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A dolgozat rövid kivonata* 

 

A vállalati fenntarthatóság, illetve a jelentéskészítés és a pénzügyi eredményesség vizsgálata egy 

mindössze néhány évtizedes múltra visszatekintő kutatási terület, amely az utóbbi években egyre több 

kutatónak keltette fel a figyelmét. A 70-es évek elején jelentek meg az első publikációk a témában, és 

mind a mai napig nem született egyértelmű állásfoglalás az eredményekről.   

Habár a témabeli publikációk a világ számos országát lefedik, Magyarországon még nem végeztek a 

fenntarthatóság és a pénzügyi eredményesség kapcsolatát, és a nem-pénzügyi jelentéskészítés 

motivációit vizsgáló empirikus kutatást. A tanulmányozott témát ezentúl a jelentéskészítés 

magyarországi és világviszonylatú tendenciájában feszülő ellentét kérdése is érdekessé teszi. A kutatás 

amellett, hogy betölti az említett tudományos rést, rendkívül aktuális, ugyanis a gyakorlatban 2018-tól 

alkalmazandó, a nagyvállalatok számára a nem-pénzügyi jelentéskészítést kötelezővé tevő európai 

uniós rendelet alapvetően meg fogja változtatni annak gyakorlatát és mozgatórugóit.  

Kutatásom során Magyarországon működő vállalatok körében a fenntarthatóság és a pénzügyi 

eredményesség kapcsolatát a Global Reporting Initiative keretrendszere szerint felépülő 

fenntarthatósági jelentések segítségével, a szakirodalom példáját követve regresszióelemzés által 

vizsgáltam. A jelentéskészítés azonban nem csupán eszköze, hanem tárgya is kutatásomnak, hiszen 

kérdőíves felmérést végezve magyarországi vállalatok fenntarthatósági szakértőinek véleménye 

alapján feltérképeztem annak okait, mögöttes motivációt is. A kutatási kérdéseket tehát statisztikai és 

empirikus megközelítésből egyaránt vizsgáltam, amely komplex kutatási eljárás egyedülálló 

a témabeli tanulmányok módszertana között.  

Az eredmények a fenntartható vállalati működés és a pénzügyi eredményesség kétirányú 

pozitív kapcsolatát mutatták ki, tehát amellett, hogy a fenntarthatóság hozzájárul a jobb pénzügyi 

teljesítmény eléréséhez, a fenntarthatóságra fordított nagyobb figyelem hátterében is többek között a 



jobb pénzügyi teljesítmény áll. A fenntartható működést emellett a vállalatok tevékenységének jellege 

és célpiaca is számottevően meghatározza, ugyanis a környezetre vagy a társadalomra jelentős hatással 

járó működés és az exportintenzitás egyaránt hozzájárul a jobb fenntarthatósági teljesítményhez. Ez 

rávilágít arra, hogy a vállalati fenntarthatóság mögött a profitmaximalizáláson túl külső kényszerítő 

tényezők is állnak, valamint megállapítható, hogy a vállalati fenntarthatóság hazai elterjedésében a 

külföldi célpiaccal rendelkező, exportintenzív vállalatok játszhatnak kulcsszerepet. Ehhez azonban 

feltétlenül szükséges, hogy a vállalatok a fenntartható működés pénzügyi vonzatának nehézkes mérési 

lehetőségei ellenére felismerjék, hogy a fenntarthatóság a környezet és a társadalom mellett a saját 

érdekeit is szolgálja. Ez felhívja a figyelmet a vállalati fenntarthatóság és a pénzügyi eredményesség 

kapcsolatát vizsgáló kutatások jelentőségére, ugyanis a témabeli publikációk hozzájárulhatnak ahhoz, 

hogy a vállalatok vezetőiben tudatosulhassanak a fenntartható működés pénzügyi és nem-pénzügyi 

előnyei, és ezáltal egyre több vállalat fordítson figyelmet a környezeti, a társadalmi és a gazdasági 

tényezők egy célrendszerben való integrált megközelítésére. 
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