlás során

29%
a lassú kiszállítást tartja a legnagyobb

problémának az online vásárlásnál

45%
a házhozszállítás nem elérhető 

az online vásárlásnál

24%
szerint visszavásárlási garancia hiánya okozza a

legtöbb gondot az online vásárlások során

23%
vásárlásához gyakrabban

használ hangfelismerő rendszert

17% 14%
23% 23%

szívesen osztja meg a személyes59%
adatait az online térben

58%

Az e-kereskedelem gyors növekedése új technológiák elterjedésével jár: 
az online térben az ügyfél élmény továbbra is kiemelt fontosságú

Digitális alkalmazkodás szintje Az ügyfélélmény gyakran romlik
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Május  Június Július Október   Február

Május  Június Július Október   Február

Május  Június Július Október   Február

Forrás: EY Future Consumer Index, 2021. február



52%
nagyobb figyelmet fordít a fogyasztás

környezeti hatásaira

49%
a fenntarthatóság elsődleges fontosságú

az életmódjában és vásárlásainál

26%
szerint a fenntarthatóság lesz a

legfontosabb vásárlási szempont

76%
nem hajlandó többet fizetni környezetbarát

árukért és szolgáltatásokért

45%
a környezettudatosság fontosabb vásárlási

kritériummá vált a járvány alatt
43% tervez tartalékolni az alapvető háztartási 

cikkekből

27% hajlandó többet költeni általános élelmiszer-kiszállításra

26% többet költ étel házhozszállítási szolgáltatásokra

A fenntarthatóság egyre hangsúlyosabb, de a mindennapi tetteink
még gyakran eltérnek a kinyilvánított értékeinktől

Törekszünk a fenntarthatóságra,                     de a mindennapi döntéseinkben még nem hangsúlyos
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COVID-19 ösztönzők és kormányzati helyreállítási 
programok, gazdasági kedvezmények 

Fenntarthatósági és klíma politikai törekvések, zöld 
finanszírozás az új klíma célokhoz igazodva (EU szén-
dioxid-határ-kiigazítási mechanizmusa)

Zöld adókedvezmények: a helyreállítási csomagok 
ösztönzik a környezetvédelmi fellendülést

Technológia és az adatkezelés fejlődése, prediktív és 
valós idejű elemzés és adatfeldolgozás, papírmentes 
folyamatok térnyerése

Távoli munkavégzés és a személyes interakciók digitális 
eszközökkel való kiváltása

1

2

3

4

5

COVID-19 járvány 
és az arra adott reakciók
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Demográfia

Globalizáció

Környezet

Szintetikus biológia

Mikrobiomok

Dekarbonizáció

Gondolkodás jövője

Munka és a magánélet 
összekeveredése

Technológia

Globális trend

Technikai hideg háború

Szintetikus média

Viselkedési közgazdaságtan
Társadalmi és gazdasági hatások

Vállalati és piaci hatások

Háztartások és magánszemélyek

Megatrendek

Kiváltó okok

Elsődleges erők

COVID-19

Négy területen jelentkeznek a hatások a jövőbeli 
munkavégzésben:
- globális trend
- társadalmi és gazdasági terület
- vállalatok és piacok
- háztartások és magánszemélyek szintje

COVID-19 és egyéb trendek 
(pl.: populizmus, technológiai fejlődés, 
öregedő táradalom) hatásai átformálják a  
megatrendeket és új megatrendet
hoznak létre. 

Hogyan hat a COVID-19 a társadalmi kapcsolatokra és hogyan
változtatja meg a vállalatok szerepét a társadalomban?

Hogyan alakítja át a COVID-19 a globális erőviszonyokat,
kereskedelmet, hálózatokat és intézményeket? 

Hogyan alakítja a COVID-19 és a megjelenő új technológiák 
a jövő vállalkozásait? 

Hogyan változtatja meg a COVID-19 a szokásokat
(fogyasztás, munka, család, közösség)? 

Jövőbeli munka világa

Ágazatok közötti zavar Új játékszabályok

Középtávú (3—10 év) Hosszú távú (több, mint 10 év)

Megatrendek ismerete segíthet az alkalmazkodásban és a 
megfelelő COVID-19 stratégia meghatározásában 

COVID-19 és más trendek 
(pl.: technológia, antiglobalizáció, idősödő 
társadalom, Z generáció) formálják a vállalatok 
meglévő és új megatrendjeit.
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Hogyan változnak a belső 
ellenőrzés kihívásai és a 
mandátuma?



Az új technológiák és üzleti modellek új kockázatokat is jelentenek

Változó fókusz: kockázatok elkerülés 

helyett az üzleti lehetőségek 

optimalizálása kerül előtérbe.

A siker érdekében a vállalatoknak át 

kell helyezniük a hangsúlyt a kockázat 

egyszerű csökkentéséről az új 

lehetőségek alkalmazására.

Megfelelő egyensúly megteremtése:  a 

kockázatkezelés és a belső ellenőrzés 

beágyazása szükséges a vállalkozások 

stratégiai döntéshozatalába és a 

kockázatok portfóliójának kezelésénél.

A vállalatok digitális rendszereket 

fejlesztenek, kihasználják a 

mesterséges intelligencia előnyeit és 

ezáltal mélyebb és valós idejű 

betekintést kapnak a vállalat 

működésébe.

„Upside” 
kockázatok

„Outside” 
kockázatok

„Downside” 
kockázatok

Előnyökkel járó 
kockázatok. Jelentős 

kockázatok a szervezet 
üzleti stratégiájának 

végrehajtása és céljainak 
megvalósítása 
szempontjából.

Kockázatok, amelyek 
negatív vagy pozitív 
előnyöket kínálnak a 

szervezet ellenőrzésén 
kívül. 

Negatív hatásokat 
hordozó kockázatok, 
amelyek hatásainak 
csökkentése vagy 

elkerülése a szervezetek 
célja.

Az innovációk 
lehetősége által 
fogyasztói kedv 
növekedése 

Növekvő piaci 
részesedés

Új eszközök és 
tehetségek értékének 
megszerzése, 
kezelése és 
fejlesztése

Meglévő és erősödő 
új versenytársak 
hatásai

Geopolitikai és 
gazdasági 
megatrendek 

Demográfiai és 
környezeti 
megatrendek 

Információbiztonság 
és kiberbűnözés
(külső kockázat) 

Csalás és 
jogszabályok 
megszegése

Vállalkozások 
rugalmassága –
a technológia és az 
üzlet összefonódása
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A belső ellenőrzési vizsgálatok több előkészítési
munkát igényelnek

Az ütemezés és a határidők pontos előzetes 
meghatározása, kommunikálása és betartása
létfontosságú

Szorosabb együttműködési igény az auditált egységektől 
és azok vezetőitől

Távoli belső ellenőrzési vizsgálat hatékonyabb sztenderd, 
vagy automatizált folyamatok esetén biztosítható

Fontos, hogy koordinátor operatív szinten is kijelölésre 
kerüljön
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Belső 
ellenőrzés

Üzleti 
folyamatok
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Az „upside”, „outside” és „downside” kockázatok folyamatos változást generálnak az üzleti folyamatokban. Hagyományos 
eszközökkel a belső ellenőrzés egyre kevésbé tud reagálni ezekre a változásokra. 

A belső ellenőrzés egyre nehezebben tud alkalmazkodni a változásokhoz



A belső ellenőrzés úgy működik, mint  
egy légiforgalmi irányító

A technológia lehetővé teszi a valós 
idejű nyomon követését a 
kockázatoknak és a magas kockázatú 
események időben történő jelentését

A valós idejű belső ellenőrzés segíthet a 
tulajdonosi bizalom fenntartásában, 
javítja a döntéshozatalt és ezáltal 
növelheti az üzleti értéket
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A belső ellenőrzés segíthet fenntartani a bizalmat a változó világban



A belső ellenőrzés mandátuma nem szükséges, hogy változzon, de 
a belső ellenőrzés által alkalmazott technikáknak fejlődnie kell

$

A belső ellenőrzés legyen képes a piaci zavarokra 
reagálni a proaktív és előremutató prioritások 
meghatározásával

A belső ellenőrzésnek túl kell lépnie a 
hagyományos‚ bizonyosságot nyújtó szerepén, 
hogy stratégiai tanácsadóvá válhasson

A belső ellenőrzés mandátuma kibővülhet: 
kritikus nézőpontot alkalmazhat, hogy objektíven 
tudja véleményezni a kockázatkezelési 
keretrendszert a mindenkori „upside”, „outside”
és „downside” kockázatokra reagálva

13 35. BEMSZ Szakkonferencia 2021



Hogyan fog működni a belső ellenőrzés a jövőben?
A működési modell rugalmas, proaktív és átfogóbb lesz

Alkalmazkodó és 

rugalmas lesz, 

összhangban a 

szervezet stratégiai 

irányításával, 

prioritásaival és 

célkitűzéseivel, mindezt 

a változó üzleti 

környezet nyomon 

követésével.

Már nem csak a korábbi időszakokra fog összpontosítani a 

belső ellenőrzés; a szakembereknek már több nézőpontot kell, 

hogy figyelembe vegyenek a munkájuk során és a felmerülő 

kockázatokra és a kimenetelekre is összpontosítani kell, nem 

kizárólag a meglévő folyamatokra és azok ellenőrzésére.

A belső ellenőrzés különféle, 

aktuális információk alapján 

kinyert eredményeket fog 

felhasználni gyakorlati 

tapasztalatok alapján és túllép 

a kiváltó okok elemzésén 

azért, hogy iparági 

jógyakorlatokat, ágazati 

trendeket és releváns 

referenciaértékeket 

biztosítson az érdekeltek 

igényeinek megfelelően.

Rugalmas Átfogóbb

Proaktív
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A belső ellenőrzési vizsgálatok átalakulnak a COVID-19 hatására

Auditok időbeli kitolódása, szezonalitás

Dokumentáció kezelésének kihívásai

Helyszín és a munkavégzés változása

Kommunikációs technikák átalakulása

Némileg több időt vesz igénybe a távolról elvégzett belső 

ellenőrzés, mint a helyszíni vizsgálat, azonban kevésbé 

jelenthet problémát ott, ahol korábbról már van benne 

tapasztalat

1

Időben kitolódnak a vizsgálatok, általában az üzleti év 

második felére besűrűsödnek a vizsgálatok, ezáltal 

nehezebb az időzítés/audit terv tartása

2

Személyes interakció hiánya pl. olyan résztvevők esetén, 

akik korábban még nem vettek részt auditban, jobban 

tarthatnak egy online vizsgálattól. Azt gondolhatják, hogy 

kevésbé hatékony az együttműködés, mivel nincs 

lehetőség azonnali visszajelzésre, magyarázat adásra

5

Lassabb a dokumentáció feldolgozása, mivel amennyiben 

csak papír alapon áll rendelkezésre a dokumentáció, abban 

az esetben valakinek mindenképp be kell mennie az 

irodába, ami nem mindig megoldható például a 

járványhelyzet miatt

3

Limitált a lehetőség a helyszíni vizsgálatokra, szinte 

kizárólag távoli belső ellenőrzési vizsgálatok vannak, míg 

korábban jellemzően helyben végeztük az auditokat
4

Körülményesebb a kommunikáció: leginkább az 

alátámasztó dokumentációk átadása esetében, de 

például a folyamatfelmérő interjúk megszervezése, 

leegyeztetése is több időt vesz igénybe

6

Előtérbe kerülnek az alternatív kommunikációs csatornák: 

Teams/Webex pl. Skype helyett7
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EY | Könyvvizsgálat | adó- | tranzakciós- | és üzleti tanácsadás

Az EY-ról

Az EY egyike a világ vezető könyvvizsgáló, adó-, tranzakciós és üzleti tanácsadást nyújtó vállalatainak. 
Tapasztalatunk és az általunk nyújtott minőségi szolgáltatások segítséget nyújtanak a bizalom megerősítésében 
a tőkepiacokon és a gazdaságban világszerte. Olyan kivételes vezetők kerülnek ki munkatársaink közül, akik 
közösen azért dolgoznak, hogy megfeleljenek az ügyfeleinkkel szembeni vállalásaiknak. Ennek érdekében 
kiemelkedő szerepet játszunk egy jobban működő világ felépítésében munkatársaink, ügyfeleink és a minket 
körülvevő közösségek számára.

Az EY név a globális szervezetre, illetve az Ernst & Young Global Limited egy vagy több tagjára utal, amelynek 
mindegyike önálló jogi személy. Az angliai székhelyű Ernst & Young Global Limited (company limited by
guarantee) nem foglalkozik ügyfelek részére történő szolgáltatásnyújtással. További információkért kérjük, 
látogasson el honlapunkra a www.ey.com címen.

Felelős Üzleti Működés Szolgáltatások

Napjainkban a nehéz gazdasági körülmények komoly nyomást gyakorolnak a társaságok felső vezetésére. A nem 
megfelelően kialakított vagy nem megfelelően működtetett kontrollkörnyezet gyakran lehetőséget nyújt egyre 
súlyosabb és szerte ágazóbb visszaélések elkövetésére, különösen nagy kárt okozva ezzel a tulajdonosoknak, a 
munkavállalóknak és a gazdaság egészének egyaránt.
Számos iparágban széleskörű, nemzetközi tapasztalattal rendelkező magyarországi csapatunk az EY globális 
hálózatának részeként segíti ügyfeleit a kockázatok kezelésében, a feltételezett visszaélések kivizsgálásában és 
megelőzésében, valamint a pénzügyi hatások számszerűsítésében.

© 2021 Ernst & Young Tanácsadó Kft.
Minden jog fenntartva.

A jelen anyag célja csak általános tájékoztatás, és nem minősül hivatalos könyvvizsgálói, adó- vagy üzleti 
tanácsadásnak. Kérjük, keresse fel tanácsadóját, ha specifikus információra van szüksége.

ey.com/hu

Kapcsolat

Hoós János
Igazgató | Üzleti tanácsadás

janos.hoos@hu.ey.com
+36 70 509 7674 

The better the question. The better the answer. 
The better the world works.
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