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AA pénzügyi piAcok szereplői  
és kapcsolatrendszerük

a hagyományos közgazdaságtan felfogása 
szerint a gazdasági jólét a Pareto-optimum 
elérésével alakul ki a legmagasabb szinten. 
a gazdaság eme kívánatos állapotát alapvető-
en a tiszta, korlátozásoktól mentes piac való-
síthatja meg. az egyensúlytól való eltérést a 
piaci működés javítása oldhatja meg. Ebben a 
világban a gazdaság szereplői közötti kapcso-
latokat csak a piaci koordináció jelentheti, az 
etikai, bürokratikus koordináció csak élesen 
elkülönítve vannak jelen, de a gazdasági viszo-
nyokban meglétük nemkívánatos. a válságok 
a piac tisztulásához, hatékonyabbá válásához 
vezetnek. álláspontunk szerint viszont ezek a 
nézetek nem veszik figyelembe a társadalom 

és benne a gazdaság valós működését, illetve 
a gazdaság kilengéseinek súlyos, társadalmat 
romboló, a gazdaságot hosszabb időre vissza-
vető következményeit.

mivel a 2008-as válság a pénzügyi szektor-
ból indult, így a pénzügyi területre vonatkozó-
an gondoljuk át, hogyan lehet az etikai koordi-
náció gondolkodásba történő hangsúlyosabb 
bevonásával a társadalom elvárásait magasabb 
fokon szolgálni. megjegyezzük, hogy álláspon-
tunk szerint az etikai szempontok érvényesü-
lése nem ellentétes a piaci érdekekkel, akár 
makro-, akár mikroszinten is vizsgálódjunk. 
ugyanakkor a gazdasági jólét növelése olyan 
értékek mentén történhet, amelyeket a hagyo-
mányos közgazdaságtan externáliaként kezelt.

a gazdaságtörténetben visszatekintve a pénz-
ügyi tevékenység csíráit a pénzváltás és a pénz-
kölcsönzés jelentette, amit aztán a betéti ügyletek 
egészítettek ki. Évszázadokig az ügyleteket etikai 
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normák szabályozták, különösen a kölcsönzés 
területén. Ezek az etikai szabályok a piacgazda-
ság térhódításával szinte eltűntek Európában és 
a piacgazdasági fejlődés útjára lépő országokban. 
(Fekete – tatay, 2013) a pénzügyi rendszerben 
megjelenő zavarok miatt a XIX‒XX. században 
a pénzügyi intézmények működésének szabá-
lyozásában az államok kezdtek szerepet vállalni. 
a pénzügyi intézményrendszer története során 
a szereplők viszonyrendszerében változó súllyal 
volt jelen az etikai, a piaci, illetve a bürokra-
tikus koordináció. a XX. század utolsó negye-
dére a piaci koordináció dominanciája lett a 
jellemző. a pénzügyi piacok deregularizációja, 
liberalizálása erre a folyamatra utal. a pénzügyi 
folyamatok országhatárokon túlra való kiterje-
dése nem új jelenség, viszont az országok hatá-
rát átlépő ügyletek tömegesedése, az ügyletek-
re vonatkozó szabályok egységesedése már az 
utóbbi évtizedek változásainak következménye. 
Ezt a folyamatot nevezik általánosan pénzügyi 
globalizációnak. a pénzügyi területen alkalma-
zott új technológiák, módszerek a liberalizáció-
tól támogatva soha nem látott méretű pénzügyi 
innovációt hoztak. az új instrumentumok, 
megoldások, ügyletek, intézményi formák a 
pénzügyi piacok képét átformálták.

a pénzügyi szervezetekre jellemző, hogy a 
tevékenységük miatti érintettek köre igen szé-
les, nemcsak a tulajdonosok és a munkavál-
lalók, hanem szolgáltatásaik igénybe vevői is 
évekig, évtizedekig kapcsolódnak egy-egy in-
tézményhez. Szolgáltatásaik igénybevétele nem 
egy egyszeri aktus, könnyen felbontható kap-
csolatrendszer, hanem hosszú távra szóló elkö-
teleződés. a külső érintettek tartós befektetése-
iken, felvett hiteleiken keresztül több évtizedre 
„együtt élnek” valamely pénzügyi intézmény-
nyel. az adott szervezet gazdálkodása pedig 
közvetlen befolyásolja jelenüket és jövőjüket, 
hiszen befektetéseik le- vagy felértékelődhet-
nek, jövedelmük változhat, adósságszolgálatuk 
módosulhat. (Sági, 2012)

az 1990-es évek világgazdaságában a pénz-

ügyi szervezetek tevékenységének súlya je-
lentősen megnőtt. ugyanakkor ezek az in-
tézmények a válságok globális terjedésének 
közvetítőivé váltak. Sőt újfajta ügyleteik, inst-
rumentumaik maguk lettek a válságok okai, 
hozzájárultak a válságok hatásának felerősí-
téséhez. (Bessler ‒ Kurmann, 2013) a latin-
amerikai válságok felhívták a figyelmet arra, 
hogy a pénzügyi piacok hogyan válhatnak a 
válságok tovaterjedésének csatornáivá. a ke-
let-ázsiai válság megmutatta, hogy pénzügyi 
intézmények miként mélyíthetik, illetve okoz-
hatják egy-egy régió gazdasági problémáit. 
a Barings Bank bukása 1994-ben, az ltCm 
(long term Capital management) 1998-ban 
történő összeomlása ráirányította a figyelmet 
az innovatív termékek és ügyletek kockázatai-
ra. a mélyben meghúzódó feszültségek igazá-
ból azonban a 2008-as válság kirobbanásával 
váltak nyilvánvalóvá.

a pénzügyi piacok középpontjából, az uSa 
pénzügyi piacairól induló válság a fejlett világ 
legnagyobb részét erősen érintette. a válság 
nem maradt meg a pénzügyi piacok keretein 
belül, hanem reálgazdasági visszaesést is oko-
zott, valamint társadalmi problémákat is maga 
után vont. több irányban is megindult a gon-
dolkodás, miként lehetne a válságot orvosol-
ni, miként lehetne a későbbi hasonló esemé-
nyeket elkerülni. az elemzések legfontosabb 
területei a háztartások pénzügyi kultúrájának 
vizsgálata, a pénzügyi szektor szabályozásának 
értékelése, a pénzügyi szektor önszabályozá-
sának megvalósítása lettek. Ez utóbbi terület 
ismételten az etikai koordináció bekapcsolásá-
nak lehetőségét érinti. az etikai vonatkozások 
sajátos területeken ma is megmutatkoznak, a 
válság hatására a figyelem erősödött irányuk-
ban. az etikai korlátok beépülésének ilyen sa-
játos megvalósulása a pénzügyi tevékenységbe 
az iszlám finanszírozásában jelenik meg pél-
daként. a bankok az ügyfelekkel megosztják 
a kockázatokat, az iszlám elvekkel ellentétes 
túlzott terheket nem rónak a hitelfelvevőkre, a 
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betétesek nem várnak kamatot betétjeik után. 
(Bajkó –Varga, 2013)

a fejlett piacgazdaságokban a pénzügyi 
intézmények útkeresésében a társadalmi fele-
lősségvállalás megjelenítése kapott hangsúlyos 
szerepet. már beszámolóik is figyelmet for-
dítanak működésük társadalmi, gazdasági és 
környezeti hatására. Végül is egy bank stabil 
pénzügyi helyzete, növekvő gazdasági teljesít-
ménye, etikus és transzparens tevékenysége, 
valamint felelős pénzügyi szolgáltatásai bizto-
sítják a kiszámítható, megbízható működést, 
amely egyben lehetőséget nyújt a környezet, 
illetve a társadalom igényeinek szélesebb körű 
figyelembevételére, támogatására.

a pénzügyi szféra területén a társaságok 
rövid távú belső üzleti érdekei mellett meg-
határozó, sőt növekvő szerepet kaptak a tár-
sadalmi, környezetvédelmi és emberjogi cé-
lok. Ez utóbbira érdekes példa az OtP Fáy 
andrás alapítvány honlapján elérhető anyag 
(www.otpfayalapitvany.hu/galeria/tipus/
videogaleria/video/414). az Open Society 
archives különböző országokból emberi jogok 
megsértését bizonyító dokumentumokat őriz, 
amelyeket perekben is felhasználnak.

a banki csr általános értelmezése

a Vállalati társadalmi Felelősségnek (CSR) 
nincs mindenki által egységesen elfogadott de-
finíciója, eszközként, koncepcióként, sőt új üz-
leti modellként írják le, amely gyökeres szem-
léletváltást igényel a vállalatoktól. Ez utóbbi 
paradigmaváltást feltételez az üzleti életben, 
amely szerint egy vállalat több mint tőkemeg-
térülést és profitmaximalizálást célzó képződ-
mény. Egyben emberek közössége is, amely 
társadalmi és természeti környezetben műkö-
dik, működésének környezeti és társadalmi 
hatásait figyelembe kell venni (Szegedi, 2014).

a CSR egyik legismertebb és leginkább 
elfogadott definíciója Carrolltól származik, 

eszerint a vállalatok társadalmi felelőssége 
gazdasági, jogi, etikai és diszkrecionális (jóté-
konysági) elvárásokat jelent, amely a társada-
lom részéről jelentkezik. a CSR-piramis (lásd 
1. ábra) érzékelteti a felelősség különböző ré-
tegeit. az alapot a gazdasági felelősség jelenti. 
Ezzel egy időben a vállalatoknak meg kell fe-
lelniük a jogi normáknak. az etikai felelősség 
alapvető szintje a helyes, igazságos, tisztességes 
viselkedés kötelezettsége, és túlmutat a jogsza-
bályoknak való megfelelésen. Ezeken felül je-
lenhet meg a diszkrecionális vagy jótékonysági 
felelősség (Carroll, 1991).

a CSR kihívásaira a bankszektor viszonylag 
későn reagált. Előbb környezeti kérdésekkel 
foglalkoztak, majd ezt követték a társadalmi 
kérdések (ViganÒ‒ nicolai, 2009). a CSR 
szerepe a pénzügyi szférában megjelenő esz-
közként arra szolgál, hogy növelje és legitimál-
ja annak gazdasági teljesítményét, másrészt 
megjelenik az üzleti etikai alapelvek megtes-
tesítőjeként is (Scholtens, 2006). a 2008-
as pénzügyi válság ráirányította a figyelmet 
a CSR szükségességére ebben a szférában is, 
felerősítve a bizalom és az ezt elősegítő elszá-
moltathatóság és transzparencia iránti igényt. 
a pénzügyi intézmények hagyományosan fő 
társadalmi funkciójának tekintett közvetítő 
szerep, amely a megtakarításokat közvetíti a 
befektetések felé, a hatékony allokáció és koc-
kázatmenedzsment mellett az etikus és felelős 
viselkedés iránti igény révén a pénzügyi és be-
fektetési folyamat az elmúlt években túlmutat 
a betétesek és tulajdonosok legitim érdekeinek 
védelmén (tzu-Kuan Chiu, 2013).

a bankok primer érintettjei a tulajdono-
sok, a kölcsönfelvevők, a betétesek, a vezetők 
a munkavállaló és a szabályozók. a bankszek-
tor lényeges sajátossága sok más szektorhoz 
képest, hogy nagyszámú és sokféle érintettel 
rendelkezik. Így az információaszimmetria 
sokkal komplexebb. a rendszer másik sajátos-
sága, hogy a bankszektor stabilitásának bizto-
sítása érdekében sokszor szigorúbb szabályozás 
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jellemzi (yamak et al., 2005). a bankszektor 
más gazdasági szektoroktól eltérő jellege elté-
rő CSR-gyakorlatot eredményezett. Ebben a 
szektorban hangsúlyosan jelenik meg a fele-
lősség a banki hitelezés, befektetés és vagyon-
kezelési tevékenység területén, ahol nagyon 
lényeges a megvesztegetés és a pénzmosás el-
leni küzdelem, amelyek meghatározó elemei a 
korrupció elleni harcnak, ami lényeges eleme 
a banki CSR-tevékenységnek (ViganÒ‒ nico-
lai, 2009).

Bár a bankoknak kisebb a közvetlen ter-
mészeti környezetre való hatásuk, a közvetett 
környezeti és társadalmi felelősségük megnő-
het azzal, ha olyan vállalatokat hiteleznek, 
amelyek szennyezik a környezetet, nem biz-
tonságos termékeket gyártanak vagy megsér-

tik az emberi jogokat (Idowu – Filho, 2009). 
a bankoknak így egyfajta közvetítői szerepük 
van, ami jelentős károkat okozhat. (Thomp-
son ‒ Cowton, 2004). a közvetett hatás 
nemcsak a banki szolgáltatásokat igénybe 
vevők kapcsán jelentkezhet, hanem a beszál-
lítók vonatkozásában is. a felelős beszállítói 
lánc menedzsmentelemeként a környezeti és 
társadalmi szempontok beszállítói politikába 
való integrálása a pénzügyi területen is meg-
jelent.

a pénzügyi szférában a Carroll-féle CSR-
modellt alkalmazva a bankok felelősségi szint-
jei a következők (Carroll, 1991): 
u Gazdasági felelősség. az, amiért a bankok 

hagyományosan léteznek, azaz a tulajdonosok 
jólétének növelése, a nyereségesség és a növe-

1. ábra 

CSR-piRamiS

Forrás: saját szerkesztés carroll (1991) alapján

Jóté- 
konyság

Etikai  
felelősség

Jogi felelősség

Gazdasági felelősség
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kedés biztosítása. Ennek egyik eszköze a pénz-
ügyi innováció. mivel az egyéni és vállalati 
pénzügyi szükségletek állandóan változnak, a 
bankok új lehetőségeket hoznak létre a koc-
kázatkezelésre és a források hatékony közve-
títésére. Ez új termékek kifejlesztését, a meg-
lévők újradefiniálását és új csatornákat jelent. 
Ezek meghatározásában jelentős szerepe van a 
stakeholderekkel való interakciónak (Decker 
‒ Sale, 2009).
v Jogi felelősség. a szabályozást a jogszabá-

lyok határozzák meg, célja a kockázat minima-
lizálása, a biztonság és a pénzügyi rendszerbe 
vetett bizalom biztosítása. a jogszabályok a 
gyakorlatban kiegészülnek a különböző fel-
ügyeletek, szakmai szövetségek iránymutatá-
sainak való megfeleléssel, amit a compliance 
funkció fejez ki (Decker ‒ Sale, 2009). Ilyen 
például magyarországon a 11/2006 vagy a 
6/2013 (III. 11) számú PSZáF-ajánlás, az Eu-
rópai unió Compliance and the Compliance 
function in banks, Guidelines on Internal 
Governance (Gl 44, September 2011) vagy a 
Guidelines on Certain aspects of the miFID 
compliance function requirements, nemzetkö-
zi szinten a Foreign account tax Compliance 
act, a Dodd-Frank Wall Street Reform and 
Consumer Protection act (2010), vagy a uK 
Bribery act, 2010 (Wieland, 2013).
w Etikai felelősség. az etikai normák az 

egyéni lelkiismeret és a külső érintetti elvárá-
sok alapján vezethetők le. a londoni tőzsde 
mottója a „My word is my bond” a becsüle-
tesség és őszinteség etikai alapelveit testesíti 
meg, amelyek a bizalom mellett hagyományo-
san összekapcsolódnak a pénzügyi szektorral 
(Decker ‒ Sale, 2009). az önkéntes kötöttsé-
get megtestesítő etikai kódexekben ezen kívül 
például a tisztesség, a fair viselkedés, a tiszte-
let, a transzparencia és az átláthatóság alap-
elvei jelennek meg a pénzügyi szférában. az 
érintettek etikai értékei, elvárásai a leginkább 
a kommunikatív etika gyakorlati megvalósu-
lását jelentő érintetti dialógusban ismerhetők 

meg. Decker és Sale (2009) felhívja a figyelmet 
arra, hogy a jogszabályoknak való megfelelést 
célzó compliance megközelítés viszont sokszor 
nem kedvez az etikus üzleti gyakorlat és üzleti 
kultúra kiépítésének.
x Diszkrecionális (jótékonysági) felelősség. 

nem vezethető le külső elvárás alapján, önkén-
tes tevékenység, mégis széles körben elterjedt 
a bankok körében, hozzájárul a bank, illetve 
a pénzügyi szektor reputációjának emeléséhez 
(Decker ‒ Sale, 2009).

a válságot követő években a banki CSR 
általánosan értelmezett területeire, illetve pre-
ferenciáira vonatkozó társadalmi igény meg-
változása érzékelhető. Indokolt a bank üzleti 
tevékenységéhez, ügyfélköréhez közvetlenebb 
módon kapcsolódó társadalmi igények érvé-
nyesítése a társadalmi felelősségvállalásban. 
(lentner, 2011).

az érintettek vonatkozásában az ügyfelek fő 
elvárásai a biztonságos termékek és a megfele-
lő tájékoztatás. a munkavállalók biztonságos, 
diszkriminációmentes munkahelyet, az embe-
ri méltóság szem előtt tartását, a versenytársak 
tisztességes versenyt várnak el. a bankoknak 
figyelni kell nemcsak saját szervezetük műkö-
désének közvetlen környezeti hatásaira, de hi-
telezési tevékenységük hatásaira is (Thompson 
and Cowton, 2004).

társadalmi szempontból megjelent az el-
múlt években a szegények segítése. Formá-
ja például a mikrohitelprogram, low-income 
banking révén (tzu-Kuan Chiu, 2013). En-
nek háttereként az EnSZ a Felelős Befekte-
tés alapelveiben hangsúlyozza az „inclusive 
finance” fontosságát az olyan sebezhető ré-
tegek számára, akik egyébként nem tudnák 
megfizetni a pénzügyi termékeket és szolgálta-
tásokat (PRIs 2011).

a 2. ábra a banki aktivitás és a CSR-
aktivitás függvényében mutatja a jellemző 
banki CSR-területeket. a banki aktivitást a 
mérlegfőösszeg és a fiókok számának függvé-
nyében értelmezzük, a CSR-aktivitás azt mu-
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tatja, hogy beintegrálja-e a bank üzleti tevé-
kenységébe a CSR-kezdeményezéseket, vagy 
csupán a jótékonysági szempont jelenik meg 
ezekben. a bemutatott CSR-térkép a magyar-
országi kereskedelmi bankok honlapján talál-
ható információk alapján készült.

a CSR-felfogás kiterjesztése véleményünk 
szerint további területeken lehetséges. a dön-
téseknél mérlegelhetők lehetnek azok a hasz-
nok és károk, amelyeket az adott szervezeten 
kívül okoz a döntés, az adott szervezet részére 
nem jelentenek rövid távon hatást a profitra. 
Például a rendszerszintű zavarokat előidé-
ző hibás termékfejlesztés a háztartások egyes 

csoportjainak megtakarításait semmisítheti 
meg. a helyes irányok megtartása végett rög-
zíthetők az alapelvek a jogszabályokon túl-
mutató, önkéntesen megfogalmazott etikai 
kódexekben. az etikai szabályok betartását a 
banki szervezetben erőteljesebben garantálni 
kell. a korábbiakban már példaként említett 
iszlám bankokban az iszlám elveinek érvénye-
sülését külön felügyelőbizottság ellenőrzi. az 
etikai elvek megvalósulását egyedi szerződések 
szintjén garantálják.

Egyre többen vannak azon a véleményen, 
hogy az üzleti döntéshozatalnál nemcsak a 
profitmaximalizálást kell szem előtt tartani, 

2. ábra 
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• pénzügyi kultúra, tudatosság fejlesztése, 

pénzügyi oktatás

• Felelős, prudens hitelezés, kockázatkezelés

•	 Korrekt,	transzparens	pénzügyi	

szolgáltatás, panaszkezelés

• Hátrányos helyzetű ügyfelek segítése a banki 
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speciális igényű ügyfeleknek

• érintettek bevonása, etikus kezelése

• szociális (társadalmi) vállalkozások pénzügyi 

támogatása

• környezetvédelmi beruházások finanszírozása
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• Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 

támogatása

• Helyi közösség támogatása

• sport támogatása

• civil szervezetek támogatása

• kultúra és művészet támogatása

• Hátrányos helyzetűek támogatása

• sport támogatása

• Művészet, kultúra, tudomány támogatása

• civil szervezetek támogatása

• környezeti hatások csökkentése (szelektív 

hulladékgyűjtés, irodaház kialakítása)

• Munkahelyek biztosítása, megfelelő 

munkakörülmények, esélyegyenlőség

BaNki aktivitáS

Forrás: saját szerkesztés
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hanem az üzleti szervezetek önkéntes ala-
pon járuljanak hozzá a társadalmi problémák 
megoldásához, ami nem gazdasági érdekük, 
hanem morális kötelességük (Barclift, 2012). 
a CSR-nak értékorientált megközelítésűnek 
kell lennie, amely szerves részét képezi a ban-
kok mindennapi működésének és beépül a 
szervezeti kultúrába.

a CFa Institute (2013) globális kutatásá-
ban 6783 megkérdezett véleményét gyűjtöt-
ték össze 22 országból. 56 százalékuk az etikai 
kultúra hiányát érzékeli a pénzügyi cégeken 
belül, ami hozzájárul a pénzügyi szektorba 
vetett bizalomhiányhoz. a megkérdezettek 
kétharmada szerint az etikai és integritáskul-
túrát újra kell építeni, ez jelenti ugyanis a fő 
problémát és nem a piaci vagy kormányzati 
szabályozási hibák. nem elegendő azonban 
az etikai alapelveket megfogalmazni, hanem 
azokat be is kell tartani: „az etika folyama-
tos tevékenység, ami segíti a pénzügyi szektor 
reputációjának helyreállítását. a pénzügyi 
szakemberek önkontrolljának fejlesztésére, a 
teljes szektor etikai kultúrájának kiépítésére, 
valamint az illegális és etikátlan tevékenység 
szigorú büntetésére van szükség.” (CFa Ins-
titute, 2013, 9. oldal).

a csr megjelenése a központi 
bankok tevékenységi körében

a 2008-as pénzügyi válság hatásainak mér-
séklése óriási összegű közpénzt emésztett fel. 
a válság azonnali kezelése, majd a következ-
mények enyhítése jelentős állami pénzfor-
rás felhasználását igényelte. a bankmentő 
csomagok, a gazdaságélénkítő intézkedések, 
a munkanélküliség kezelése mind az állami 
költségvetések megterhelését jelentették. En-
nek velejárója az államadósságok megugrása 
lett sok országban. a súlyos következmények 
hatására a központi bankok pénzügyi stabi-
litásban betöltött szerepét számos országban 

átgondolták. (mnB, 2013) a pénzügyi stabi-
litás fenntartásának feladatát a központi bank 
feladataként olyan országban is újrafogalmaz-
ták, mint az Egyesült államok. De példaként 
hozható fel ebben a körben az Európai Köz-
ponti Bank is. (naményi, 2012) a pénzügyi 
fenntarthatósági, stabilitási feladatok általá-
nosan értelmezhetők a CSR részeként, illet-
ve megvalósításához hozzájárulhatnak a CSR 
eszközei is.

társadalmi felelősségük tudatában központi 
bankok is megfogalmazták CSR-stratégiájukat 
és -tevékenységeiket. Helyet kaptak a már  
hagyományosnak mondható CSR-területek, 
mint az esélyegyenlőség, a környezetvédelem. 
Fontos szerepet kap a tájékoztatás, a pénz-
ügyi kultúra emelése az oktatáson keresztül. 
a központi bankok nagy hangsúlyt fektetnek 
a pénzügyi szolgáltatásokat igénybe vevők tá-
jékozottságának növelésére, az információs 
aszimmetria csökkentésére az oktatáson, fel-
világosításon keresztül. Ezeknek a módszerek-
nek az alkalmazásában példaként említhető a 
FED (Chicago FED, 2012) vagy akár a ma-
gyar nemzeti Bank is.

a központi bankok nemcsak a szabályozás 
eszközeivel élhetnek, hanem a várakozások, 
vélekedések, beállítódások befolyásolásával 
alakíthatják a folyamatokat. ne feledjük, a 
hitelfelvétel, a befektetés vagy más pénzügyi 
szolgáltatások igénybevétele mindig bizony-
talan döntési szituációt jelent a gazdaság 
szereplői számára. az aktívan kommunikáló 
központi bankok a helyesnek tartott irányok-
ba mozdíthatják a döntéseket, ha kihasználják 
a döntéshozatali folyamat pszichológiai hát-
terében levő összetevőket. a csordaszellem, a 
szakértői vélemények meghatározó volta ki-
használható a gazdasági szereplők megfelelő 
magatartásra való ösztökélésében. (Sunstein 
‒ Thaler, 2012) a pénzügyi kultúra fejlesz-
tésének, a pénzügyi oktatás mélyítésének 
összekapcsolása az aktív kommunikációval a 
jegybankok társadalmi felelősségvállalásának 
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kiemelt területeit jelenthetik. Ebből a szem-
pontból természetesen meg kell keresni az 
érintettek különböző köreivel való kapcsolat-
teremtés csatornáit, formáit.

magyarországon a magyar nemzeti Bank is 
kialakította társadalmi felelősségvállalási stra-
tégiáját (mnB, 2008), amely 2013-tól jelen-
tős változásokon ment keresztül. a makro- és 
mikroprudenciális felügyeleti tevékenység ösz-
szekapcsolása széles körben enged teret újszerű 
eszközök alkalmazásának a fenntartható, biz-
tonságos gazdasági és társadalmi fejlődés elő-
segítésére. a magyar jegybank monetáris po-
litikájában tartalmi változás, hogy a korábbi, 

európai uniós jogrend szerinti egyes célkitűzé-
si eszközrendszer, vagyis az árstabilitás elérése 
és fenntartása napjainkra nem kifejezetten cél, 
hanem egy eszköz a közjó szolgálatában. a ma-
gyar központi bank árstabilitás-fenntartási fel-
adata mellett további meghatározó tartalom a 
pénzügyi stabilitás és a gazdaságpolitika támo-
gatása. E hármas mandátumon keresztül tudja 
a magyar nemzeti Bank a közjót a legeredmé-
nyesebben szolgálni, vagyis a társadalmat és a 
magyarország közigazgatási területén működő 
vállalkozásokat segíteni. tehát az mnB tevé-
kenységének egésze a komplex társadalmi fele-
lősségvállalás alá rendelődött.
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