
A kohéziós politika az EU költségvetésének körülbelül 
egyharmadát teszi ki – a 2007 és 2013 közötti időszak-
ban mintegy 350 milliárd eurót ölelt fel. Ezen belül 
a regionális politika a legnagyobb támogatási forrás. 
A források helyes elköltése érdekében az Európai 
Bizottság és az országos hatóságok közös ellenőrzési 
eljárást alkalmaznak, és ezzel jelentős eredményt értek 
el az elmúlt években.

A kohéziós politika sikerének egyik leglényegesebb kulcsa 
a decentralizált megközelítés és a regionális és helyi szintű 
projektirányítás, amely így tud a leghatékonyabban működni. 

Ez a megközelítés fontos szerepet játszik abban, hogy a tag-
államok hatékonyan használják fel az uniós támogatásokat, 
valamint csökkentsék az egyenlőtlenségeket a helyi és 
a regionális fejlesztésekben, ugyanakkor így több szervezet 
vesz részt a folyamatban, és hosszabb az ellenőrzési lánc. 
Ebből kifolyólag hatékony ellenőrzési rendszereket kell 
alkalmazni, és ezeket folyamatosan figyelemmel kell kísérni. 

▶    Az UniÓs FOrrásOK mEgFELELő 
FELHAsznáLásánAK  
BiztOsÍtásA 

 BEPIllANTáS Az EllENőrzéSI  
 FolyAMAToKBA

A támogatási programok felügyelete és a pénzek megfelelő, 
a szabályokkal összhangban történő felhasználásának biz-
tosítása az auditcsoportok feladata elsősorban nemzeti 
szinten, emellett azonban uniós szinten is.

Közös felelősség

A kohéziós politikával kapcsolatos kiadások kezelését együtt-
működésben végzi a Bizottság és a 27 tagállam a „megosztott 
igazgatás” elnevezésű rendszer szerint. A pénzek megfelelő fel-
használásának kezelése és ellenőrzése a két fél közös feladata. 

A kohéziós politikával kapcsolatos támogatások egyik lényeges 
eleme a decentralizáltság, ami azt jelenti, hogy legfőképpen 
a tagállamok és a régiók döntik el a pénzek felhasználásának 
módját, és ők a felelősek azok helyes kezeléséért.

Ez az együttműködés leginkább akkor lehet hatékony, ha 
a Bizottság szakértői magas szintű képzést és útmuta-
tást biztosítanak, és így a finanszírozási programok minden 
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érintettje megfelelően megismerheti a vonatkozó szabályo-
kat. Emellett pedig hatékony ellenőrzésre van szükség az 
esetleges szabálytalanságok kijavítása és a csalások meg-
akadályozása érdekében.

A kockázat

Mivel a programok megvalósításában számos szervezet 
vesz részt rengeteg különböző projekt keretében, meglehe-
tősen nagy a tévedések előfordulásának valószínűsége. 

A támogatási folyamatban kulcsfontosságú szerepet kap 
a könyvvizsgálat és az ellenőrzés, hiszen általuk időben ész-
lelhetők az esetleges hibák. Ahol hiba kerül napvilágra, azt 
kijavítják, és így nem sérül az EU költségvetése. 

A tagállamok irányítási és ellenőrzési rendszereket alakítottak 
ki annak érdekében, hogy biztosítani lehessen a finanszírozási 
szabályoknak való megfelelőséget, valamint teljesíteni az 
irányelveknek az érintett programra vonatkozó céljait. 

▶    Az UniÓs FOrrásOK mEgFELELő 
FELHAsznáLásánAK  
BiztOsÍtásA 

 BEPIllANTáS Az EllENőrzéSI  
 FolyAMAToKBA

▶

Hibának számít a kohéziós politika keretében igénybe vehető for-
rások felhasználására vonatkozó szabályok megszegése. A hiba 
nem a források eltűnését, elvesztését vagy elherdálását jelenti. 
A hiba nem jelent csalást.

A hiba alapvetően nem szándékos tévedés, ezzel szemben a csa-
lás szándékos megtévesztés. A kohéziós politikai forrásoknak csu-
pán minimális százalékával kapcsolatban (2000 és 2006 között 
0,26 %) merült fel a csalás gyanúja.

Az ErFA és a Kohéziós Alap kapcsán leginkább a közbeszerzés és 
a támogathatóság terén észlelhetők hibák. Az Európai Számve-
vőszék éves jelentései szerint az ilyen típusú hibák az alábbiak 
szerint oszlanak meg:

▶  Közbeszerzés: a számszerűsített hibák 44 %-a 2011-ben 
(átlagosan 40 % 2006 és 2010 között);

▶  Támogathatóság: a számszerűsített hibák 56 %-a 2011-ben 
(átlagosan 60 % 2006 és 2010 között).

Az ErFA és a Kohéziós Alap forrásainak felhasználása során ész-
lelhető hibák általában az alábbiak:
▶  A közbeszerzés kapcsán: az ajánlattételek téves értékelése, 

a pályáztatás hiánya vagy nem megfelelő pályázati eljárás;
▶  A támogathatóság kapcsán: a projektek helytelen kiválasztása vagy 

nem támogatható költségekről való nyilatkozás, beleértve azokat 
a költségeket, amelyek a projektnek a társfinanszírozott programba 
való bekerülése előtt merültek fel („visszamenőleges projektek”).

KÖzBEszErzÉs És támOgAtHAtÓság – Az ErFA És 
A KOHÉziÓs ALAP áLtAL támOgAtOtt PrOgrAmOK 
sOrán ELKÖVEtEtt HiBáK KiszámÍtásA

■ AHH: AlSó HIBAHATár ■FHH: FElSő HIBAHATár
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▶ A kohéziós politika eredményei 2006 és 2011 között (ErFA, Kohéziós Alap, EszA)  
az Európai számvevőszék jelentése szerint 
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Az Európai Számvevőszék jelentése szerint (lásd a keretes 
írást) a Bizottság jelentősen csökkenteni tudta a hibaarányt 
2011-ben az előző programidőszakhoz (2006–2008) képest, 
és a kedvező fejlődési irány megőrzésére való törekvés tovább 
folytatódik. Ezt eddig egyrészt az auditáló hatóságokkal való 
szoros együttműködés és egyeztetés tette lehetővé, amely-
nek köszönhetően már nemzeti szinten időben észlelhetők és 
megoldhatók a problémák, másrészt a legnagyobb kockáza-
tot hordozó programokra és/vagy tagállamokra irányuló intéz-
kedések, harmadrészt pedig a Bizottság szigorú hozzáállása 
a megszakítások és felfüggesztések, valamint szükség esetén 
a pénzügyi korrekciók terén.

A hibaarány nullára történő csökkentése valószínűleg irreális 
célkitűzés, illetve a gyakorlatban túl nagy adminisztratív költ-
ségvonzata lenne. Mindemellett a Bizottság a „zéró tolerancia” 
elvét alkalmazza bármilyen szabálytalanság észlelése esetén. 

Az auditálás elosztása kockázatelemzés 
segítségével

Mivel 27 (illetve Horvátország felvételével nemsokára 28) 
nemzeti közigazgatás és több százezer projekt van, valamint 
sokszintű regionális és helyi kezelés valósul meg, az Európai 
Bizottság brüsszeli auditcsoportjának gondosan mérlegelnie 
kell, hogy mire összpontosítja idejét és erőforrásait – és ezt 
egy kockázatelemzési eljárás segítségével dönti el.

A Strukturális Alapokban részt vevő bizottsági részlegek által 
elvégzett eljárás során azonosítják a legnagyobb kockázatot 
hordozó, ezért az erőforrásokat leginkább igénylő programokat 

és régiókat, figyelve a nemzeti auditálási stratégiákra, kapaci-
tásokra és eredményekre is. 

A fent bemutatottak szerint a tapasztalat azt mutatja, hogy 
a hibák legnagyobb része általában a közbeszerzés és a támo-
gathatóság terén észlelhető, ezért ezek a területek kiemelt 
figyelmet kapnak. 

Korlátozott erőforrások

Ez a szelektív megközelítés a Bizottság korlátozott auditálási 
erőforrásai miatt szükségszerű. csak a regionális és város-
politikai Főigazgatóság 317 operatív programmal foglalkozott 
2007 és 2013 között, és a Főigazgatóság csak 50 operatív 
auditort tud biztosítani a regionális politika területén a Struk-
turális Alapok működésének ellenőrzésére. Emellett jelentős 
erőforrásokat foglal le a koordináció, a horizontális kérdések, 
az Európai Számvevőszékkel való kapcsolatok, a jogi kérdé-
sek, a megszakítási és felfüggesztés előtti eljárások, valamint 
a mentesítési folyamat.

Auditálás a gyakorlatban

Mivel a finanszírozási programok több évet ölelnek fel (2007–
2013), az ellenőrzés és audit a pénzek felhasználása előtt, 
közben és után is folyik, több éven keresztül. 

A „kockázat alapú”, szelektív auditálási stratégia és a nemzeti 
auditcsoportok képzése együttesen alkalmazva igen haté-
konynak bizonyult. 

„  A Bizottság felelős az EU költségvetésének megvalósításáért.  
A Strukturális Alapokhoz tartozó programok megvalósítása megosztott 
igazgatás szerint történik, ahol a Bizottságnak a tagállamokkal közös 
felelőssége az uniós források megfelelő felhasználása. 
 
50 operatív auditorból álló csapatunk évente mintegy 90 auditálást 
végez. Úgy gondoljuk, hogy a nemzeti auditcsoportoknak képzés  
és tanácsadás formájában biztosított támogatásunkat nagyra értékelik. 
 
Tavaly az ECA kiemelte a nemzeti és uniós ellenőrök („Homologues 
Group”) Vilniusban tartott éves találkozóján, ahol minden auditáló 
hatóság részt vett, hogy az auditáló hatóságok visszajelzései szerint 
pozitív kapcsolatot és jó együttműködést tudtunk kialakítani a tagál-
lamokban dolgozó munkatársainkkal, hogy közösen megvalósítsuk  
az adófizetők pénzének megfelelő és hatékony felhasználását.” 

 
    Lena Andersson Pench – auditigazgató, regionális és várospolitikai  

Főigazgatóság, Európai Bizottság
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Egyéb típusú ellenőrzések mellett a regionális és várospo-
litikai Főigazgatóság auditorai több mint 160 helyszíni ellen-
őrzést végeztek 2009 és 2012 között a nemzeti auditáló 
hatóságok által végzett auditálási feladatok megbízhatósá-
gának igazolása céljából. A nemzeti auditcsoportokkal való 
együttműködés emellett sokat segít az egyetértés fejlesz-
tésében, az érintett auditáló hatóságok ismereteinek bőví-
tésében, valamint a munkájuk hatékonyságának és az 
eredmények megbízhatóságának nagymértékű javításában 
(lásd az alábbiakat). 

Ez a folyamat nemzeti szinten erősíti a hozzáértést, így már 
önmagában segíti a hibák számának csökkenését középtá-
von is. 

Az irányítási és ellenőrzési  
rendszerek fő szereplői

Az ellenőrzés első szintjét a nemzeti vagy regionális szinten 
működő programirányító hatóság jelenti, amelynek legfőbb 
feladata annak biztosítása, hogy a program hatékonyan és 
megfelelően valósuljon meg.

Ennek a hatóságnak tanácsokkal kell ellátnia a kedvezmé-
nyezetteket a finanszírozási követelmények teljesítéséhez 
szükséges teendőikkel kapcsolatban, valamint belső ellen-
őrzéssel kell igazolnia, hogy a kedvezményezettek által fel-
mutatott kiadások rendben vannak-e. 

Központi feladata a program megvalósításának figyelem-
mel követése, a dokumentumok – a projektgazdák kifizetési 
követeléseihez tartozó számlák és jelentések – ellenőrzése, 
valamint az eredményekről szóló éves jelentés készítése 
a Bizottság számára. 

Az ellenőrzés második alapvető szintjét a tagállamon belül 
a tanúsító hatóság jelenti, amelynek tanúsítania kell a Bizott-
ság felé, hogy a megtérítésre bejelentett kiadások helyesek, és 
megfelelnek a vonatkozó közösségi és nemzeti szabályoknak.

Az operatív programok auditáló hatóságának legfőbb feladata 
gondoskodni annak az igazolásáról, hogy az operatív program 
irányítási és ellenőrzési rendszere hatékonyan működik, vala-
mint a bejelentett kiadások ellenőrzéséről a műveletek egy 
megfelelő mintájának vizsgálata alapján. 

Az auditálás következő szintjét az EU testületei foglalják el, 
amelyek megvizsgálják a nemzeti ellenőrzési rendszerek 
általános működését. Az auditálás ugyanakkor nem pótolja 
a hatékony első szintű ellenőrzést és a kiadások tanúsítása 
előtt szükséges ellenőrzést – a nemzeti szinten elvégzett 
munka tehát kulcsfontosságú.

Egységes ellenőrzési elv – a nemzeti szintű 
ellenőrzésre támaszkodva

A regionális és várospolitikai Főigazgatóság 2009 és 2012 
között jelentős ellenőrzési erőforrásokat szentelt egy felmé-
résre, amelynek során 41 nemzeti auditáló hatóság megbíz-
hatóságát értékelték, amelyek az ErFA által biztosított 
támogatások több mint 96 %-ának ellenőrzéséért felelősek. 

Annak ismerete, hogy hol hatékony a nemzeti irányítási és 
ellenőrzési rendszer, lehetővé teszi, hogy a Bizottság oda össz-
pontosítsa viszonylag korlátozott ellenőrzési erőforrásait, ahol 
arra a leginkább szükség van.

A felmérés 15 vizsgált auditáló hatóság felelősségi körébe 
tartozó 51 programról állapította meg, hogy megfelel a szük-
séges követelményeknek, ezért ezeket alacsony ellenőrzési 
prioritásúként jelölte meg. Ennek eredményeként a regionális 
és várospolitikai Főigazgatóság teljes körűen az egységes 
ellenőrzési elvet alkalmazta ezekre a programokra az EK-ren-
deleteknek (1083/2006/EK rendelet, 73. cikk) megfelelően.

A döntés, hogy a Bizottság a nemzeti auditáló hatóság véle-
ményére támaszkodik, nem jelenti azt, hogy a Bizottság 
a jövőben nem végezhet helyszíni ellenőrzéseket ezekben 
a programokban. 

A Főigazgatóság auditálási eljárása egyértelműen jelentős 
javulást eredményezett az auditáló hatóságok munkájában, 
ezáltal számottevően csökkentette a vizsgált auditáló ható-
ságok jelentette ellenőrzési kockázatot, amit a csökkenő hiba-
arányok is alátámasztanak.

Ezek az auditálási ajánlások megkövetelték továbbá egyes 
auditáló hatóságoktól bizonyos ismert kockázati területek – 
például a közbeszerzés, a pénzügyi eszközök vagy az állami 
támogatások – jobb lefedését. 

A Bizottság konkrét irányelvekkel – tematikus ellenőrzési lis-
tákkal, ellenőrzési keretrendszerekkel (rendszerellenőrzések, 
pénzügyi eszközök) – látta el az auditáló hatóságokat, ame-
lyek segítik e magas kockázatú területeken alkalmazott ellen-
őrzési módszerek egységesítését. 

A belső ellenőrzési erőforrások megosztása

A Bizottság a saját ellenőrzési erőforrásainak legjobb kihasz-
nálása érdekében az egyéb finanszírozási területeken – konk-
rétan a foglalkoztatás és a halászat területén (Foglalkoztatás, 
Szociális ügyek és Társadalmi Összetartozás Főigazgatóság, 
illetve Tengerügyi és Halászati Főigazgatóság) – szerzett 
szakértelmet és tapasztalatokat egybegyűjti a szorosabb 
együttműködés révén.

A cél az auditcsoportok közötti összhang növelése a kocká-
zatelemzések, ellenőrzési tervek és erőforrások megosztása 
által. Ez pedig közös ellenőrzési munkát eredményez bizo-
nyos területeken.
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intézkedés – a „megszakítási Bizottság”

Az esetleges problémák észlelése esetén a Bizottság egy  
lépcsőzetes intézkedési tervet követve védheti meg az uniós 
forrásokat. Ennek eszközei a figyelmeztető levelektől a kifize-
tések felfüggesztéséig vagy szükség esetén a pénzügyi kor-
rekcióig terjednek. 

Ezeket hetente figyeli a belső „Megszakítási Bizottság” a regi-
onális és várospolitikai Főigazgatósághoz kapcsolódó ügyek-
ben. Ez a szervezet gyorsan és konzisztensen tud fellépni 
minden esetben, függetlenül attól, hogy a problémát a Bizott-
ság vagy a tagállam auditorai észlelték.

A bizottság figyeli a folyamatban lévő ügyeket, megvizsgálja 
a problémás eseteket, és gondoskodik a döntések gyors elfo-
gadásáról. Emellett lehetővé teszi a tagállamok közötti egyenlő 
bánásmódot.

A Bizottság rendelkezései 2012-ben 136 programot érintettek, 
ami összesen 189 figyelmeztetést és kifizetés-megszakítást 
foglalt magában. 66 felfüggesztést megelőző levelet adtak ki, 
amely azt takarja, hogy az adott programot egyetlen lépés 
választja el a hivatalos felfüggesztéstől. E 189 figyelmeztetés-
ből, illetve megszakításból 119 eset megoldódott az év vége 
előtt. 2012-ben 2 felfüggesztésről szóló döntést fogadtak el.

A korábban említettek szerint a regionális politika terén felme-
rülő hibák visszaszorításának egyik kulcsa a megszakítások 
szigorú alkalmazása.

új tagállamok

Fontos, hogy az új tagállamok számára biztosítsuk azt 
a szakértelmet és azokat a képességeket, amelyek segítsé-
gével megfelelően el tudják végezni a pénzek szétosztását 
és az ellenőrzési feladatokat. Itt van szükség a képességek 
bővítésére, ezért – ahogy az Horvátország közelgő csatla-
kozásával kapcsolatban is elmondható – a Bizottság szoro-
san együttműködik a nemzeti auditcsoportokkal, hogy azok 
hiánytalanul megismerhessék az eljárásokat. 

2014-2020 – fejlettebb teljesítési rendszer

A Bizottság a 2014 és 2020 közötti programidőszak alatt 
csökkenteni szeretné a részt vevő hatóságok számát.  
Az elképzelés az, hogy a tagállamoknak a korábbiaknál is 
nagyobb felelőssége lesz, és jobban számon kérhető lesz raj-
tuk a források megfelelő felhasználása. 

A Bizottság továbbra is a jobban teljesítő nemzeti hatóságok 
ellenőrzési tevékenységére fog támaszkodni, saját ellenőrzési 
tevékenységét pedig a gyengébben teljesítő hatóságokra 
összpontosítja.

Problémák észlelése esetén a Bizottság a korábbiakhoz 
hasonlóan alkalmazza szükség esetén a kifizetések megsza-
kítását és korrekcióját, és visszatartja az időközi kifizetések 
10 %-át, amíg megfelelő biztosíték nem születik a program-
beszámolók éves elfogadása révén.

Emellett az összes szinten elérhető elektronikus adatkezelés 
által kisebbek lesznek a kedvezményezettek adminisztratív ter-
hei, és csökkenthető lesz a tévedések száma, illetve ugyanez 
remélhető az egyszerűsített költségek szélesebb körű haszná-
latától is.

A csalások megelőzése a kohéziós 
politikában

Alapvető fontosságú, hogy az irányító hatóságok megfele-
lően kezeljenek minden csalási kockázatot a kockázatelem-
zések, illetve a megelőzésre, a felderítésre és a korrekcióra 
vonatkozó intézkedések során. 

A csalás a természetéből adódóan nyilvánvalóan titkolt és 
elrejtett, ezért előfordulhat, hogy felderítetlen marad, vagy 
nem kerül nyilvánosságra. Az összes finanszírozás viszony-
latában kicsi a csalások hatása, és az egyre hatékonyabb 
ellenőrzési és figyelési intézkedések kordában tartják őket. 
A Bizottság arra buzdítja a tagállamokat, hogy zéró toleran-
ciát alkalmazzanak a csalásokkal szemben.

PÉLDáK A STrUKTUráLIS ALAPOKBAN 
ÉSZLELT cSALáSOK TÍPUSAIrA  

▶  „Hamis nyilatkozatok vagy dokumentumok” – 
hamis vagy meghamisított dokumentumok  
vagy az alátámasztó dokumentumok hiánya 

▶  „Kétszeres finanszírozás” – a kiadások szándékos 
kifizetése egyszerre két alapból

▶  Érdekütközés – elhallgatott pénzügyi érdek  
egy műveletben vagy szerződésben

▶  A közbeszerzési szabályok megszegése – projek-
tek elnyerése az uniós és a nemzeti szabályoknak 
való megfelelés ismert hiánya mellett

▶  A szabályoknak ellentmondva meg nem valósí-
tott, be nem fejezett vagy el nem végzett művelet 

▶
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▶ TOVáBBI INFOrMácIÓ
22 nyelven érhető el 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/
presenta/audit2009/audit2009_hu.pdf

A jelenlegi előírások szerint a tagállamok a 10 000 eurót meg-
haladó uniós támogatásokat érintő szabálytalanságokat köte-
lesek jelenteni negyedévente az Európai csalás Elleni Hivatal, 
az olAF felé, valamint jelezniük kell a csalás gyanúját. 

A tagállamoknak emellett évente át kell adniuk a Bizottságnak 
az előző éves korrekciók összesített számadatait, amelyek 
magukba foglalják az olAF felé előírt jelentésekre vonatkozó 
küszöbérték alatti eseteket is.

A csalást jellemző mutatók

A Bizottság felvázolt bizonyos jeleket, amelyek „vörös zászló-
ként” jelzik azokat a szituációkat, amelyek szabálytalanság 
kockázatát vagy csalás gyanúját vetik fel. A lista mintegy 
20 gyakran felmerülő csalási sémát tartalmaz. Ezek a szer-
ződéskötési és a közbeszerzési eljáráshoz, a munkadíjakhoz 
és a tanácsadási szolgáltatásokhoz kapcsolódnak. 

Ilyen lehet például, ha több részre bontják a vásárlást, hogy 
kikerüljék a pályázati eljárásra vonatkozóan előírt küszöböt. 
Egy másik jelzés lehet egy olyan szerződött alkalmazott, 
akinek érdekeltsége van egy támogatott műveletben, ami 
érdekütközéshez vezethet. 

Kockázatelemzés

Az olAF a kockázatelemzések mintájára kifejlesztett egy 
csalási kockázatelemzési módszert. Ennek az elemzési eljárás-
nak köszönhetően a nemzeti hatóságok és az olAF számos 
gyanított csalást tudott azonosítani, illetve ilyen ügyekben 
vizsgálatot indítani. 

A tagállamok támogatása a csalások 
megelőzésére és felderítésére  
tett erőfeszítéseikben

A Bizottság 2013-tól kezdődően önkéntes alapon felajánlja 
az általa tervezett, ArAcHNE nevű adatbányászati eszközt 
az irányító hatóságok számára, amelynek segítségével azo-
nosíthatók a csalási kockázatnak jobban kitett projektek.  
Az ArAcHNE egy kockázatértékelő eszköz, amellyel nagyobb 
hatékonyság érhető el a projektek kiválasztásában és a keze-
lés ellenőrzésében, továbbá még eredményesebb lehet mind 
a csalások megelőzése, mind a felderítésük. Az eszközt foko-
zatosan vezetik be 2013-ban.

csalás ellenes közös stratégia

A Bizottság regionális politikai, foglalkoztatási és halászati 
hivatalainak (regionális és várospolitikai Főigazgatóság; Fog-
lalkoztatás, Szociális ügyek és Társadalmi Összetartozás 
Főigazgatóság; Tengerügyi és Halászati Főigazgatóság) tevé-
kenysége fontos szerepet játszik az EU csalásokkal szembeni 
védelmében. Ezek a hivatalok kidolgoztak egy csalás elleni 
közös stratégiát.

Ez a stratégia a csalások megelőzésére összpontosít, ugyan-
akkor más aspektusokkal is foglalkozik – olyan átfogó megkö-
zelítést alkalmaz, amely elengedhetetlen a csalás elleni sikeres 
küzdelemhez. A stratégia magába foglalja a hivatalok minden 
erőforrásának egybefogását, valamint egy operatív intézkedé-
seket tartalmazó akciótervet.

A közös terv stratégiai célja a csalási kockázatokra vonatkozó 
elemzések és a csalásokkal szembeni tudatosság megerősí-
tése, emellett pedig útmutatás és támogatás biztosítása 
a tagállamok számára. 

Ez az elemzés az olAF saját tapasztalataival karöltve értékes 
információkkal szolgál, amelyek segítséget jelentenek az uniós 
források kezeléséért felelős hatóságok számára a csalások 
megelőzésében és felderítésében.

A stratégia figyelembe veszi, hogy a potenciális csalások sike-
res felderítése elrettentő eszközként működik a csalókkal 
szemben. A leginkább költséghatékony módszer a csalások 
társadalomra gyakorolt hatásának megszüntetésére pedig 
az, ha a csalásnak már a lehetőségét is megakadályozzuk.
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