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A dolgozat a fenntarthatósági jelentések tartalmával, illetve azok 
könyvvizsgálatával foglalkozik. Felmérve ezen jelentések 
információtartalmát, arra keresi a választ, hogy ezen jelentések készítői 
ténylegesen társadalmilag felelősnek tekinthetők-e. A dolgozat 
megvizsgálja a könyvvizsgálat minőségét az érdekhordozók preferenciái 
alapján. A munka alapját képező kutatás a Budapesti Értéktőzsdén 
jelenlévő vállalkozások fenntarthatósági és társaságirányítási jelentései 
képezték. A Kutatás során igazolta, hogy fenntarthatósági jelentések 
könyvvizsgálata növekvő relevanciával bír az érintettek körében annak 
ellenére, hogy annak könyvvizsgálata nem tud kellő bizonyosságot 
felmutatni a felhasznált adatok sokrétűsége és a vélemények 
szubjektivitása miatt. Megvizsgálva a Magyarországon közzétett 
fenntarthatósági jelentéseket azt láthatjuk, hogy a fenntarthatósági 
jelentések könyvvizsgálata értéket teremt. Éréket teremt az által, hogy a 
megbízható és hiteles adatok nagyobb valósínűséggel képezik részét a 
vállalati döntéshozatalnak. Értékteremtő hatása van annak is, hogy 
megbízható riporting rendszer nélkül nem lehet fenntarthatósági 
eredményt elérni. A külső érintettek, elsődlegesen a befektetők és az 
elemzési szakértők magasabb bizalmi szintre emelkednek és jobb 
döntéseket tudnak hozni a vállalattal kapcsolatban, amennyiben az 
auditált pénzügyi kimutatás mellett auditált fenntarthatósági jelentés is a 
birtokukban van. 

A kutatómunka során hipotéziseket fogalmaztam meg, melyeket a 
Magyarországon közzétett, könyvvizsgálattal alátámasztott 
fenntarthatósági jelentésekkel igazoltam is. Hipotéziseim: 

1. A fenntarthatósági jelentések könyvvizsgálata növekvő relevanciával 
bír az érintettek körében. 
2. A fenntarthatósági jelentések könyvvizsgálata nem tud kellő 
bizonyosságot felmutatni a felhasznált adatok sokrétűsége és a 
vélemények szubjektivitása miatt. 
3. A fenntarthatósági jelentések könyvvizsgálata értéket teremt. 

 
Fenntartható társadalom 
 
A fenntartható fejlődés vállalati megoldása a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás – Corporate Socail Responsibility (CSR). A CSR magában 
foglalja a gazdálkodók társadalmi elköteleződését, szociális beállítottságát 
és szociális magatartásmintáját. A CSR a bizonyíték arra, hogy az üzleti 
élet egyre inkább felismeri, hogy a gazdaság nem egy különálló dimenzió 
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a világban, hanem kapcsolatban áll, hatással van a társadalomra és a 
környezetre is. Az üzlet számára ez egy teljesen új felfogást igényel, 
hiszen nem csak a tőkemegtérüléssel, bevétellel kell foglalkozni, hanem 
figyelembe kell venni a szociális és környezeti érdekeket is. 

A vállalati társadalmi felelősségvállalásnak is vannak bírálói, akik szerint 
ez a felfogás több összetett gondolatot leegyszerűsít, és nem ismeri fel, 
hogy kompromisszumokra van szükség a pénzügyi és etikai eredmények 
között. A felelős viselkedést csak egy PR módszernek tekintik, amely 
hamis biztonságérzetet nyújt az emberekben, hiszen valójában szakadék 
tátong a vállalatok és társadalom céljai között (Doane, 2005). Azt 
azonban mindenki elismeri, hogy a mai kiélezett versenyben jelentős 
szereppel bír. Fontossá vált, hogy egy-egy gazdálkodó milyen 
fenntarthatósági stratégiát folytat, vagyis, hogy milyen a szerepvállalása 
társadalmi és környezeti téren, így egy jó üzleti megoldás, ha a vállalat 
fókuszba helyezi a CSR gondolkodást, hiszen a befektetők szélesebb 
rétegét érheti el általa. 

 
Az Európai Unió szabályozása 
 
Az EU környezetvédelemre vonatkozó szabályozásai a legszigorúbbak közé 
tartoznak a világon. A környezetpolitika elemei közé tartozik a környezet 
állapotának védelmezése, illetve az uniós gazdaság környezetbarát 
működése, mellyel elérthető az Unióban élő emberek egészégének és 
életminőségének a javulása.  

Az előbbiek elérése érdekében célul tűzték ki az ivó- és fürdővizek 
minőségének a megőrzését, a levegő minőségének a javulását, a 
zajszennyezés mérséklését, illetve a vegyi anyagok káros hatásainak a 
csökkentését.  

Az Európai Unió irányelvei a tagállamok számára a célokat tekintve 
kötelezők. A 2013/34 EU irányelv a nem pénzügyi beszámolók témakörén 
belül tér ki a környezetre. Előírja, hogy a nem pénzügyi beszámolókban fel 
kell tüntetni a környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeket is. Az 
500 főnél több munkavállalót foglalkoztató társaságok üzleti jelentéseinek 
tartalmaznia kell környezetvédelmi, szociális és munkavállalói 
információkat a megvesztegetés és korrupció elleni küzdelmek hatásai 
mellett. Ezen irányelvet módosította a 2014/95 EU irányelv, amely előírta 
az 500 főt alkalmazó, közérdeklődésre számot tartó vállalatoknak, hogy az 
éves pénzügyi jelentésükben nem pénzügyi adatokról is számoljanak be. 

A pénzügyi kimutatásnak tartalmaznia kell a vállalatok környezetre, 
egészségre, biztonságra gyakorolt múltbeli és várható hatásait, az 
üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásával, a megújuló és nem megújuló 
energia használatával, a vízhasználattal és a légszennyezéssel 
kapcsolatban. A nem pénzügyi kimutatásoknak ezeken kívül tartalmaznia 
kell az elért eredményeket, kockázatokat és azok megelőzésére tett 
lépéseket is.  
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Az irányelv a könyvvizsgálattal kapcsolatban csak az információk 
meglétének ellenőrzését teszi kötelezővé, azok valóságtartamának 
ellenőrzését nem.  

 
Fenntarthatósági jelentés követelményrendszere 
 
A vállalatvezetők és az érintettek között információs aszimmetria áll fenn, 
ahhoz, hogy mindkét fél számára megfelelő szintű információ álljon 
rendelkezésre, csökkenteni kell a meglévő aszimmetriát. A 
fenntarthatósági és környezeti számviteli rendszerek feladata, hogy 
megfelelő minőségű és mennyiségű adat álljon rendelkezésre, mely 
segítségével strukturált és összehasonlítható információk állíthatók elő. 
Csökkentheti az aszimmetriát a szakértői elemzések és különböző 
rangsorok használata is. A fenntarthatósági jelentés feladata, hogy az 
előbb felsorolt tényezőket rendszerbe foglalva, eleget tegyen az érintettek 
információigényének (Braun, 2013).  

A fenntarthatósági jelentés a hármas optimalizálás – triple bottom line – 
kerete, mely a vállalatok gazdasági, társadalmi és környezeti hatásait 
foglalja össze (GRI, 2000-2011). A felvilágosult vállalatok felismerték, 
hogy a szervezet gazdasági teljesítményének megítélésére hatással van a 
felelős társadalmi viselkedés, és az érdekeltekkel való kapcsolattartás. A 
fenntarthatóság külső megvalósulása a fenntarthatósági jelentés. A 
vállalatoknak azonban tisztában kell lenni azzal, hogy mik az érdekes 
témák az érintettek számára, tehát a külső elvárásokat kell kielégíteniük 
(Schaltegger & Burritt, 2010).  

A Globális Jelentéstételi Kezdeményezés – Global Reporting Initiative 
(GRI) – szerint készített fenntarthatósági jelentésnek meg kell felelnie a 
hagyományos számvitelen kívül a keretrendszer által támasztott minőségi 
jellemzőknek is. Elsőként átláthatónak és ellenőrizhetőnek kell lennie. Az 
átláthatóság keretében közzé kell tenni azokat, a folyamatokat, 
eljárásokat és feltételezéseket, amik a jelentéskészítésben szerepet 
játszottak. Az ellenőrizhetőség érdekében oly módon kell rögzíteni, 
elemezni, közzétenni a jelentés adatait, hogy a könyvvizsgálók 
tanúsíthassák azok megbízhatóságát. Továbbá a közzétett információknak 
meg kell felelni a teljesség, a semlegesség, a hitelesség, a lényegesség, 
az időszerűség, a világosság, az összehasonlíthatóság és a 
fenntarthatósági kontextusban való értelmezhetőség követelményének. 

 
Jelentéstételi alapelvek 
 
A jelentéskészítési folyamat legfontosabb három eleme: Jelentéstételi 
alapelvek, alapelvek ellenőrzése, további alapelvek és ellenőrzésük. Az 
alapelvek a jelentés tartalmára és minőségére vonatkoznak. Az alapelvek 
használata a jelentés átláthatóságát hivatott segíteni. Az átláthatóság a 
jelentéskészítés alapja, feltétele, hogy a jelentéskészítési folyamat, 
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eljárások, becslések bemutatásra kerüljenek a jelentésben. Az 
átláthatóság magában foglalja a megfelelő indikátorok használatát és a 
fenntarthatósággal kapcsolatos információk teljes közzétételét. Az 
alapelvek kettes tagolásba bonthatók, az első csoportba a jelentés 
témaköreinek és indikátorainak meghatározásában segítő elvek 
sorolhatók. A második csoport részét azok, az elvek képezik, amelyek 
biztosítják a jelentésben szereplő információk minőségét és megfelelő 
bemutatását. Az alapelvek ellenőrzését is segíti az Útmutató, mellyel 
hatékonyabb önértékelést végezhet a jelentő szervezet (GRI, 2000-2011). 
A Jelentéstételi alapelvek a lényegesség, az érintettek bevonása, a 
fenntarthatósági összefüggések és a teljesség.  
A lényegesség értelmében a jelentett információk olyan témakörök és 
indikátorok részét kell, hogy képezzék, melyek befolyásolják az érintettek 
döntéseit vagy a vállalat gazdasági, környezeti és társadalmi hatásait 
megfelelően tükrözik. A vizsgálat során az érintettek elvárásait is értékelni 
kell, ez lehet külső és belső befolyásoló erő is. Az ENSZ Közös Jövőnk 
Jelentése alapján a lényegesség, az a küszöbérték, amely átlépésre kerül 
a jelen igényeinek kielégítése miatt, akkor a jövő generációnak nem lesz 
lehetősége a szükségleteik kielégítésére. Minden olyan gazdasági, 
környezeti és társadalmi hatást be kell mutatni, amely átlépi a 
küszöbértéket. A lényeges információk eldöntéshez mérlegelni kell a külső 
és belső tényezőket is. Külső befolyásoló erők közül meg kell felelni a 
nemzetközi szabványoknak, egyezményeknek és a társadalmi igényeknek. 
Belső tényezőknél figyelembe kell venni a vállalat küldetését, stratégiáját. 
A lényegességi alapelv ellenőrzése – 2. táblázat – is ezen szempontok 
alapján történik (GRI, 2000-2011).  
 

Lényegesség ellenőrzése 
Külső szempontok Belső szempontok 

Fenntarthatósági kérdések Szervezeti értékek, stratégiák, célok 
Ágazati kérdések Érintettek érdekei, elvárásai 

Törvények, jogszabályok, önkéntes 
vállalások, nemzetközi egyezmények 

Szervezeti kockázatok, illetve kritikus 
sikertényezők 

Kutatásokkal alátámasztott 
fenntarthatósági hatások, kockázatok, 

lehetőségek 

Alap kompetenciák és kapcsolatuk a 
fenntarthatósággal 

 
Az érintettek bevonása alapelv szerint: a jelentést készítőnek az 

azonosított érintettjeinek elvárásait és érdekeit figyelembe kell vennie, és 
részleteznie kell, hogy ez a jelentésben miként nyilvánul meg. Az 
érintettekkel való kapcsolatfelvétel, -tartás többféle módon 
megvalósítható, el lehet őket érni a médián keresztül, de lehetőség van az 
érintettekkel közösen megvalósított tevékenység szervezésére is.  

A bevonás minden jelentős mozzanatát dokumentálni kell, mivel a fenti 
alapelv csak így lesz tanúsítható. Az érintettek bevonása fokozza a 
jelentés hasznosságát és elszámoltathatóságát, ezzel növelve a szervezet 
és közöttük lévőbizalmat. Az ellenőrzésnél meg kell vizsgálni, hogy a 
szervezet tisztában van-e az érintettjeivel. Elemezni kell, hogy az 
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érintettek bevonásával kapcsolatos információk bekerültek-e a jelentésbe. 
Legvégül, pedig szemrevételezni kell, hogy a jelentés határai összhangban 
vannak-e a bevonási folyamattal (GRI, 2000-2011). 

A fenntarthatósági összefüggésekre vonatkozó alapelv szerint a vállalati 
tevékenység bemutatásakor a fenntarthatóság tágabb összefüggéseit is 
figyelembe kell venni. Az alapelv célja az, hogy a vállalatok mind a pozitív, 
mind a negatív eredményeiket, hatásaikat mutassák be. Ha a 
jelentéstevők ezt az alapelvet nem építik be a jelentésbe, akkor a jelentés 
alapvető célja nem valósul meg. Ha a szervezet teljesítményét nem a 
fenntarthatóság alapján vizsgálják, akkor nem derül ki a vállalat 
gazdasági, környezeti és társadalmi hatása. A szervezetek számára 
hasznosabb, ha megkülönböztetik a helyi, a regionális és a globális szintű 
hatásukat, így jobban átlátják a teljesítményüket az adott területen, és 
könnyebben kijelölhetik a fejlődési útvonalat. Az alapelv auditálása során 
megkell ismerni a vállalat viszonyát a fenntarthatósággal és arra kell 
fókuszálni, hogy ennek megfelelően jelent-e. A helyi, regionális, globális 
és ágazati kiadványok alapján megismert tágabb fenntarthatósági 
területeket is meg kell vizsgálni a jelentésben. Fontos, hogy a vállalati 
teljesítmény jelentett hatásai megfelelően legyenek érzékeltetve. 
Ellenőrizni kell, hogy a jelentés tartalmazza-e a fenntarthatósággal 
kapcsolatos hosszú távú stratégiát, kockázatokat, lehetőségeket. 

A teljesség érdekében a jelentés témaköreit, indikátorait és határait úgy 
kell megállapítani, hogy azok a lényeges információk szerepeljenek benne, 
amikből az érintettek számára kiderül a vállalatok triple bottom 
teljesítménye. Ez az alapelv a jelentés kiterjedésére, tartalmára, idejére 
és minőségére is vonatkozik, kapcsolódva a pontosság és kiegyenlítettség 
minőségi alapelvekhez. A vállalatoknak ügyelni kell arra, hogy a jelentés 
készítése során támaszkodjanak az érintettek bevonásának eredményeire 
és vegyék figyelembe a társadalmi elvárásokat. 

Minden, a vállalat és az érdekhordozók szempontjából jelentős hatásnak 
szerepelnie kell a jelentésben. A határok megállapításához fel kell mérni, 
hogy melyek azok a szervezetek, egységek, amelyek az adott gazdálkodó 
irányítása, befolyása alá tartoznak. Emellett meg kell vizsgálni a termelési 
folyamatokban résztvevő szereplőket a vállalati hatásokkal kapcsolatban. 
A jelentéstevőknek a fenntarthatósági teljesítményük bemutatásánál arra 
kell ügyelni, hogy a jövőbeli hatások valószínűségét, típusát és 
kiterjedését is tegyék közzé. Az alapelv megvalósulásának ellenőrzése 
során a fenti kitételnek való megfelelést kell megvizsgálni. 

A fenti alapelvek mellett a minőségre vonatkozó elvek is fontosak. Ezek 
az alapelvek a jelentett információk átláthatóságát szolgálják, a 
minőségen kívül az adatok formátumára is iránymutatást adnak.  

A Jelentéstételi alapelvek a jelentés minőségének meghatározásához 
elnevezésű csoport részét képezi az egyensúly, összehasonlíthatóság, 
pontosság, időszerűség, egyértelműség és a megbízhatóság. 
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A felülvizsgált GRI útmutató 
 
A 2013 májusában megjelent újabb Jelentéstételi Keretrendszer – G4 – 
célja az volt, hogy a jelentés a lényegességre fókuszáljon, ezen keresztül 
a felhasználóbaráttá váljon, növelje a relevanciát és a hitelességet, hogy a 
piac, az érintettek és a társadalom minőségibb információkat kapjon (GRI, 
2013a). 

A G4 felismeri, hogy változott a világ, új kihívásokkal kell szembenéznie 
a vállalatoknak és ezek hatással bírnak a jelentésekre is. Az új G4 verzió 
kialakításával a GRI szándéka az volt, hogy sokkal használhatóbb 
keretrendszert biztosítson a jelentők számára. Az új iránymutatások 
nemzetközi konzultációs folyamatok révén valósultak meg. A 
keretrendszer kiépítésével kapcsolatban javaslattal bírtak szakértők, 
munkacsoportok és a széles körű érdekeltek, emellett a kidolgozás során 
volt egy nyilvános konzultációs időszak, ahol mindenki megoszthatta az 
elvárásait, gondolatait.  

A G4 Útmutató két dokumentumban került ki dolgozásra, az első a 
jelentételi alapelvekkel és standard közzétételekkel foglalkozik, míg a 
második a végrehajtási kézikönyv.  

A G4 két lehetőséget nyújt a vállalatok számára a jelentés tartalmával, 
mélységével kapcsolatban. A vállalatok választhatják a core – alap – és a 
comprehensive – átfogó – jelentéstételi módot. Ez a csoportosítás nem a 
jelentés minősége vagy a szervezeti teljesítmény értékelésére vonatkozik, 
hanem az indikátorok alkalmazásának a mértékére.  

Az alapszintű alkalmazás során a jelentésben megjelennek a lényeges 
elemek, a készítés során használt módszerek és a vezetési szemlélet a 
lényeges kérdésekben. Az átfogó módszer az előző jelentétételi eljárásra 
épül, kiegészülve a szervezet stratégiájával és elemzésével, irányításával, 
etikájával és integritásával. Az alapszintű bemutatás esetében a lényeges 
kérdéseket egy indikátor mentén, míg az átfogó módszer alkalmazásakor 
minden indikátor mentén be kell mutatni (GRI, 2013a). A G4 
keretrendszer az előbbi változtatásokon kívül megszüntette a jelentési 
szinteket – A, B, C. A GRI úgy gondolta, hogy a vállalatok nem 
megfelelően értelmezték őket, nem a közzétett információk mértékével, 
hanem a fenntarthatósági teljesítményükkel tették egyenlővé. A jelentési 
szintek így nem tudták megvalósítani az eredeti céljukat, –hogy 
információt nyújtsanak a jelentések részletezettségével, tartalmával 
kapcsolatban –ezért feleslegessé váltak. A jelentés fókusza is 
megváltozott, az értéklánc került a központban. A gazdálkodók környezeti 
hatásának legnagyobb része az értékláncukon csapódik le, azonban a 
többszintű és komplex lánccal rendelkező szervezetek jelentős 
erőfeszítések árán tudják ezeket rendszerbe foglalni.  

A G4 következő kihívásai közé tartozik a megnövekedett számú 
indikátorokhoz – 79-ről 100 körülire emelkedett ezek száma – kapcsolódó 
adatok, információk gyűjtésének a folyamata. A GRI adatbázisban 
elérhető 2014. év jelentéseinek 20%-át, 2015-ben 43%-át, míg 2016-ban 
már több, mint felét készítették a G4 szerint. A GRI G4 verzió lett a 
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legismertebb és legelterjedtebb jelentéstélteli keretrendszer, a világ 
legtöbb vállalata e szerint készíti a fenntarthatósági jelentését. 

 
Az új irány – felülvizsgált standardrendszer 
 
A GRI a G4 irányelvekre épülve dolgozta ki az új globális szabványt, 
amely 2018. július 1-jén lépett életbe. A szabvány kidolgozása a Globális 
Fenntarthatósági Szabványok Bizottságának (GSSB) feladata volt, amely 
egy független szabványalkotó testület. A testületben üzleti, kormányzati, 
munkaügyi, befektetői, fenntarthatósági szakemberek és egyetemi és civil 
társadalmi szakértők kaptak helyet (Manongdo, 2016).  

Az új standard célja, hogy segítséget nyújtson a jelentéskészítés során 
a lényegesebb fenntarthatósági hatások megállapításában. Az új 
irányelvek egyszerűségük által megkönnyítsék a nem pénzügyi jelentések 
összeállítását (Manongdo, 2016).  

A jelentéstevőknek három irányvonal, a GRI 101, a GRI 102 és a GRI 
103 szerint kell jelenteniük. A GRI 101 az alapvető kereteit határozza meg 
a triple bottom line jelentéseknek. A GRI 102 az általános közzétételre 
vonatkozik, a szervezetre és fenntarthatósági jelentés gyakorlatára 
határoz meg követelményeket. A legutolsó rész pedig a menedzsment 
szempontokat tárgyalja (Torrance, 2017).  

A G4 verzióval kapcsolatban a témaköröket felülvizsgálták, voltak 
olyanok, amiken több változtatást és voltak olyan tételek, amikkel 
kapcsolatban kisebb pontosításokat, átalakításokat hajtottak végre és 
voltak olyanok is, amiket töröltek (GRI, 2017) A vállalat bemutatásának 
az előíró jellegét csökkentették, és próbálták az új szabványnak 
megfelelővé alakítani. Számos esetben – termékek, szolgáltatások, 
munkavállalók –azonban újabb követelményeket is megfogalmaztak a 
jelentéstételi indikátorokkal kapcsolatban.  

 
A fenntarthatósági jelentés könyvvizsgálata 
 
A magyar Számviteli törvény előírja a közérdeklődésű gazdálkodók 
esetében, hogy fenntarthatósági adatok szerepeljenek a 
beszámolójukban, azok meglétét, pedig könyvvizsgálónak kell ellenőrizni.  

A fenntarthatósági jelentés könyvvizsgálata során az ISAE3000 és az 
AA1000AS standardokat kell alkalmazni. Az IAASB által kidolgozott ISAE 
3000 szabvány, a„Múltbeli időszakra vonatkozó pénzügyi információk 
könyvvizsgálatán vagy átvilágításán kívüli, bizonyosságot nyújtó 
szolgáltatások” szabályrendszerét írja le.  

Az ISAE 3000-nak megfelelő tanúsítást csak bejegyzett könyvvizsgálók 
adhatnak ki. A szabvány szerinti ellenőrzés során kellő vagy korlátozott 
bizonyosságot kell szerezni a vizsgált adatokra vonatkozóan.  

A kellő bizonyosság, azt jelenti, hogy a jelentés nem tartalmaz lényeges 
hibás állítást. A kellő bizonyosság magas szintű bizonyosság, amely a 
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könyvvizsgálati kockázat elfogadhatóan alacsony szintre való 
csökkentésével érhető el. A kockázat mérsékléséhez, pedig megfelelő és 
elegendő bizonyíték szerzése szükséges. A szabvány az adatok 
pontosságát helyezi előtérbe az átláthatósággal és a teljeséggel szemben.  

Az általam vizsgált fenntarthatósági jelentésekben szereplő információk 
közül az ETS alá tartozó szén-dioxid-kibocsátásra és az egymillió 
munkaórára vetített munkaidő-kieséssel járó balesetek számára (LTIF –
Lost Time Injury Frequency) vonatkozó adatoknál beszélhetünk kellő 
bizonyosságról.  

A korlátozott bizonyosság már egy alacsonyabb bizonyosságot nyújtó 
szint, itt a jelentésben szereplő lényeges hibás állítás kockázatának szintje 
még elfogadható, de magasabb, mint a kellő bizonyosság esetében 
(MKVK, 2005). 

Az előbbi adatok kivételével a jelentésben szereplő mutatók, adatok 
megalapozottságáról a könyvvizsgálók csak korlátozott bizonyosságot 
szereznek. A korlátozott bizonyossággal kapcsolatban a könyvvizsgálónak 
fel kell mérni, hogy a kockázatoknál mi az a szint, ami már elfogadható a 
vállalat és a tulajdonosok számára.  

Az AA1000AS szabvány az ISEA (Institute of Social and Ethical 
AccountAbility) –Társadalmi és Etikai Számviteli Intézet – által kerül 
kidolgozásra, létrehozásának célja a fenntarthatóság és az 
elszámoltathatóság összekapcsolása volt.  

A standard az AA1000APS része, ami egy nemzetközi keretrendszer és 
a társadalmi felelősségvállalással és az etikai elszámoltathatósággal 
foglalkozik. Az AA szabvány az érdekelteket helyezi középpontba, a 
szabályozás leghangsúlyosabb részét az érintettekkel való kapcsolattartás 
képezi, a felkutatásuktól kezdve a bevonásukon keresztül a kapcsolat 
kialakításán át, annak fenntartásáig. Az érdekhordozók szemszögéből 
vizsgálja a jelentéssel kapcsolatban a lényegességet, az érzékenységet és 
az inkluzivitást tartja szem előtt.  

Az érintetti bevonás azért is lényeges, mert a visszajelzésük alapján 
kiderül a csoport számára, hogy melyek a hiányos és fejlesztést igénylő 
területek. A szabvány a közzétett információk minősége és pontossága 
alapján értékeli, hogy a vállalat hogyan kezeli a fenntarthatósági 
kérdéseket, a teljesítményt és a jelentést. 

A bizonyosságot nyújtó szolgáltatások az 1-es és a 2-es típusát 
különböztetjük meg. Az 1-es típusú bizonyosság esetén a fenntarthatósági 
jelentéssel kapcsolatban csak a lényegesség, érzékenység és inkluzivitás 
elvének megvalósulását ellenőrzik. A 2-es típusnál megvizsgálják az 
előbbin kívül a jelentett információk megbízhatóságát és 
következtetéseket vonnak le. Az általam vizsgált beszámolók esetében 
jellemzően 1-es típusú bizonyosságot nyújtó szolgáltatásról beszélhetünk, 
tehát csak a lényegesség, érzékenység (társadalmi fogékonyság) és az 
inkluzivitás (érintettek bevonása) került monitor alá.  

Jellemző fenntarthatósági jelentések auditálása kapcsán, hogy a 
könyvvizsgálók ötvözik a két standard előírásait. Az auditorok az AA 
szabvány szerint csak 1-es típusú bizonyosságot szereznek a jelentett 
adatokról. Az ISAE 3000 szerint a szén-dioxid kibocsátás és LTIF 
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kivételével a korlátozott bizonyosságot is megengedik. A két szabvány 
együttes használatával nagyobb értéket próbálnak előállítani a 
könyvvizsgálók azzal, hogy a jelentett információk megbízhatósága is 
ellenőrzésre kerül, azonban a teljeskörűség még így sem biztosított – bár 
nem is lehet az.  

 
A könyvvizsgálat módszere, a fenntarthatósági jelentéshez 
kapcsolódó vélemény felépítése 
 
Legelsőként a felelősségi körök kerülnek rendezésre, kiemelve, hogy a 
fenntarthatósági jelentésben szereplő adatok gyűjtéséért és megfelelő 
megjelenítésért, a jelentés elkészítéséért és a belső kontrollok 
meglévőségért az adott társaság vezetősége felel. A könyvvizsgálók 
felelőssége az előbbiekben bemutatott kellő és korlátozott bizonyosság 
szerzése kapcsán a vállalat felé áll fenn. A vizsgálat során a már 
megismert standardok szerint járnak el és ellenőrzik, hogy a jelentés 
megfelel-e a GRI átfogó szintjének.  

A fenntarthatósági jelentés könyvvizsgálatával kapcsolatos eljárások, 
módszerek nem standardizáltak, így azokat a könyvvizsgálók szakmai 
tapasztalatai alakítják. Az adott társaság fenntarthatósággal kapcsolatos 
elképzeléseit, véleményét a felső-és középvezetőkkel készített interjúkból 
ismerik meg az auditorok. A fejlődését és az egyes témakörök 
részletességét néhány kiválasztott fenntarthatósági témájú dokumentum 
alapján vizsgálják. A könyvvizsgálat során ellenőrizik a lényegességi 
elemzésnél alkalmazott módszert is. Az érintettek bevonását szintén 
interjúkon szerzett információk alapján értékelik. A jelentéssel 
kapcsolatban kiválasztásra kerülnek adatok, amelyeket részletesebb 
vizsgálat alávetnek. Az információk gyűjtéséről, összegzéséről és 
ellenőrzéséről személyes beszélgetéseket bonyolítanak le az adott 
folyamatért felelős alkalmazottakkal. A számítások és becslések 
pontosságát és a belső kontroll folyamatokat minta riportok készítésével 
auditálják. A kellő bizonyosságot igénylő vállalati adatok –CO2 kibocsátás, 
LTIF –esetében több tesztelést is elvégeznek. Külső tanúsításokban 
szereplő információkat összevetik a helyi és csoportszintű 
dokumentumokban szereplőkkel. Az érintett társaságok ETS alá tartozó 
szén-dioxid kibocsátásra vonatkozó adatait hitelesítők auditálják, melyek 
alapján az a környezetvédelmi minisztérium felé is jelentésre kerülnek. 

A helyszíni vizsgálatok során az auditorok a mintában szereplő mutatók 
pontosságát és teljességét tesztelik riportálás és forrásdokumentációk 
alapján. A környezeti mutatók közül ellenőrzik többek között az 
energiafogyasztással kapcsolatban a földgáz, a villamosenergia 
fogyasztást, a levegőnél az üvegházhatású gázokat scope-ok szerint. 
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Végezetül a jelentés tartalmát és a kiválasztott mutatókat elemzik a 
következő szempontok szerint: 

- A jelentésben szereplő lényeges témakörök összhangban vannak-e a 
lényegességi elemzés eredményével.  

- Megvizsgálják, hogy a lényeges témakörök megállapításának 
folyamata az általuk tapasztalt módon került-e közzétételre.  

- Ellenőrzik, hogy a jelentett mutatók összhangban állnak-e az 
auditorok vizsgálata során tapasztaltakkal.  

- Megállapítják a GRI-nek való megfelelést és a jelentésben található 
szöveges állításokat is vizsgálat alá vetik. A könyvvizsgálók 
szúrópróbaszerűen kiválasztanak 25 mondatot, állítást, amit 
megvizsgálnak, ellenőrzik a valóságtartalmát, tehát csak korlátozott 
bizonyosságot szereznek. A korlátozott bizonyosság esetében a 
vizsgálat nem teljeskörű és sokkal kevesebb időt vesz igénybe, mint 
a kellő bizonyosság nyújtására vonatkozó eljárás. 

 
A fenntarthatósági jelentés könyvvizsgálóinak dokumentumának fontos 

része az audit korlátainak bemutatása. Általában részletezik a kellő és a 
korlátozott bizonyosságot nyújtó vizsgálat közötti különbséget. Felhívják a 
figyelmet arra, hogy a vizsgálat hatóköre csak az adott év adataira és a 
fenntarthatósági teljesítménymutatókra vonatkozik. Leírják, hogy a 
helyszíni vizsgálatok célja leginkább az adatjelentési folyamatok és 
adatforrások mintával történő elemzése. Legvégül pedig kijelentik, hogy 
az érintett társaság vezetőségének a felelőssége a csalások, hibák, 
mulasztások feltárása és a könyvvizsgáló jelentés nem lehet alapja a 
hibák, mulasztások nyilvánosságra hozásának.  

A fenntarthatósági jelentés könyvvizsgálata alapján kialakított 
következtetések fókusza az érintetti bevonás, a lényegesség, a társadalmi 
fogékonyság, a teljeskörűség, a pontosság, és a konzisztencia.  

 
Összefoglalás 
 
A fenntarthatósági jelentések létjogosultsága nem kérdéses, összeállítása, 
ellenőrzése kapcsán számos kérdés van, melyek megválaszolása tovább 
növelné az érdekeltek bizalmát ezen jelentésekhez kapcsolódóan is. A 
XXI. században a részvényesek és érintettek számára már nem elég, ha 
egy gazdálkodó nyereségen működik, hanem fontos a gazdasági ügyeken 
kívüli szerepvállalása. A fenntarthatósági jelentések kritikusai elsősorban 
azt hangsúlyozzák, hogy a monetáris adatok bemutatása nem kielégítő. 
Egyértelmű, hogy vannak olyan adatok, amelyeket nem releváns 
monetáris egységben kifejezni, és mérlegelni kell azt is, hogy mennyi 
erőforrást igényel a teljesítmény pénzügyi hatásának a nyilvántartása, 
elemzése és közzététele. Mindezek mellett nem hagyható figyelmen kívül, 
hogy mind a társadalmi, mind a környezeti teljesítmény rendelkezik 
pénzügyi vonatkozással is. 
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A fenntarthatósági jelentés fejlődésével kapcsolatban leginkább az 
egységesen kialakított kötelező érvényű beszámolást és ellenőrzést 
jelölném ki, mint célt, mely növelhetné a jelentés minőségét, 
átláthatóságát és összehasonlíthatóságát. A GRI alapelvek betartásával és 
a folyamatos nyilvántartás vezetésével megfelelő minőségű 
fenntarthatósági jelentést tudnak a vállalatok elkészíteni, de mivel a GRI 
önkéntes alapon működik, erős elköteleződés szükséges gazdálkodói 
oldalról, hogy alkalmazzák a benne foglaltakat. A könyvvizsgálattal 
kapcsolatban is elmondható, hogy a vállalat vezetésének kell fontosnak 
érezni az adatok külső ellenőrzését és minősítését.  

Véleményem szerint mind a vállalati oldalról, mind a szabályozói 
oldalról szükséges lenne, hogy végérvényesen felismerjék a 
fenntarthatóság fontosságát. A gazdálkodókban tudatosulni kellene annak, 
hogy a társadalom és a környezet is ugyanolyan erővel bír, mint a piac és 
gazdaság. Be kell építeniük mindennapi működésükbe a triple bottom line 
szemléletet, és ehhez elengedhetetlen a környezeti számvitel használata. 
A jogszabály és standard alkotóknak pedig követni kell ezen igényeket, 
hiszen a nem pénzügyi beszámolók tartalmának és ellenőrzésének 
kötelező érvényű előírása elengedhetetlen, hasonlóan a pénzügyi 
kimutatásokhoz. 
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