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A PÉNZINTÉZETEK TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSÁNAK
ÚJ DIMENZIÓI ÉS A KÖNYVVIZSGÁLAT SZEREPE
A vállalati társadalmi felelõsségvállalás általános logikájából kiindulva a szerzõ bemutatja a pénzintézetek
felelõsségvállalásának követelményeit, majd a pénzügyi válság kapcsán kitér a banki mérlegeket hitelesítõ
könyvvizsgálók társadalmi felelõsségére. Megítélése szerint mind a pénzintézeti felelõsségvállalás, mind a
könyvvizsgálat új kihívásokat tartalmaz, új elemekkel töltõdik fel.

A vállalatok társadalmi
felelõsségvállalása
A vállalatok társadalmi felelõsségvállalása (Corporate Social Responsibility,
CSR) témakör gazdag szakirodalmi
háttérrel rendelkezik. Kotler és Lee1
definíciója szerint a vállalati társadalmi felelõsségvállalás azt az elkötelezettséget jelenti, amely során a vállalat a közösség jólétének érdekében
folytat önkéntesen, szabadon választott üzleti gyakorlatot, amit erõforrásaival is támogat.
Az Európai Közösségek Bizottságának definíciója szerint2 a vállalatok a
társadalmi igények kielégítése során
túllépnek a kollektív szerzõdésekben
rögzített minimális jogi elõírásokon
és kötelezettségeken. Az érdekelt
partnerekkel együttmûködve hozzájárulhatnak a gazdasági, társadalmi
és környezetvédelmi célok kielégítéséhez. Ennek megfelelõen a vállalati
társadalmi felelõsségvállalás globálisan és az EU szintjén is egyre fontosabb fogalommá vált, és részét képezi a globalizációról, a versenyképességrõl és a fenntarthatóságról folyó
vitának.
Értelmezhetjük tehát a vállalati társadalmi felelõsségvállalást olyan üzleti magatartások és felfogások ötvözeteként, amely a fenntartható fejlõdés és az üzleti etika szellemében – a
belsõ vállalati szempontokon túl –
környezetvédelmi, szociális és humá-
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nus érdekeket, értékeket közvetít, érvényesít. A vállalati felelõsségvállalás
magában foglalja a cég mûködésének átláthatóságát, etikai normáknak
való megfelelõségét és a vállalattal
kapcsolatban álló belsõ és külsõ érdekeltek (munkavállalók, tulajdonosok, menedzsment, üzleti partnerek,
állami intézmények) szempontjainak
minél szélesebb körû figyelembevételét.
Az 1970-es évektõl kibontakozó
globalizációs folyamatok egyik hatásaként létrejött multinacionális vállalatok speciális szerepet töltenek be
mind a gazdaságban, mind a társadalomban. A nagyvállalatnak nemcsak
a mérete, hanem a felelõssége is
nagy (Szigeti – Mészáros – Borzán,
20113). A nemzetközi vállalatok méreteinek, szerepének felértékelõdése
felveti a vállalati felelõsségvállalással
kapcsolatos nézetek és gyakorlat globalizálódását, sõt a pénzügyi válság
után e teóriák újraértelmezését is.

A pénzintézetek társadalmi
felelõsségvállalása
Speciális vállalkozások a pénz-, tõke- és a devizapiacok intézményei.
A központi költségvetés és a helyi
önkormányzatok, továbbá a lakosság eladósodási folyamata világszerte felértékelték a pénzügyi vállalkozások mûködésének, illetve

társadalmi felelõsségvállalásának
szerepét.
A pénzintézeti rendszer stabilitását
általános közérdeklõdés övezi nemzetgazdasági és nemzetközi téren
egyaránt. A gazdaság stabil mûködéséhez elengedhetetlen, hogy a bankok a lakosság, az országos és helyi
kormányzás bizalmát élvezzék. Mûködésük, biztonsági szintjük ismert
legyen a társadalom tagjai és a gazdasági szereplõk elõtt. Az Európai
Unió új könyvvizsgálói direktívája
szerint közérdeklõdésnek kitett szervezetek azok a gazdálkodók, amelyek iránt jelentõs társadalmi érdeklõdés mutatkozik üzletvitelük, méretük vagy az általuk foglalkoztatottak
létszáma miatt. Közérdeklõdésnek
kiemelten kitettek azok a tagállami
jogszabályok hatálya alá tartozó társaságok, amelyek értékpapírjai bármely tagállam szabályozott piacán
kereskedésre
befogadottak
a
93/22/EGK tanácsi irányelv4 1. cikkének (13) bekezdése értelmében.
Vagyis a bankok és más pénzügyi intézmények, valamint a biztosítási
vállalatok mûködésére, pénzügyi beszámolóik adattartalmára információs igényt megjelenítõk köre jelentõs.
Más vállalkozásokkal össze nem hasonlítható módon ezért kiemelt jelentõségû, ahogy a bankok a pénzügyi stabilitásukat kezelik, illetve
ahogyan a felügyeletek a pénzügyi
stabilitásukat, tõkemegfelelésüket

_LentnerCs_tanulmany_11_07-8.qxd

2011. 07. 05.

15:04

Page 281

TANULMÁNY
ellenõrzik. Amilyen mértékben a
pénzintézeti tevékenység mind nemzeti, mind nemzetközi vonatkozásban egyre összetettebbé válik,
ugyanúgy a felügyelet és a külsõ
könyvvizsgáló is egyre nagyobb követelményekkel szembesül. A pénzintézetek auditját a Könyvvizsgálók
Nemzetközi Szövetsége (IFAC) keretében mûködõ, a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok Bizottsága
(IAPC) által kiadott állásfoglalások
oly módon szabályozzák, hogy a
könyvvizsgálói módszerek, kapcsolódó szolgáltatások egységességét növeljék az egész világon. A monetáris
instrumentumok fizikai biztonságának megítélése mellett kiemelt feladat a különbözõ típusú banki ügyletek és az elektronikus adatfeldolgozás ellenõrzése. A banki leányvállalatok számának növekedése, a fiókrendszer földrajzi térben való szétterülése, a vele együtt járó döntési jogosultság decentralizáció, a crossbording ügyletek (határon átnyúló
szolgáltatások), a mérlegen kívüli tételek megszaporodása a modern
pénzintézet mûködésével együtt járnak, ugyanakkor kockázatuk is jelentõssé válik.5 Mindez a pénzintézetek
könyvvizsgálatának, felügyeleti ellenõrzésének és a felügyeletek szabályozási tevékenységének felértékelõdését indikálja.6 A bank pénzügyi beszámolóiban megjelenõ információk
belsõ és külsõ címzettjei így megkülönböztetett figyelemmel követik az
üzletvitelrõl rendelkezésre álló mérleg- és eredményadatok alakulását,
továbbá az úgynevezett járulékos,
társadalmi felelõsségvállalásra vonatkozó elvárások teljesülését.

A társadalmi
felelõsségvállalás
új dimenziói
Az elmúlt évtizedekben sok vállalkozás felismerte, hogy mûködése elválaszthatatlan az õt körülvevõ társadalomtól és környezettõl, ezért stratégiájában szerepet kapott a társa-

dalmi felelõsségvállalás. A CSR-t
nem egy különálló PR-eszköz vagy
versenyképesség-javító
tényezõként, még csak nem is az üzleti lehetõségek további forrásaként, hanem
e tényezõk olyan kombinációjaként
értelmezték, amely a vállalat hosszú
távú sikerét képes meghatározni.
A társadalmi és környezeti ügyek
iránti elkötelezettség magától értetõdõvé tette, hogy a vállalatoknak hozzá kell járulniuk a fenntartható fejlõdéshez, ha részesülni akarnak annak eredményeibõl. Az angolszász
másodlagos jelzálogpiacok 2007-es
összeomlásáig mind a reál-, mind a
pénzügyi szféra területén a társaságok belsõ üzleti érdekei mellett
meghatározó, sõt növekvõ szerepet
kaptak a társadalmi, környezetvédelmi és már emberjogi célok. Pénzügyi jelentéseik is kiemelt figyelmet
fordítottak a vállalkozás tevékenységének társadalmi, gazdasági és környezeti hatására. Végül is egy bank
stabil pénzügyi helyzete, növekvõ
gazdasági teljesítménye, etikus és
transzparens tevékenysége, valamint a felelõs pénzügyi szolgáltatásai biztosítják a kiszámítható, megbízható mûködést, amely egyben lehetõséget nyújt a környezet, illetve a
társadalom igényeinek szélesebb
körû figyelembevételére, támogatására.
A 2007-ig töretlenül érvényesülõ
gazdasági konjunktúra idõszakában
a vállalatok, bankok növekedési pályája jó alapot teremtett a társadalomért vállalt kötelezettségek teljesítésére. Az elmúlt négy év történései
azonban világszerte az üzletvitel
gyengülésével járnak. A világgazdasági dekonjunktúra a primer, szekunder és tercier ágazatokban mûködõ
vállalkozások üzletvitelét, ha másmás mértékben is, de egyaránt érinti.7 A válság a vállalkozás folytatásának számviteli alapelvét kiemelt minõsítési szemponttá teszi mind a menedzsment számára, mind a könyvvizsgálat során. Vagyis körültekintõbben kell vizsgálni, hogy a gazdálkodó
a belátható jövõben is fenn tudja-e

tartani mûködését, folytatni tudja-e
tevékenységét, és nem várható a mûködés beszüntetése vagy bármilyen
okból történõ jelentõs csökkentése.
A vállalkozás folytatásának érvényesülése a biztosítéka, az alapja a társadalmi felelõsségvállalásnak. Ez az elmúlt évtizedekben is így volt, azonban az elmúlt négy év sorozatos gazdasági nehézségei felértékelték a stabil üzletmenet jelentõségét, ami az
alapja a gazdálkodók további társadalmi kötelezettségvállalásának.
A válság hatására átrendezõdött a
társadalmi felelõsségvállalás szempontrendszere is. A pénzintézetek
fontos feladatuknak tekintik a tevékenységükbõl fakadó közvetlen és
közvetett negatív környezeti hatások
csökkentését, valamint a környezettudatosság területén a szemléletformálást. E szerepük további megtartása mellett nagyobb felelõsséget tudnak vállalni a társadalomért, ha a mûszaki termelõkapacitások napjainkban is zajló átrendezõdése során a
környezetet kevésbé kímélõ technológiákat nem finanszíroznak.8 Fontos
a szerepük a pénzintézetek belsõ
számviteli rendszereiben a bizonylatok kinyomtatása során érvényesülõ
papírtakarékossági szempontoknak.
Kiemelt jelentõségük van a sporttámogatás területén, a hátrányos helyzetû társadalmi csoportok megsegítésében. De napjaink felértékelõdõ és
egyidejûleg átalakuló pénzintézeti
társadalmi felelõsségvállalása keretében a hitelezett ügyfelek, kis- és közepes vállalkozások, a lakosság,
ezen belül a fiatalok pénzügyi tájékozottságának és kultúrájának fejlesztését, a helyi közösségek és a társadalom törekvéseinek elõsegítését szolgálva nagyobb társadalmi felelõsségvállalást tudnak kiváltani, mint egy
sportklub szponzorálásával. Az üzleti
tevékenység során az ügyfelekkel
fenntartott kapcsolat, a bank közvetlen szakmai profiljához közelebb álló
tevékenységek és érdekcsoportok támogatásával erõsödhet a pénzintézetek társadalomért vállalt felelõsségvállalása.
SZÁMVITEL•ADÓ•KÖNYVVIZSGÁLAT
2011/6 június

281

_LentnerCs_tanulmany_11_07-8.qxd

2011. 07. 05.

15:04

Page 282

TANULMÁNY
A pénzintézeti
CSR módosulásának indokai
és a könyvvizsgálat
A jelenlegi válságot kiváltó tényezõk,
felelõsségi csoportok hármas vetületûek9:
• a pénzügyi piacok kínálati oldalát
képviselõ bankok és pénzügyi intézmények,
• a pénzügyi piacok keresleti oldalát képviselõ, hitelfelvevõ vállalatok és különösen a háztartások,
• a pénzügyi piacok intézményi hátterét definiáló, illetve a szabályokat alkotó kormányzat.
A válságot elõidézõ tényezõk, érdekcsoportok felelõssége közös, azonban
a banki szektor tehet talán a legtöbbet, hogy a problémák enyhüljenek,
ugyanis a piacgazdaságban elsõsorban a bankok és a pénzügyi intézmények felelõssége a pénzügyi stabilitás
megteremtése és fenntartása.
A közelmúltban lezárult Amerikai
Kongresszus vizsgálata10 is egyértelmûen rámutat, hogy a pénzügyi krízis
elkerülhetõ lett volna, ha a pénzügyi
szabályozásban és felügyeletben elterjedõ hibák nem váltak volna általánossá. A túlzott hitelfelvétel legváltozatosabb kombinációi alakultak ki,
majd az alapos átláthatóság hiánya a
pénzügyi rendszert, késõbb pedig a
reálgazdaságot és a háztartások meghatározó részét is válságba sodorta.
A banküzem mûködésében a történtek hatására felértékelõdik a vállalkozás folytatásának biztosítása,
amely stabilizálhatja a gazdaság többi szereplõjének gazdálkodását,
fenntartható fejlõdését elõsegítheti.
A gazdasági konjunktúra idõszakában definiált úgymond minimum társadalmi felelõsségvállalási elem, vagyis az üzletvitel fenntartása, a gazdasági válság hatására hangsúlyozottabb társadalmi felelõsségvállalási tényezõvé válik.
Módosul a pénzintézetek felelõsségvállalása a tekintetben is, hogy a szociális csoportok, társadalmi rétegek,
környezetvédelmi célok általános jellegû támogatása helyett/mellett a sa-
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ját ügyfelekkel ápolt minõségi kapcsolatrendszer, a pénzügyi kultúra fejlesztése kerül elõtérbe, és az erre irányuló banki erõfeszítések teszik a bankokat társadalmi szempontból felelõs intézménnyé. A szûkösebb anyagi körülmények hatására a bankkal kapcsolatban álló érintettekért (stakeholderek),
illetve a bank tevékenységéhez közelebb álló tevékenységekért, ügyfélcsoportokért, társadalmi rétegekért vállalt
felelõsségvállalás a jövõben várhatóan erõsödni fog.
Az Európai Bizottság jelentése
szerint11 a pénzügyi válság következtében sok helyen megkérdõjelezték,
hogy a bankok, fedezeti alapok, hitelminõsítõk, felügyeletek, központi
bankok megfelelõ figyelmet szenteltek-e az alapos mûködésre és a hatások elemzésére. A Bizottság a könyvvizsgálói szakma segítségét kéri az
auditálás tökéletesítéséhez, amelyen
keresztül a pénzügyi stabilitás fokozása megvalósulhat. A megbízható
könyvvizsgálat kulcsfontosságú az általános és piaci bizalom helyreállításához, hozzájárul a befektetõk védelméhez és csökkenti a társaságok tõkeköltségeit. Az alapos módszertannal, megfelelõ szakképzettséggel
felvértezett könyvvizsgálat társadalmi feladatot lát el , hiszen az
auditálás során arról kell nyilatkozni, hogy a pénzintézet, a vállalat
éves beszámolója megfelel-e a valóságnak. A könyvvizsgálói függetlenség a hitelesítõ eljárás alapja. Az Európai Bizottság mindezek tükrében a
könyvvizsgálókkal folytatott párbeszéd során e társadalmi megbízás teljesülését és a könyvvizsgálói szakma
módszertani alapjainak továbbfejlesztését szorgalmazza. Így a könyvvizsgálat során kiemelt figyelmet kell
szentelni a vállalkozás folytatása
alapelvének érvényesülésén és értékelésén túl a pénzügyi kultúra fejlesztésére irányuló banki, társadalmi felelõsségvállalási körbe tartozó pénzintézeti tevékenységek auditálására.
A bank társadalmi felelõsségvállalásának céliránya az ügyfelei, a vele
kapcsolatban álló társadalmi csopor-

tok és vállalkozások kiszámítható
gazdálkodásának elõsegítésére szorítkozik. Rajta keresztül a vállalkozás
folytatása számviteli alapelvének érvényesülése elõsegítõdik az ügyfeleknél, majd végsõ soron ezek együttes
hatására a pénzintézetnél is. Az új típusú társadalmi felelõsségvállalás
hatására a piacgazdaságok stabilitása, rajtuk keresztül a világgazdaság
ereje és a helyi társadalmak kohéziója erõsödhet.
A megváltozott, átalakuló banki felelõsségvállalás megváltozó társadalmi felelõsségvállalást igényel a
könyvvizsgálóktól is, vagyis a könyvvizsgálat társadalmi szerepe felértékelõdik. Alapjaiban a könyvvizsgálók
és a könyvvizsgálat szerepe nem változhat meg, de a kommunikáció és a
könyvvizsgálói jelentés tartalmának
kibõvítése javasolható.12 A könyvvizsgálat irányainak, mélységének és
a jelentés tartalmának egy lehetséges
bõvítési pontja lehet a pénzintézetek
új típusú társadalmi felelõsségvállalásának könyvvizsgálói értékelése és
kommunikációja.
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