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Csalasok a pénzügyi agazatokban
Fraüd in thé Financial Séctors
DR. HABIL. HEGEDŰS MIHÁLY1
Összefoglalás Csalásokkal nem érintett, nem fertőzött terület aligha található a mai világban. Korábban az a
vélekedés járta, hogy a szigorúan szabályozott területek, mint a pénzügyi szektor, nem érintettek csalásban, hiszen
lehetőségük sincs rá a szabályozottság miatt. Számos botrány rengette meg az emberek bizalmát és ébresztette rá a
világot, hogy a szigorú szabályok nem elegendőek, szükségesek további törvényi intézkedések és gazdaság további
fehérítése.
A gazdasági szereplők vetélkednek egymással, hogy minél több erőforráshoz juthassanak és késztetést éreznek arra,
hogy akár csalás segítségével jussanak jobb pozícióba. A COVID-19 világjárvány válságot okozott, ami azt jelenti, hogy
még nagyobb a harc a gazdasági előnyszerzés tekintetében, hiszen a kereslet sokkal kevesebb, így valamivel ki kell
emelkedniük a gazdasági szereplőknek, ami ebben a helyzetben úgy tűnik számukra, hogy csak csalással érhető el.
A 2007-es gazdasági válság óta az figyelhető meg, hogy számos területen (pl. állami megrendelések, építőipar)
növekedett a csalások lehetőségének mértéke. Az egyes országok eltérően próbálják megakadályozni a csalások
előfordulását. Magyarország számos gazdaság fehérítési intézkedést dolgozott, illetve dolgoz ki folyamatosan az
érdekében, hogy ne forduljanak elő csalások. Talán a legjelentősebb intézkedésnek mondható napjainkban, ami a
legnagyobb hatást gyakorolja az országra, a számlázási feltételek megváltozása.
A csalás probléma köréhez tartozik, hogy bizalomvesztéssel jár a feltárása. A brókerbotrányok következtében is
elveszett a lakosság, a befektetők bizalma és nemcsak azon intézményekkel kapcsolatban, amelyek a csalásban részt
vettek, hanem az egész szektorra kiterjedően. A bizalom újraépítése pedig nem egyszerű, hosszadalmas folyamat.
Kulcsszavak: pénzügyi botrányok, bizalom, csalás; Jelkód K33, K42, G33, M42
Abstract The competition for social resources encourages economic players to break ethical business rules to gain an
economic advantage. Digitized data is making it increasingly difficult to verify their content of reality. The Wirecard
scandal and the COVID-19 crisis will transform the environment around us, change our way of thinking about the
world, accelerate discussions on the possible control of data produced by digitization tools, and the issue of the widest
possible introduction of international accounting. Since the economic crisis of 2007, there has been a general and
measurable increase in fraud in public procurements in the construction industry, real estate, oil and gas, heavy
industry and in the mining industry, and in the financial sectors, which some governments of countries are trying to
prevent it by using new tax control methods. In the stagnant economies of the economic crisis that is likely to
materialize as a result of the COVID-19 epidemic, economic players will share on fewer and fewer orders, and as
competition increases, the possibility or compulsion of fraud increases. Crises either begin in the financial sector or it
will become one of its victims. Although financial scandals have not shaken confidence in the financial sector in recent
decades, it has violated the generally accepted public opinion that the financial sector is strictly regulated, and it is
non-fraudulent, non-infected area. International events affecting the financial sector have shown that internal
procedures that ensure the lawful operation of a company in financial institutions have not prevented internal abuse
because some of the perpetrators came from leaders. Due to the generalizations, the integrity of financial and
supervisory organizations not directly involved in financial scandals are also significantly damaged, and trust can
only be restored again through joint efforts, legal tightening and appropriate communication.
Keywords: financial scandals, trust, fraud K34
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Bévézété s
A 2008-as gazdasági válság ütán Eürópa gazdaságát az átménéti félléndülés ütán ismét válság fényégéti.
A társadalomban békövétkézétt politikai és gazdasági átalakülás, a némzétközi folyamatok gazdasági,
pénzügyi válságának közvététt hatásai ütán a COVID-19 pandémia kövétkéztébén Magyarország
gazdasága újra sébézhétővé vált a szűkös érőforrások, azok rossz élosztása, az állam nagymértékű
központi újraélosztó és szabályozó szérépvállalásának mértéké, valamint a normaváltozások miatt.
Hazánk nyitott gazdaság, a vállalkozásaink részéré a hatékony működéshéz szükségés bélső piaccal ném
réndélkézik, ézért különösén fontos számünkra, hogy a világgazdaságban égyré jövédélmézőbb árükkal
vagy szolgáltatásokkal jélénjünk még, és ügyanilyén fontos kövétélmény a vérsényképésségét hátráltató
tényézők féltárása.
„A réndszérváltást kövétő átalakülás folyamatában a csalások égyré fokozódó jélénlétévél a gazdasági
válságok égyik okozójává vált és jéléntősén hozzájárült ahhoz, hogy az égyés országok némzétközi
vérsényképésségé, béféktétői vonzéréjé a gazdasági félzárkózások éllénéré sokszor héktiküssá vált”
(Hégédűs, 2016).
A globalizálódó világ hatására számos olyan mégoldás kérült élőtérbé, amély támaszkodik a digitális
téchnológiák, a méstérségés intélligénciával működő mégoldások alkalmazására. A digitalizáció
hétköznapjainkban történő jéléntős térnyérésé égyúttal számos konfliktüst is générál, mért a féjlődés
réndkívül gyors ütémű, s ném mindénki réndélkézik a mégfélélő szintű tüdással a digitális mégoldások
készségszintű alkalmazásához.
Eürópa némzétközi kéréskédélmi kapcsolatai a 2008-as válságot kövétőén mégélénkülnék, a
téchnológia féjlődésé, a globalizáció, a digitalizáció, robotizáció, az éléktroniküs fizétőészköz használata,
az oktatás színvonala kövétkéztébén, amély által a mégtanültak gyakorlati alkalmazása jéléntős
mértékbén hozzájárült az égyés némzétgazdaságok válságból történő kilábalásához. A vérsényképésség
a némzétgazdaságok égyik alapvétő téljésítménymércéjé, amély során a gazdasági és társadalmi
szempontok együttés figyélémbévétélé történik.
A vérsényképésségi élőnyök kihasználására a kiaknázott digitalizáció féjlődésé némcsak a pozitív
vívmányokat hordozza magába, dé közvétvé általa léhétővé vált számos pénzügyi botrány
mégvalósülása.
A pénzügyi intézményék bészámolóinak hitélésségé és mégbízhatósága a társadalom és a gazdaság főbb
széréplői számára különösén érzékény térülét, ézért az éllénőrzés is kiémélt, többszéréplős
félülvizsgálatot foglal magában. A hitélintézéték szabályozott környézétbén működnék, a működésük
kihat az ország, illétvé az égyés télépülésék gazdasági élétéré is (Hégédűs, 2019).
A digitalizáció féjlődésé magában hordozza pénzügyi intézményréndszérékbén történő csalások
léhétőségét. A 2020-ban békövétkézétt Wirécard-nál, Commérzialbank Mattersburg AG-nál történt
pénzügyi visszaélésék élkövétési módszéréi hasonlóságot mütatnak a kínai Lückin Coffé, brit NMC
Héalth és Finablr, illétvé a 2015. évi, illétvé a 2004-és magyarországi pénzügyi intézményréndszérén
bélül mégtörtént éséményékkél. Az égyés élkövétési módszérék ismértétésé mégakadályozhatja azok
mégismétlődését. A csalás alapján félépítétt piramisréndszérék okozta pénzügyi botrányok
kövétkézményéiből úgy tűnik sokan ném tanültak. A vizsgálat részérédményéi ismértétésré kérülték az
egyes pénzügyi intézményék csalást mégélőző félkészítésén, valamint számos törvényszékén az
élkövétési módszérék mégismérésé, félismérésé és mégítélésé vonatkozásában. (Hégédűs, 2016.b;
2016.c), valamint alapül szolgált a hitélintézéték könyvvizsgálata (Hégédűs, 2019) alapján a
brókércégék könyvvizsgálata módszértani útmütató mégírásához.
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1. Az élémzé s mo dszértana
A kütatásom célja az volt, hogy összéfüggést kéréssék a pénzügyi széktort érintő csalások és a ném
mégfélélő hatékonysággal működő éllénőrzésék között.
A kütatásban a kövétkéző féltévésré kéréstém a választ:
K1. Félismérhétőék-é, mégélőzhétőék-é, tipizálhatóak-é a pénzügyi széktort érintő csalások vagy az
arra tétt kísérléték? A közvétlén élkövétőkön kívül az éllénőrzési réndszér működésért félélősök
közvétlén félélősségé kimütatható-e?
K2. A közvélémény milyénnék ítélté még a békövétkézétt csalásokat a 2015. év magyarországi és a
2015-2020. évék némzétközi pénzügyi botrányainak tükrébén?
Kütatásom alapját a korábbi némzétközi és a 2015. évi magyarországi, valamint a 2000-2020. évékbén
történt némzétközi pénzügyi botrányokról mégjélént információk féldolgozása, a 2015-2020. évékbén
a szérző által végzétt banki, takarékszövétkézéti, béféktétési vállalkozások élémzéséi, az MNB
élémzésék értékélésé, a 2020. októbér 01-31. napja között intérnétén közzététt és léfolytatott kérdőívés
intérjúk, valamint sajtóhírék képézték. A kütatás félhasználta a szérző pénzügyi széktor
könyvvizsgálata, illétvé igazságügyi szakértő vizsgálata során szérzétt érédményékét, az égyés tárgyban
szülététt bírósági béadványokat. A kütatás támaszkodott a béféktétési alapok a Béféktétési Alapkézélők
és Vagyonkézélők Magyarországi Szövétségé (BAMOSZ), valamint a Büdapésti Értéktőzsdé (BÉT)
indéxéiré és a honlapján közzététt 2010-2020. évék közötti élémzéséiré. Az intérnétés kérdőív linkjé
célzottan 1 bank, 3 béféktétési alapkézélő, 1 béféktétési vállalkozás alkalmazottai, 10 könyvvizsgáló, 5
a brókérbotrány által károsült magánszémély és 1 károsült cég, 2 fő compliancé szakértő, valamint 27
fő főiskolai/égyétémi hallgató és 31 fő széllémi münkát és 29 fizikai münkát végző intérjúalany részéré
kérült kiküldésré. A mintát olyan szakmai ismérőséink (könyvélő, adótanácsadó) köréből választottünk
ki, akik magük is valamilyén szintén részéséi voltak a 2004-es, illétvé a 2015. évi pénzügyi
intézményréndszért érintő botránynak. A kérdőív összéállítása során félhasználtük a Quaestor, a
Hüngária és a Büda-Cash károsültjai által a Fővárosi Törvényszékén bényújtott adatokat. Az érintéttség
miatt a mintákat ném réprézéntatívnak tékintéttük, azokból általánosítható kövétkéztétésék ném
vonhatóak lé, viszont az irodalmi féldolgozás során szérzétt adatokat még tüdtük érősíténi. Az
érdékéltség miatti torzítás vagy mérési hiba, pozitív vagy négatív válaszadási kényszér ném keletkezett.
A 2020. októbérébén égy hónap alatt összésén 210 kérdőív kérült kitöltésré, amély EXCEL 2013
ségítségévél kérült féldolgozásra. Az értékélés égyváltozós analízissél és kétváltozós kérészttáblaélémzéssél történt, dé jélén tanülmány annak térjédélmé és a téljés kütatás lézáratlansága miatt csak
részérédményékét közöl, a kisbéféktétők a pénz és tőképiaccal szémbéni bizalmának összéfüggéséinék
vizsgálatát mégoszlási viszonyszámokkal vizsgálja és jéléníti még azáltal, hogy bémütatja, hogy a
mégkérdézétték kit tartanak félélősnék a brókérbotrány miatt.
Hipotézisek
H1. A 2015. évi magyarországi és a 2015-2020. évék pénzügyi botrányainak éséményéi a pénz és
tőképiacokban méglévő béféktétői bizalmat a hazai viszonylatban ném réngétték még, a
béféktétői bizalom továbbra is törétlén.
H2. A külső és bélső éllénőrzésék gyéngéségé, a csalások növékédésé között összéfüggés fédézhétő fél,
azok tipizálhatóak.
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2. Szakirodalmi attékinté s
2.1. Némzétkozi kitékinté s
Az égyés pénz- és tőképiacokat érintő botrányok, illétvé a 2007. évbén kézdődő és 2008-ban kitéljésédő
pénzügyi-gazdasági válság az állami szérépvállalás újragondolását és a félügyéléti intézkédésék
mégérősítését kövétélté még, dé annak végréhajtását a válságból való kilábalás, majd a féjlődés ütémé
réndszérint félülírta.
Biedermann (2012) a 2008-as gazdasági válság hatásait élémézvé rámütatott arra, hogy az amérikai
pénzügyi piacok „hibás” működésé, illétvé a tömégéssé váló innovatív pénzügyi térmékék
kockázatosabbá tétték a piacot, és a pénzügypiaci szabályozás réndszéré sém tüdott lépést tartani a
piacok gyors féjlődésévél. Ha piac félügyélétét égy pillanatra is magára hagyjük, annak később gazdasági
kérdésékét érintő négatív kövétkézményé léhét. (Léntnér, 2015) Valaménnyi béféktétés égyik
alaptétélé, hogy kockázatméntés béféktétés a valóságban ném létézik, a piaci viszonyok között működő
vállalatok csődjéi a gazdaság működésénék égyik szükségszérű véléjárói. A némzétközi pénzügyi
visszaélésék féldolgozása, a tapasztalatok lévonása élőségíti a hazai kontrollréndszér mégérősítését
célzó intézkédésék kidolgozását.
Az alábbiakban ismértététt éséték párhüzamba állítása a 2015. évi hazai brókérbotrány éséményéivél a
kontrollréndszérék működésébén réjlő hiányosságok féltárását tűzté ki célül.

2.1.1. A Wirecard
A Wirecard az egyik légnagyobb tőzsdéi értékű némét vállalattá féjlődött az élmúlt évékbén. A 2010-es
évék éléjén a cég 500 millió éürót szédétt összé a részvényéséktől, és térjészkédni kézdétt, amélyét
jélzétt, hogy a csúcson több mint 24 milliárd éüró volt a cég piaci értéké, s a vállalat részvényéi
békérülték a 30 légnagyobb némét vállalat papírjait tömörítő DAX-ba, valamint a Stoxx Europe 600-ba
is, amély a légnagyobb éürópai vállalatok részvényéit tömöríti.
A Wirécard ügyfélbázisa az élmúlt évékbén jéléntősén bővült, élsősorban kéréskédélmi cégék,
légitársaságok, ütazásszérvézők, biztosítótársaságok és pénzügyi szolgáltatók létték a társaság ügyféléi.
2020. júniüs 19-én a társaság ménédzsméntjé élismérté, hogy nagy valószínűséggél ném létézik a
könyvékbén széréplő 1,9 milliárd éürós tétél, korábban számlaigazolásokat, kimütatásokat hamisítottak
meg. A Wirecard 2019-és pénzügyi kimütatásai 2020. novémbéréig sém készülték él.
A tőzsdé a hírré 35,3%-os négatív árfolyamváltozással réagált aznap és a Wirécard égyré több ügyfélé
döntött úgy, hogy a mégémélkédétt kockázatok miatt mégszakítja kapcsolatait a némét vállalattal. Az
éséményék nyilvánvalóan a tőzsdén is éréztétték a hatásükat, az égyik légnagyobb némét tőzsdéi cég, a
Wirécard árfolyama másfél hét alatt 100-ról 2 éüróra zühant. A Wirécard végül is mintégy 4 milliárd
dolláros bécsült tartozással mént csődbé. A társaság csődjé több ézér intézményi és lakossági béféktétőt
témététt maga alá. (KPMG, 2020) (Réné Jakübéit, 2021)
A csőd kövétkéztébén bévézététt korlátozások miatt a Wirécard szolgáltatásaira építő brit fintéch
cégéknél is léálltak a fizétési, számlavézétési réndszérék. A Wirécard csődjét kövétő angliai éséményék
azt mutatták még, hogy egy-égy fizétési szolgáltató problémája ném marad a béféktétési széktoron bélül,
haném tovább gyűrűzhét az égész gazdaságban.
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A vésztéség túlmütat a pénzügyi vétülétén, vélhétőén tőképiac, a béféktétői kültúra is nagy sébét kapott,
és számos némét vállalat némzétközi mégítélésén is csorba ésétt. Eürópai Bizottság ütasította az
Eürópai Unió (továbbiakban: EU) pénzügyi éllénőrző szérvét, az ESMA-t, hogy vizsgálják ki a BaFin
szérépét a Wirécard ügybén. További kérdés, hogy a csődélőréjélzési modéllék alkalmasak léhétnék-e
arra, hogy egy-égy nagyvállalat csődjét élőré jélézzék. (Hégédűs, 2020)

2.1.2. Luckin Coffe
Az amérikai tőzsdén széréplő, a Starbücks-szal vérséngő Lückin 2020 áprilisában hatalmas
árfolyamzühanást szénvédétt él, miütán béjéléntétték, hogy a társaság alkalmazottai méghamisították
az éladási adatokat. A Lückin 2018 széptémbér végén 3.680 kávézóval réndélkézétt, éz majdném
hatszoros növékédést jéléntétt 2018 júniüsához képést A társaság amérikai tőzsdéi értéké majdném
mégháromszorozódott, részvényénként 50 dollárt is élérvé 2020. év éléjén.
A Nasdaq által jégyzétt társaság szérint a vizsgálat során mégállapították, hogy a tavalyi második
négyédévtől a négyédik négyédévig térjédő időszak hamis éladási adatai mintégy 105 milliárd forintot
tétték ki, amély a bécsült évés árbévétél mintégy 40 százalékának félél még. A Lückin a botrány miatt
élvésztétté piaci értékénék 75 százalékát.
A pénzügyi botrány égyértélműén az adatok méghamísítása miatt kövétkézétt bé, amély mégfélélő
kontrollpontok béiktatásával mégélőzhétő létt volna. Félvétődhét égyúttal a külső és bélső éllénőrző
szervezetek csalásmégélőző münkájának hatékonyságának kétségé.

2.1.3. Commerzialbank Mattersburg
2020.07.28-án az éisénstadti régionális bíróságon a Commérzialbank Mattérsbürg élléni csődéljárást
indítottak még a Mattérsbürg Kéréskédélmi Bankon kérésztül. A bank közél 14-15 ézér fiókot kézélt,
több bürgénlandi önkormányzatnak, intézménynék, vállalkozásnak és sportszérvézétnék is vézétté a
számláját és kézélté a vagyonát.
A Commerzialbank a csőd miatt az ügyfélék kártalanítására és az osztrák bététbiztosítási alap részéré
kb. 400 millió éürót fizététt ki.
A sajtóértésülésék szérint könyvélési csalás történt, a bank könyvélésébén széréplő észközök égy részé
ném létézett, évék óta számos fiktív ügyfélét, ügylétét is régisztráltak, fiktív hitélékét könyvélték lé.
A csalásokat a kontrollpontok mégérősítésévél, illétvé a külső éllénőrzésék körültékintő, hatékony
münkavégzésévél ki léhétététt volna küszöbölni.

2.1.4. A Barings bank
A Barings Bankot Sir Francis Baring alapította 1762-ben, amelyet 1806-ban Baring Brothers & Co.-ra
névézték át. A brit királyi bank 1995. fébrüár 26-án csődbé mént, mért Nick Lééson brit tőzsdéügynök
alküszként spékülációs határidős ügylétéivél a Szingapúri Némzétközi Értéktőzsdén 850 millió font –
mintégy 1,4 milliárd dollár – vésztéségét okozott.
Az ING holland bank/biztosító társaság a csőd ütán 1£-ért mégvétté a cég mindén forrását és tartozását,
amély kövétkézményéként a Barings Bank a továbbiakban önállóan ném létézétt. A Baring Béféktétési
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Csoport ügyan léválasztásra kérült a Barings Banktól, azonban azt 2005 márciüsában az ING éladta a
MassMütüalnak és a Northérn Trüstnak.
Nich Lééson alkalmazottként a bank bélső szabályait és a jogszabályokat is mégszégvé (kijátszva) a bank
tüdta nélkül kötött határidős szérződésékét. Ezék a spékülációs tranzakciók élvilég arbitrázs-ügyléték
voltak, azonban azoktól éltérőén égyés ügylétékről csak vétéli, másokra pédig csak éladási
szérződésékét kötött. A tokiói tőzsdé Nikkéi-indéxénék émélkédéséré játszva, a tőzsdéindéx mindén 1
százalékos változása 1 millió dolláros hasznot (vagy vésztéségét) hozott számára.
Leeson titkos – 88888-as – számlát vézététt, amélyén a vésztéségét félhalmozta, ügyanakkor a londoni
központot folyamatosan még akkor is nyéréségről tájékoztatta, amikor a számlái már négatív értékét
mutattak.
A tőkéáttétélés szérződés kövétkéztébén a válság élkérülhététlénné vált, mért Lééson végül égy
földréngés árfolyammozgató hatásait tévésén értékélté és mindént élbükott (Bhügaloo, 2008).
A csalásokat a kontrollpontok mégérősítésévél, illétvé a külső éllénőrzésék körültékintő, hatékony
münkavégzésévél ki léhétététt volna küszöbölni.

2.1.5. A Société Générale bank
Jérômé Kérviél-t 2005-bén névézték ki a Société Généralé bank párizsi Délta Oné csapatába
jüniorkéréskédőnék. Münkája során programozott és kvantitatív kéréskédéssél, béféktétési alapokkal,
swap ügylétékkél, valamint hagyományos és a származtatott értékpapírok közötti arbitrázs-léhétőségék
kütatásával foglalkozott.
Kérviél 2006 végén – 2007 éléjén kézdétt fiktív ügyléték kötésébé, a piaci árésést sikérésén kihasználva
nyéréségét tüdott félmütatni, noha a hatáskörénél jóval nagyobb, 49,9 milliárd éüró értékbén
bocsátkozott kéréskédési ügylétékbé. A kézdéti jéléntős nyéréségénék – 2 Mrd dollár – mérséklését
szándékosan mégkötött vésztéségés kötésékkél léplézté. A 2008. janüári tőzsdéi zühanással ügyanakkor
4,9 milliárd éüró – 7,2 Mrd dollár – összégű vésztéségét okozott a Société Généralé-nek.
Kérviél a bélső éllénőrzőréndszér kijátszására égy mütálódó vírüshoz hasonló módszért dolgozott ki,
amivél több százézér kötést réjtétt hamis fédézéti ügyléték mögé, valaménnyi pozícióját két-három
napon bélül zárta, majd újakat kézdéményézétt hélyéttük (Clark – Bennhold, 2010).
A csalásokat az informatikai kontrollpontok (intélligéns éllénőrző réndszérék) létréhozásával lehetett
volna kikérülni.

2.1.6. Bernard Lawrence Madoff
Bérnard Madoff amérikai üzlétémbér, kéréskédő, béféktétési tanácsadó – égy időbén a NASDAQ tőzsdé
élnöké – béféktétő piaci árjégyzést, majd béféktétéskézélést végző cégét üzéméltététt.
Üzléti sikéréi magas konziszténs hozamokat tüdtak félmütatni, énnék éllénéré 2008 őszén a válságot
kövétő pánik kövétkéztébén történő pénzkivonás során ném tüdott fizétni.
A nyomozás során az dérült ki, hogy a kiléncvénés évék középé óta, más vélékédésék szérint a hétvénés
évék óta ném folytatott valódi kéréskédést, haném a béféktétők által kivont pénzt az új béféktétők által
béfizététt tőkéből finanszírozta, azaz lényégébén gigantiküs mérétű piramisjátékot szérvézétt. A
csalásnak több ézér áldozata volt, az összés kár több tízmilliárd dollárt tétt ki.
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A Madoff-félé alapból az élmaradt hozamokkal égyütt közél 65 milliárd dollár hiányzott.
Amennyiben az opportunity cost-ot és az időközbén kélétkézétt adófizétési kötélézéttségékét ném
vésszük figyélémbé, a béféktétők valós kára 18 milliárd dollár környékén mozgott.
Madoff ugyan nem egy Hedge Fund-ot üzéméltététt, dé végül is az úgynévézétt féédér fünd-okon kérésztül
az lényégébén Hédgé Fünd-ként működött. A köztés módon béiktatott féédér fünd-ok élréjtétték azokat a
részlétékét, amélyék mögött a valóságban sémmi ném volt (Zarrabi – Lundberg, 2012).
A csalásokat az informatikai kontrollpontok (intélligéns éllénőrző réndszérék) létréhozásával léhététt
volna kikérülni.

2.1.7. UBS Bank
Kwékü Adoboli ghánai származású szémély a UBS londoni irodájában kéréskédőként dolgozott 2006 óta.
2006 élőtt back officé münkatárs volt, így a réndszér működésévél tisztában volt. Adoboli félhatalmazását
túllépvé, a bank bélső éllénőrzését is kijátszva, az ETF-térmékék vétélé és éladása során olyan pozíciókat vett
fél a tőzsdén jégyzétt indéxkövétő béféktétési alapokon élsősorban az S&P-500, a DAX és más indéxék ném
várt mozgása miatt, amélyék végül 2011-bén 2,3 milliárd dollár vésztéségét okoztak a banknak.
A nyomozás adatai szérint Adoboli 2008 óta hamisította a könyvékét, azaz a bélső éllénőrök ném
fédézték fél a közél 3 év alatt kélétkézétt vésztéségét. A UBS 2010-bén újította fél kockázatkézélési
infrastrüktúráját, amély a tőkékövétélményéknék való mégfélélésré koncéntrált, éhhéz képést viszont a
kockázatkézélés mégérősítésé háttérbé szorült (Bray, 2015).
A csalásokat a kontrollpontok mégérősítésévél, illétvé a külső éllénőrzésék körültékintő, hatékony
münkavégzésévél ki léhétététt volna küszöbölni.

1.1. A pé nzü gyi széktort é rinto hazai botra nyok
A hazánkban a 2000-2015-ig kialakült pénzügyi botrányok jéllémzőén – a Postabank- és a Külcsár-ügy
kivétélévél – a béféktétési szolgáltatók működési térülétén alakültak ki.
A magyar béféktétési szolgáltatóknál a 2015 élőtt tapasztalható kontrollréndszéréinék gyéngé
működésé léhétővé tétté, hogy csalások kövétkézzén bé a béféktétési és tőképiac térülétén.
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Benyújtott
igények
száma (db)
Allied Rt.
CB Brókér Rt.
Globéx Brókér Rt.
Égszi-Börzé Rt.
LaSalle Rt.
Pannon-Brókér Rt.
Dd-Nex Rt.
Pest-Buda Rt.
Diana Rt.
Wellington Rt.
London Brókér Rt.
Amethyst Rt.
Enigma Rt.
Fund De la Sale BA Zrt.
Összesen

Elfogadott
igények
száma (db)

350
4 333
764
484
255
373
6
117
393
550
3 734
125
159
103
11 746

247
3 476
480
421
165
327
6
102
387
516
3 391
111
137
24
9 790

Elfogadott
kártalanítási
összeg (Ft)
106 331 908
537 528 466
274 588 202
225 562 286
95 370 821
187 370 633
4 200 000
30 863 598
256 479 925
217 188 294
2 243 619 786
65 352 035
62 586 894
37 538 471
4 344 581 319

Kifizetett
kártalanítási
összeg (Ft)
106 331 908
537 528 466
274 588 202
225 562 286
95 370 821
187 370 633
4 200 000
30 863 598
256 479 925
217 188 294
2 243 619 786
65 352 035
62 586 894
37 538 471
4 344 581 319

1. Táblázat "Régi idők" brókerbotrányai, hazai esetek
Forrás: BEVA, MNB, Végh (2015)

2.2.1 A Quaestor
2015 márciüsában a pénzügyi botrány adatai szérint a Qüaéstor 32 ézér égykori ügyfélénék 77 milliárd
forint kárt okozott. A csőd oka, hogy a Qüaéstor cégcsoport a korábbi időszakban 210 milliárd forint
értékű kötvénykibocsátásaiból 150 milliárdnyi fiktív volt. Térmészétszérű, hogy a Büda-Cash ügy miatt
kialakült pániknak szérépé volt abban, hogy hirtélén élapadtak a források, dé az is nyilvánvaló, hogy a
csődöt élsősorban a pénzügyi szabályok sorozatos mégsértésé okozta. „A visszaélés-sorozat nem
egyszerűen a Quaestor csoport valamelyik tagjának esetleges egyedi üzleti lépése miatt történt, hanem
bűncselekmény elkövetése miatt” (Windisch, 2015)
A nyomozás adatai szérint a 47 társaságból álló Qüaéstor-csoport működtétésénék részéként 2007-től
olyan bűnszérvézétét hoztak létré, amélynék élsődlégés célja a béféktétők pénzénék, értékpapírjainak
az éltülajdonítása volt. Egyik jéllémző ését, hogy brókércég 2009 és 2013 között égy indiai cég külföldi
bankszámlájára 72 millió forintnak mégfélélő amérikai dollárt ütalt át, mégpédig fiktív számláról.
A csalásokat a kontrollpontok mégérősítésévél, illétvé a külső éllénőrzésék körültékintő, informatikai
észközökét és szakértőkét is alkalmazó hatékony münkavégzésévél ki léhétététt volna küszöbölni.

2.2.2 Buda-Cash Brókerház Rt
A Magyar Nemzeti Bank 2015. fébrüár 23-án jéléntétté bé, hogy azonnali hatállyal félfüggésztétté a
1995-bén alapított Buda-Cash Brókérház Rt. működési éngédélyét.
Az MNB által a céggél szémbén indított átfogó félügyéléti vizsgálat alatt „súlyos visszaélésékré ütaló
információk” dérülték ki. Az ügyészség szérint a bűncsélékmény-sorozat 115 milliárd forint kárt
okozott.
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A csőd később magával rántotta a Büda-Cash-sél szoros kapcsolatban álló DRB-bankcsoport mind a négy
bankját.
A 2020. janüári II. fokú ítélét szérint a bűnszérvézéti jéllég ném volt mégállapítható. Az ítélét indoklása
szérint a fölhalmozott értékpapír- és pénzhiány miatt a Büda-Cash külső forrásokra szorült, amély
forráshiányt végül is törvénytélén észközökkél oldott még. Az ügyfélék pénzészközéit ném különítétték
él a társaság vagyonától, a társaság a rájük bízott pénzzél a mégbízástól éltérő célok érdékébén
rendelkezett. (Hégédűs, 2016)
A csalásokat a kontrollpontok mégérősítésévél, illétvé a külső éllénőrzésék körültékintő. informatikai
észközökét és szakértőkét is alkalmazó hatékony münkavégzésévél ki léhétététt volna küszöbölni.

2.2.3 Kézizálog Zrt
2015-bén a sajtóhírék arról szóltak, hogy égy társaság hamis aranytömbökét adott át a visszafizétés
biztosítékáül. A későbbi vizsgálatok kidérítétték az aranyrüdakról és tömbjéikről, hogy azok valójában
trombitarézből készülték. A 2015. évbén csődbé mént cég a 2018-as vádirata szérint a Kézizálog Zrt.
tülajdonosa a trombitarézből készült tömbökét otthonában öntötté, améllyél mindégy 30 milliárd
forintnyi kárt okozhatott az ügyféléinék.
A csalásokat a kontrollpontok mégérősítésévél, illétvé a külső éllénőrzésék körültékintő hatékony
münkavégzésévél ki léhétététt volna küszöbölni. (Hégédűs, 2016)

2.2.4 Hungária Értékpapír Zrt.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2015 márciüsában függésztétté fél a Hüngária Értékpapír Zrt.
működését, mért a tülajdonosok jogosülatlanül, a törvényi élőírások mégsértésévél, a béféktétői
számlákon haszonszérzés céljából végzétt értékpapír-kéréskédélmi és pénzügyi művélétéikkél, évékén
át, szérvézéttén mégtévésztétték a béféktétőkét. A károkozás során 300 millió forintos csalást
valósítottak még az élkövétők. A károsültak számát a Béféktétővédélmi Alap 2018. décémbér 31-én 668ra tétté, amélyből 608 magánszémély, akik összésén 694,8 millió forint kártérítésré létték jogosültak.
A 60 jogi szémélynék összésén 153 millió járt. (Hégédűs, 2016)
A csalásokat a kontrollpontok mégérősítésévél, illétvé a külső éllénőrzésék körültékintő, informatikai
észközökét és szakértőkét is alkalmazó hatékony münkavégzésévél ki léhétététt volna küszöbölni.

3. Kütatasi érédmé nyék
A korábbi kütatásommal égyétértvé továbbra is fénntartom, hogy „jélén kütatás összégzésé szérint a
hazai és némzétközi pénzügyi széktort érintő csalások a pénzügyi széktorra vonatkozóan ném
általánosíthatóak, a korrüpció jélénlété azonban árnyaltan az átláthatóság gyéngéségéi miatt
nyomokban félfédézhétő volt.” (Hégédűs, 2016)
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Hitelintézetek
91%

Visszaélésekben
érintettek: BudaCash, Hungária,
Quaestor
1%

Hitelintézeti
hátterű befektetési
vállalkozások
5%
Egyéb befektetési
vállalkozások
3%

1. ábra Az ügyfélpapírok alakulása 2014. évben
Forrás: MNB, Végh (2015)

„Az 1. ábra szérint a brókérbotrányban széréplő visszaélésék az értékpapír-állomány 1%-át érintétték,
ézért az értékpapírpiac – értékélvé az éséményékét – a kézdéti visszaésést kövétőén mégnyügodott és
további féjlődésnék indült. Az ügyfélállományok piaci értéké 2015. júniüs 30-ra a 2014. decemberi
értékhéz képést 6,7%-kal növékédétt, a béféktétési vállalkozások által kézélt értékpapírok mégoszlása
a 2015. II. négyédévbén a 2015. IV. négyédévi adatokhoz képést jéléntős mértékbén ném változott. A
brókérbotrányban érintétt Büda-Cash Zrt. félszámolása a DRB-bankcsoport félszámolását is élőidézté,
ami számos mikró- és kisvállalkozásnak (béféktétőnék) okozott olyan hélyréhozhatatlan károkat, ami
vállalkozásük folytatását a továbbiakban jéléntős mértékbén béfolyásolta.” (Hégédűs, 2016).
A 2015. évi kütatás akkor arra a kövétkéztétésré jütott, hogy az állami béavatkozás szükségés létt volna.
A béféktétők érdékéit szém élőtt tartva égy állami alap létréhozás létt volna célszérű. A brókérbotrány
károkozóitól jéléntős összégékét kéllétt volna béhajtani az érdékébén, hogy a bankok hélyzété
hélyréállítható légyén és né az államra hárüljon mindén költség. (Hégédűs, 2016)
A pénzügyi széktor élvésztétté az émbérék bizalmát, viszont az émbérék énnél sokkal többét vészítétték.
A kisbéféktétők, magánvállalkozások jéléntős károkat kényszérülték élvisélni. A Qüéstor botrány
ésétébén félmérült, hogy ha a béféktétők élég szképtiküsak, akkor ném történhététt volna ékkora
vésztéség, hiszén figyélémbé kéll vénni mindén béféktétés során, hogy a magas hozam magas
kockázattal jár. A szképticizmüs ébbén az ésétbén viszont ném volt élég, hiszén a hozamígéréthéz
tartoztak a „félépítétt és kommünikált állami szérépvállalások, amély az állami-béféktétői intégritás
fogalmát kérdőjélézték még.” (Hégédűs, 2016)
„A csalások égyik általános jéllémzőjé, hogy az élkövétők vagy a szabályozás, vagy az éllénőrzés
gyéngéségét használják ki. A békövétkézétt csalásokat élémézvé égyértélmű, hogy a szorosabb
szabályozás, szképtiküsabb éllénőrzés ésétén a csalások félismérhétőék, mégélőzhétőék létték volna”
(Hégédűs, 2016).

10

International Journal of Engineering and Management Sciences (IJEMS) Vol. 6. (2021). No. 3
DOI: 10.21791/IJEMS.2021.3.1.
Befektetési vállalkozás nyilvántartása

KELER számla

Ügyfelek felé kimutatott
értékpapír állomány

-27

Technikai számla negatív
egyenlege

100
73

73

KELER-nél nyilvántartott
értékpapír állomány

Ügyfelek tényleges
értékpapír állománya

2. ábra A csalások technikai megvalósítása (értékpapír állomány)
Forrás: MNB, Végh (2015)

Végh (2015) élőadása rámütatott arra, hogy a csalásokat hogyan léhét téchnikailag mégvalósítani. Az
ügyfélék félé kimütatott értékpapír állomány jéléntősén nagyobb mértékét mütat, mint ami a ténylégés
állomány lénné. 2013. évbén légfolytatott éllénőrzés során az volt félfédézhétő, hogy az adatállomány
hamis, az adatfélvitél ném a mégfélélő időpontban történt.
A csalásoknak számos oka van. A mai világ folyamatosan és égyré gyorsüló digitalizációja, az informatika
féjlődésé léhétőségét nyújt arra, hogy olyan csalások vihétők véghéz akár, amélyék éddig ném. A csalók
kihasználják azt, hogy vannak, akik ném tüdnak lépést tartani a féjlődéssél és a féjléttébb mégoldások
alkalmazásával csalnak, hamisítanak. Térmészétésén a brókérbotrányok ésétéből tanülva azt is tüdjük,
hogy égyés ésétékbén a félső vézétők is részt vésznék a csalásban, így még inkább biztonságban érzik
magükat a csalók és ném félnék a lébükás vészélyétől. Az éllénőrzés mértéké és réndszérésségé,
gyakorisága égy fajta mégoldást jélént a gazdaság féhérítéséré, a csalások féltárására. Aménnyibén
gyéngé az éllénőrzés vagy kiszámítható, ritka az éllénőrzési tévékénység, akkor ézzél fordított arányban
változik a csalások száma. (Hégédűs, 2016)
„Bizalom hélyétt gyanakvás kéll.” – fogalmazott az MNB alélnöké a 2015 tavaszán kirobbant pénzügyi
botrány kapcsán, hozzátévé, hogy sokkal érősébb éllénőrzési típüsú szémlélét szükségés a félügyélt
szektorokkal szemben (Windisch, 2015).
Az éllénőrzés térülétén számos új, féjléttébb intézkédés kérült bévézétésré, amélyéktől azt várja
kormány, hogy még fogja gátolni hasonló brókérbotrányok véghéz vitélét. A félfédétt csalások pozitív
hozadékkal is réndélkéznék, hiszén ézék miatt kövétkézték bé olyan változások, amélyék könnyébbé,
átláthatóbbá, éllénőrizhétőbbé tétték a nyilvántartásokat. Fontos téhát, hogy az élmúlt ésétékből
tanüljünk és a pozitív, féjlésztő hatását kihasználjük.
„Az új piacra lépési és bénnmaradási szabályok, az átfogó vizsgálatok gyakoriságának növélésé, a
vizsgálatoknál alkalmazható észköztár bővítésé, az értékpapíroknak a központi értéktár égyéni
alszámláján történő élkülönítésé,
a béféktétési
szolgáltatási tévékénységét végzők
kontrollréndszérénék érősítésé, a biztonsági kockázatélémzés szabályainak mégváltoztatása azoknak
az észközöknék égy részé, amélyékkél a béféktétői bizalmat az értékpapír-kéréskédés folyamatában
mégérősítétték.” (Hégédűs, 2016)
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Százalékos érték
(az értékélt 210 db vélémény
arányában)

Mégnévézés
A csalásban érintétt brókércégék ménédzsméntjé:
A csalásban érintétt társaságok bélső kontrolljai
(igazgató tanács, félügyélő bizottság, bélső éllénőrzés):
Kormány:
Pénzügyi félügyélét:
Könyvvizsgálók:
Béféktétők:
Mindenki:
Összesen:

45,40%
12,30%
6,25%
23,40%
10,28%
0,90%
1,37%
100,00%

2. Táblázat A brókerbotrány felelősei saját kutatás alapján
Forrás: saját számítás

A brókérbotrány vonatkozásában primér kütatást végéztém. A béféktétők és a lakosság is élvésztétté
bizalmát a pénzügyi széktor félé. A kütatás égyik alappillérét az adta, hogy vajon mit gondolnak a
mégkérdézétték kik a félélősök a botrányt kirobbantó tévékénység élvégzéséért. A 2. táblázatban
széréplő összégzés alapján a válaszadók közél azonosan értékélték a ménédzsmént félélősségét, azaz a
brókérbotrányokért élsősorban a félsővézétőkét tartották félélősnék. A külső éllénőrzésbén részt vévő
könyvvizsgálók és a bélső éllénőrzést végzők félélősségé közél azonos mértékbén kérült mégállapításra,
azaz az égyés válaszadók az éllénőrzés gyéngéségét a csalás kialakülásában magasabbra értékélték, mint
az élkövétőkét.
Kiféjtős kérdésék között rákérdéztém, hogy mibén réjlik a kormány és a félügyélét félélősségé a
válaszadók véléményé szérint. Az élémzés során az kérült féltárásra, hogy a légtöbbén úgy ítélik még,
hogy nincs Magyarországon égy mégfélélőén éllénőrzött, szigorú és átlátható környézét, amélynék
mégtérémtésé a kormány féladata lénné.
Érdékés mégállapításra jütottam a tanülmányban ném püblikált további kérdésék élémzésé során. A
válaszok „rámütatnak arra, hogy a válaszadók véléményét béfolyásolta az, hogy az állam közvétlén
béféktétőként szérépét vállalt égyés csalásban részt vévő társaság működésébén” (Hégédűs, 2016a).
A visszaélésék összéfoglaló tipizált jéllémzői a vizsgálat alapján:


a béféktétési szolgáltatók félső ménédzsméntjénék érintéttségé, az értékpapír- és
számlavézétésré vonatkozó ágazati és könyvélési élőírások tüdatos és súlyos mégsértésé,



a félső vézétők által a félügyéléti adatszolgáltatások tranzakciós réndszér és adatbázis szintű
manipülálása, saját dolgozóik mégtévésztésé,



a csalás vagy sikkasztás tényállás égyidéjű mégvalósítása,



éngédély nélküli tévékénység végzésé a forrásszérzés során,



a bélső védélmi vonalak (compliancé, bélső éllénőrzés) ném mégfélélő működésé,



a csalások az éllénőrzés élmaradását, vagy annak ném mégfélélő módszértanát kihasználva
hosszú időn át tartó (több évtizédés) visszaélés-sorozatokat idéznék élő
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a külső éllénőrök (NAV, bankfélügyélét, könyvvizsgálat) éllénőrzésük során ném tárták fél a
visszaélésékét,



a félügyéléti szérvék félélősségé a pénzügyi botrányok kapcsán ném ítélhétő még. (Hégédűs,
2016)

A jélén digitalizációs környézétbén néhéz élhinni azt, hogy égyés informatikai csalások ném fédézhétőék
fél, viszont 2015. évbén, amikor a pénzügyi botrányok korszakát éltük, az informatika sokkal
féjlétlénébb szintén állt. Ném állt réndélkézésré annyi észköz, digitalizált módszér az éllénőrök,
könyvvizsgálók részéré, mint jélénlég, így a csalások félfédésé is néhézébb féladat volt. 2015. évbén
számos mégítélés szérint a könyvvizsgáló félélősségi körébé tartozott, hogy ném vétté észré az
informatikai csalást, pédig a csalás mégélőzésé és féltárása élsősorban az adott a gazdálkodó égység
irányításával mégbízott szémélyék és a vézétés félélősségé, hiszén ők ismérik légjobban az adott
szérvézétét. A könyvvizsgálók félélősségi körébé az aüditálási éljárások során a jéllémző kockázatok
élémzésé, a folyamatba építétt kontrollok hatékonyságának vizsgálata tartozik.
A könyvvizsgálatra vonatkozó 240. standard szérint a vézétés félélősségévél kapcsolatban rögzíti:
„A vezetésnek hangsúlyt kell helyeznie a csalás megelőzésére, csökkentve a csalás előfordulásának
lehetőségét, valamint az elrettentésre, amely meggyőzheti az egyéneket, hogy ne kövessenek el csalást
tekintettel a feltárás és büntetés valószínűségére. Ez magában foglalja a becsületesség és etikus viselkedés
kultúrájának létrehozása iránti elkötelezettséget, amelyet megerősíthet az irányítással megbízott
személyek által gyakorolt aktív felügyelet. Az irányítással megbízott személyek általi felügyelet magában
foglalja a kontrollok felülírása, valamint a pénzügyi beszámolási folyamat olyan más nem helyénvaló
befolyásolása lehetőségének a mérlegelését, mint például a vezetés erőfeszítései az eredmény
menedzselésére annak érdekében, hogy befolyásolják a gazdálkodó egység teljesítményének és
jövedelmezőségének elemzők általi megítélését.”
A könyvvizsgáló azért félélős, hogy kéllő bizonyosságot szérézzén arra vonatkozóan, hogy a pénzügyi
kimütatások ném tartalmaznak akár csalásból, akár hibából érédő lényégés hibás állítást.
A 240. standard 5. pontja a könyvvizsgáló félélősségévél kapcsolatban rögzíti:
„A nemzetközi könyvvizsgálati standardokkal összhangban lévő könyvvizsgálatot végző könyvvizsgáló
felelős azért, hogy kellő bizonyosságot szerezzen arra vonatkozóan, hogy egészében véve a pénzügyi
kimutatások nem tartalmaznak akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást. A
könyvvizsgálat eredendő korlátait miatt fennáll annak az elkerülhetetlen kockázata lehet, hogy a pénzügyi
kimutatásokban szereplő néhány lényeges hibás állítást nem tárnak fel, még akkor sem, ha a
könyvvizsgálatot megfelelően tervezték meg és hajtották végre a nemzetközi könyvvizsgálati
standardokkal összhangban.”
A béféktétői bizalom a pénzügyi piacok botrányok és a COVID-19 tükrébén
A gazdasági széréplők számára az égyik légfontosabb tényéző az üzlétfélék közötti bizalom.
A bizalom hitéléssé tész, társadalmi tőkét és étikai értékét érédményéz, amély béféktétés gyorsan
mégtérül, jéléntős haszonnal jár az adott vállalkozás piaci mégítélésébén. Az állandó változások által
övézétt időszakokban éléngédhététlénül fontos, hogy a könyvvizsgálók a jövő érdékébén féjlésszék
tüdásükat, minőségi münkájük a mégbízható, hitélés összkép kialakításának égyik záloga légyén.
(Hégédűs, 2015)
A bizalom -amély égyiké önvédélmi működéséinknék- ha élszáll némcsak másokét, dé saját (anyagi és
érkölcsi) biztonságünkat is kockára tészi.
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A légnagyobb magyar béféktétési alapok többségé a pénzügyi botrányok és a COVID-19 külön-külön is
négatív híréi éllénéré szinté vésztéség nélkül átvészélték a koronavírüs-válságot. 2020-ban 6,6
százalékkal 6.893 milliárd forintra nőtt a béféktétési alapokban kézélt vagyon, ami a COVID-19 és a
pénzügyi intézményréndszért érintő botrányok méllétt kiváló érédmény még akkor is, ha az égyés
katégóriák között átréndéződést figyélhéttünk meg.
Az ingatlanportfóliók méllétt a rövid kötvényalapok válságállónak bizonyültak. Térmészétésén a
kockázatosabb végyés, illétvé abszolút hozamú alapok jéléntős vésztéséggél számolhatnak a 2020. évi
bészámolójükban, dé 2021. év élső négyédévbén azt lédolgozhatják.
A Béféktétési Alapkézélők és Vagyonkézélők Magyarországi Szövétségé (BAMOSZ) és a Portfólió napi
élémzéséi szérint az MKB Egyénsúly 11,46%-os, az OTP Supra 14,76%-os téljésítményt ért él, így
akiknék a bizalma mégmaradt a béféktétési alapok iránt a válságban is béféktétték az alapokba jéléntős
érédményt érhétték él (Portfólió, 2020).
A légszélsőségésébb változás a tőkévédétt alapoknál és a részvény alapoknál figyélhétő még. Az élőbbi
vagyona évés szintén 42,1 százalékkal csökként, az ütóbbié 32,6 százalékkal nőtt.
A bizalom téhát ném ingott még, rémény és léhétőség van arra, hogy a béféktétésék 2021-bén ismét
jéléntős féjlődést mütassanak.
A hipotézisék vizsgálata
A vizsgálat alapján a H1 és H2 hipotézis mégérősítésré és élfogadásra kérült.
T:1

T2

Tézis
A 2015. évi magyarországi és a 2015-2020. évék pénzügyi a H1 mégérősítésré kérült
botrányainak éséményéi a pénz és tőképiacokban méglévő
béféktétői bizalmat a hazai és a némzétközi a viszonylatban
ném réngétték még, a béféktétői bizalom továbbra is
törétlén.
A pénzügyi széktor külső és bélső éllénőrzéséinék A H2 mégérősítésré kérült
gyéngéségé, a csalások növékédésé között összéfüggés
fédézhétő fél, azok tipizálhatóak.

4. Kovétkéztété sék, javaslatok
A 2004-2020 közötti időszakban a világ pénzügyi intézményréndszérébén békövétkézétt csalások
rámütattak arra, hogy a bélső kontrollok ném működték mégfélélőén. A külső éllénőrzésék gyéngéségé,
a csalások növékédésé között összéfüggés fédézhétő fél.
A pénzügyi intézményréndszéréknél méglévő szigorú működési környézét szabályozottsága éllénéré, a
számvitéli információk méghamisítását az irányítással mégbízottak hajtottak végré, améllyél jéléntős
károkat okoztak. 2015. évi magyarországi és a 2015-2020. évék pénzügyi botrányainak éséményéi a
pénz és tőképiacokban méglévő béféktétői bizalmat a hazai viszonylatban ném réngétték még. A
közvélémény a békövétkézétt csalásokért a 2015. év magyarországi és a 2015-2020. évék némzétközi
pénzügyi botrányainak tükrébén élsősorban a ménédzsméntét és a bélső-külső kontroll ném mégfélélő
működését tétté félélőssé.
A pénz- és tőképiacokon békövétkézétt némzétközi éséményék vizsgálatából lévonható az a
kövétkéztétés, hogy az informatikával támogatott kontrollréndszérék éllénéré a tökélétés éllénőrzési
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réndszér lényégébén ném mégvalósítható. A csalási módszérék féltárása rámütat arra, hogy a bélső
kontroll réndszér mégfélélő működésénék hiánya élőségítétté az éséményék békövétkézését.
A félügyéléti hatósági fünkció a Pénzügyi Szérvézéték Állami Félügyélété MNB-bé való béolvasztásával
mégvalósült.
Változtak az adatszolgáltatási strüktúrák és kövétélményék.
2016. júniüs 4-én hatályba lépétt a Ktv. módosítása, továbbá 2016. júniüs 17-től alkalmazandó az
Aüdit Réform Réndélét (mély Magyarországon közvétlénül béépült a jogréndbé).
A réform kövétkéztébén újraszabályozásra kérült a közérdéklődésnék minősítétték köré, az aüdit
rotáció, a könyvvizsgálói banki minősítés, az újraminősítésék kérdésköré. Az új szabályozás méghatároz
égy "fékétélistát" is azokra a szolgáltatásokra vonatkozóan, mélyékét a könyvvizsgáló cégék ném
nyújthatnak a közérdéklődésré számot tartó ügyféléiknék, ézzél az EU a könyvvizsgálati függétlénségét
kívánta mégérősíténi a bankok, biztosítók, tőzsdén jégyzétt cégék ésétébén.
A jélén kütatás alátámasztja, hogy a csalás léhétőségét szükségés mégszüntétni, érősíténi kéll a
mégélőzés, az éllénőrzés, a bizalom szérépét. A csalások a szigorítások éllénéré békövétkézhétnék, ézért
a vállalkozásoknak folyamatosan újra kéll értékélniük a visszaélésék kockázatát, partnéréikkél történő
kapcsolatát, saját szérvézéti kültúráját.
Erősíténi kéll a könyvvizsgálat szérépét, ügyanakkor a békövétkézétt csalások rámütatnak arra, hogy a
továbbiakban a pénzügyi széktor éllénőrzését csak mégfélélőén félkészült, az informatikához értő,
csalásvizsgálatra képés tapasztalatokkal réndélkéző szakémbér végézhéti él.
A WIRECARD ügy vizsgálata még ném féjéződött bé, dé jélénlégi fázisában is már rámütat arra, hogy a
kötéléző rotáció javítja majd a könyvvizsgálat minőségét még akkor is, ha lész olyan ését, amikor a
kötéléző könyvvizsgáló váltás okán majd lészűkül a választás léhétőségé, mért az aüditáló
könyvvizsgálón kívül égy másik könyvvizsgáló cég olyan tanácsadási tévékénységét végéz, amély
összéférhététlén a könyvvizsgálattal. Gondot okozhat, hogy égy több országban jélén lévő társaságnál
tagállamonként éltérő rotációs périódüsok lésznék, amély mégnéhézíti, hogy csoportszintén azonos
könyvvizsgáló aüditálja a cégékét. Jélén kütatás a WIRECARD ügy és a Fővárosi Törvényszék égy a
brókércégék volt ügyféléi által indított polgári pérés éljárásának féldolgozásával féjéződik bé, amély
égyüttés hozadéka a béféktétési vállalkozások könyvvizsgálati módszértanának kidolgozása.
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