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Aa számviteli rendszert több kihívás éri, ame-
lyek közül a tanulmányban a környezetvédel-
mi tevékenység által generált kihívásokat vo-
nom vizsgálat alá. a számviteli rendszer nem 
képes megfelelő információt szolgáltatni a 
szervezetek környezetvédelmi tevékenységé-
ről. a környezetvédelmi problémák globális 
méreteket öltenek, így a környezeti számvitel 
is több szinten: szervezeti, regionális és nem-
zeti szinten értelmezhető. mivel a környezeti 
károk jelentős része az üzleti szférával áll szo-
ros kapcsolatban, ezért a környezeti számvitel 
vállalati aspektusai kiemelt kutatási területnek 
számítanak. 

a tanulmány arra keresi a választ, milyen 
tényezők vezettek a környezeti számvitel kiala-
kulásához, milyen folyamatokon ment keresz-

tül, valamint milyen jelentősége van napjaink-
ban nemzetközi és hazai viszonylatban.

a tanulmány felépítését tekintve két na-
gyobb logikai részre osztható. az első logikai 
részben a környezeti számvitel gyökereinek, 
vagyis a társadalmi számvitelnek a felkuta-
tása történik meg. a környezeti számvitel 
a fenntarthatósággal, a nagyobb környezeti 
katasztrófákkal kapcsolatban indult el fejlő-
désnek, amelynek áttekintése szintén itt kap 
szerepet.

a második logikai egység a környezeti szám-
vitel jelentőségével, a hagyományos számviteli 
rendszer hiányosságaival foglalkozik. a ma-
gyarországi kitekintés is itt kap helyet. 

a dolgozat módszertanát tekintve szakiro-
dalmi feldolgozásra épít, a tanulmány jelentő-
ségét az adja, hogy hasonló elemző, összefogla-
ló tanulmány ismereteim szerint nem született 
a környezeti számvitel témakörében.Levelezési e-cím: van.Hajnalka@eco.u-szeged.hu
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GyökErEk

a fejezetben áttekintjük és rendszerezzük a 
környezeti számvitel – mint új tudományte-
rület fiatal volta miatti – fogalomrendszerét, 
valamint történeti kialakulását. a magyar 
szakirodalomban ugyan megtalálható a fenn-
tarthatóság és a vállalatok társadalmi felelős-
ségvállalásának áttekintése, de konkrétan a 
környezeti számvitel tendenciáit feltáró ma-
gyar nyelvű szakirodalmat nem ismerünk.  
a környezeti számvitel fogalomrendszeréhez a 
természeti környezetben zajló gazdasági tevé-
kenységig kell visszanyúlni, ami a fenntartható 
fejlődés fogalomrendszerében bontakozott ki. 
a környezeti problémák fokozódásával a gaz-
daságban működő szervezetek társadalmi fele-
lősségvállalása előtérbe kerül, erre a számvitel 
területe először a társadalmi számvitel keretei 
között reagál, vagyis a környezetvédelem és a 
számvitel kapcsolata a társadalmi számvitelben 
gyökerezik. 

a számvitel feladata információszolgálta-
tás a gazdasági rendszeren belül tevékenykedő 
szervezetek működéséről. a számvitel segíti az 
információ megosztását, olyan módszert bizto-
sít, amely növeli a működési folyamatok átlát-
hatóságát (Dillard et al., 2005). a szervezetek 
környezeti és a társadalmi hatásokat is figye-
lembe vevő információigénye a számvitel egy 
külön fejlődési területének tekinthető, ami a 
gazdasági szféra és a környezet közti kapcsolat-
rendszerből bontakozik ki. 

a tanulmányban érintett fogalmak egysé-
ges használata miatt már itt szükséges az egyes 
elhatárolásokat megfogalmazni. a fenntart-
hatósági számvitel (sustainability accounting) 
méri, valamint elemzi a társadalmi és gazdasági 
fenntarthatóságot, vagyis a szervezet tevékeny-
ségének társadalmi, környezeti és gazdasági ol-
dalát integrálja (lamberton, 2005; schaltegger 
– burritt, 2010). a társadalmi számvitel (social 
accounting) egy kommunikációs folyamat, 
amely egy szervezet gazdasági tevékenységének 

a társadalmi és környezeti hatásait közvetíti a 
társadalom felé; a hangsúly a szevezetek átlát-
hatóságán van (brown et al., 2006). a környe-
zeti számvitel (environmental accounting) pedig 
olyan kutatást, gyakorlatot testesít meg, amely 
arra irányul, hogy egy szervezetnek milyen ha-
tása van a természeti környezetre, illetve a kör-
nyezetnek a szervezetre. mindez értelmezhető 
és kifejezhető pénzügyi és fizikai egységben is 
(schaltegger – burritt, 2010). 

mindezek alapján a fenntarthatósági szám-
vitel tekinthető a legbővebb kategóriának, ami 
integrálja a társadalmi számvitelt. a társadalmi 
számviteli rendszer fő célja a szervezeti infor-
mációk kommunikálása az érdekhordozók felé 
– kifejezetten társadalmi és környezeti kérdé-
sekben. a környezeti számvitel a társadalmi 
számvitel alkategóriájának tekinthető, a szer-
vezet és a természeti környezet közti kapcsola-
tot integrálja (eugénio et al., 2010). a továb-
biakban a társadalmi és környezeti számvitelre 
koncentrálunk. kezdetben a társadalmi szám-
vitel arra irányult, hogy azokat a tényezőket 
tőkésítse, amelyek értéket teremtenek az érin-
tetteknek. ez a cél egyre jobban elhalványul 
és a kommunikációs funkció kerül előtérbe. 
a társadalmi és környezeti számvitel fejlődé-
se szétválik az 1980-as években, a környezeti 
számvitel megerősödik, míg a társadalmi szám-
vitel háttérbe szorul. 

A társAdAlmi és környEzEti  
számvitEl fEjlődési szAkAszAi

a fogalmak tisztázása után egyértelmű, hogy 
a történelmi áttekintést a társadalmi számvi-
tel fejlődési útvonalának tanulmányozásával 
kell indítani. a szakirodalom alapján megál-
lapítható, hogy a társadalmi számvitel fejlő-
désében a következő fő fejlődési fázisok kü-
löníthetők el (adams, 2004; mathews, 1997; 
eugénio et al., 2010;, Gray et al., 2008; Par-
ker, 2005; Perego, 2005).
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kibontakozás a társadalmi számvitel irán-
ti tudatosság növekedése az 1960-as években 
kezdődik (Gray, 2002; Dillard et al., 2005), a 
vállalati etika, a társadalmi felelősség, az öko-
lógiai problémák területén kezd kibontakozni 
(loew et al., 2004). 

kezdeti idők a téma iránti érdeklődés nö-
vekszik (1970-es évek), de mégis visszaesés 
tapasztalható a számvitel szerepének megkér-
dőjelezését, a környezeti tevékenységet érintő 
információk nyilvánosságra hozatalát illetően.

Új hullám a ’80-as évek környezeti kataszt-
rófái (például exxon valdez1) egyre inkább 
felerősítik a téma iránti érdeklődést, mivel a 
vállalati tevékenység globális méretű problé-
mákat idéz elő. intenzív fejlődést mozdít elő 
az is, hogy a specializált számviteli folyóiratok 
ebben az időszakban jelennek meg. ebben a 
periódusban indul el a környezeti számvitel el-
különülése a társadalmi számviteltől. 

Érési fázis az 1990-es években társadal-
mi számvitelen belül megtalálható környeze-
ti számvitel egyre fokozottabb figyelmet kap, 
így kiemelt kutatási területté válik, valamint 
méltó elismertséget kap a számviteli kutatások 
között. 

napjainkban a környezeti számvitel a kör-
nyezeti teljesítmény mérését segíti, amellyel 
a vállalatok társadalmi szerepe szoros kapcso-
latban áll. Üzleti szempontból egyre inkább 
nő az érdeklődés az iránt, hogy a környezeti 
vonatkozású költségeket és bevételeket jobban 
megértsék, mérjék, kezeljék.

az egyes fejlődési szakaszokat külön-külön 
tekintjük át, kivéve az első fázist. az 1960-as 
években a nagyobb környezeti katasztrófák 
adják meg az ösztönzést arra, hogy az embe-
ri tevékenységek környezeti hatása előtérbe 
kerüljön (loew et al., 2004; Parker, 2005).  
a publikációk a témában alapvetően a környe-
zet és az üzleti szféra közti kapcsolatrendszerrel 
foglalkoznak, az üzleti szférából ugyanis egyre 
több negatív hatás éri a környezetet (brown et 
al., 2006; Herath, 2005). ebből az időszakból 

két kiadványt említünk meg, az egyik Howard 
Bowen az üzletember társadalmi felelőssége 
(Social responsibilities of a Businessman) (1953) 
című könyve, amelyben a „vállalatok társadal-
mi felelőssége” fogalmat először használják. a 
másik Rachel Carson néma tavasz (Silent spring) 
című műve (1962), ahol a környezetvédelem és 
a fenntarthatóság ügye kerül előtérbe. 

a környezeti számvitel kezdeti éveiben – az 
1970-es években – a vállalatok működésének 
etikai kérdéseivel és társadalmi hatásaival fog-
lalkozó, főképp amerikai kutatók száma ug-
rásszerűen megnő (Csáfor, 2009). a kutatók 
főleg azzal a kérdéssel foglalkoznak, hogy a 
gazdasági társaságok milyen felelősséggel tar-
toznak a társadalomnak (mullerat, 2009; Gray, 
2002). 1972-ben jelenik meg a Római klub 
növekedés határai című jelentése (meadows et 
al., 1972). a jelentés a gazdasági tevékenység 
volumenének ugrásszerű növekedésével járó 
káros következményekre hívja fel a figyelmet: 
a természeti erőforrás-felhasználás és környe-
zetszennyezés előbb-utóbb olyan mértékűvé 
válik, ami katasztrofális hatással lesz az em-
beriségre. az érdeklődés egyre erősödik, így 
kerül sor az 1972-ben megtartott stockholmi 
konferenciára, amelynek témája az emberi te-
vékenység környezetromboló hatása. az 1970-
es évekre egyértelművé válik, hogy az emberi 
tevékenységnek – amely tartalmazza a vállalati 
tevékenységet is – romboló hatása van a termé-
szeti környezetre (brown et al., 2006).

az 1970-es évektől kezdődően lehet érdemi 
megállapításokat tenni a társadalmi számvitel 
kutatási területét illetően, és az első időszak 
attól kezdve számolható, amikor a társadal-
mi számvitel fogalma először jelenik meg 
(eugénio et al., 2010). a társadalmi hatásokat 
illetően a számvitel relatíve korán felismeri a 
humán tőke fontosságát és megpróbálja mér-
ni és bevonni a jelentésbe a környezeti tőkét. 
a társadalmi számvitel mögött meghúzódó 
kutatások kísérletnek tekinthetők az 1970-es 
években arra vonatokozóan, hogy tőkésítsék 
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a munkavállalók, a menedzseri képességek és 
az üzleti érzék értékét. mindezt az a cél vezér-
li, hogy mennyiségi egységben fejezzék ki azt, 
ami értéket teremt a stakeholdereknek. emel-
lett a társadalmi számvitel igyekszik azonosí-
tani a gazdaság által a társadalomnak okozott 
bevételeket és költségeket. 

az időszak fő jellemzője a nagyszámú em-
pirikus kutatás, valamint olyan modellek ki-
dolgozása, amelyek a társadalmi számviteli in-
formációk nyilvánosságra hozatalát segítik elő. 
a hetvenes években leginkább a számvitel, a 
szervezetek és a társadalom közti kapcsolatok 
vizsgálata alkotja a fő elemzési területet (Fried-
man, 1970; Jones, 2010; Gray et al., 1993; 
bartolomeo et al., 2000; Jones, 2003; Owen, 
2003). a környezeti számvitel a társadalmi 
számvitel integráns részét képezi (Gray, 2001). 

a legtöbb publikáció e periódusban kevés-
bé kiforrott empirikus kutatás, amelyeket az a 
cél motivál, hogy a kevés számú vállalat által 
publikált (gyakran szervezetlen, kevésbé meg-
bízható) információkat mérjék, elemezzék. a 
legtöbb tanulmány végeredménye alapvetően 
egy „igen/nem elemzés” annak megállapításá-
ra, hogy a számvitel társadalmi dimenziójára 
vonatkozó információk fontosak-e (mathews, 
1997). az „igen/nem elemzések” továbbfejlő-
dését az információk különbözősége okozza. 
maga a szervezet, az iparág, a méret, a pro-
fitabilitás mind más-más információkat ad. 
mindez maga után vonja azt a szubjektivitási 
problémát, miszerint el kell dönteni, mely té-
nyezőket vonja be az elemzést készítő, és mely 
tényezőt hagyja ki az elemzésből. emellett 
hiányzik az egységes elméleti alap, valamint 
az eredmények újbóli előállítása is nehézkes 
(Gray et al., 1995a).

az empirikus kutatások közül jelentős te-
rületet fog át a társadalmi felelősségvállalásról 
közölt jelentések és a bevételek közti kapcsolat 
elemzése. ez megállapítja, hogy a két tényező 
nem független egymástól (bowman – Haire, 
1975). ebben az időszakban kevés modell szü-

letik az elméleti alátámasztottság jobb megala-
pozása érdekében. mint ahogyan a gyakorlati 
elemzések sem, úgy a kidolgozott elméleti mo-
dellek sem koncentrálnak egyedül a környezeti 
vagy társadalmi területekre, inkább széles körű 
kutatási felületet ölelnek fel. az egyik kieme-
lésre érdemes modell a társadalmi általános 
költséget bevezető modell. ez a vállalat által 
okozott negatív externáliák mérésére szolgál, 
valamint a társadalmi hasznokat is igyekszik 
mérni azáltal, hogy a pozitív externáliák terü-
letét is figyelembe veszi (Ramanathan, 1976). 
Olyan modell is születik, amely egy szervezet 
környezetre gyakorolt hatását méri, olyan tár-
sadalmi hatáselemzést készít, ami tartalmazza a 
társadalmi bevételeket és a társadalmi költsége-
ket. a fő cél az, hogy a társadalmi eredményt, 
a társadalmi költséget, bevételt kimutassa, 
cash flow-alapra építve. a kutatási problémát 
viszont az adatok nehézkes elérhetősége és ala-
csony megbízhatósága okozza (estes, 1972). 
ebben az időszakban alapvetően a vállalaton 
kívüli, úgynevezett extern hatásokat igyekez-
nek mérni. 

a periódus sajátossága, hogy minden pub-
likáció, ami nem a hagyományos számviteli 
területen születik vagy a társadalmi célú adat-
közlést is támogatja, a hagyományos nézet kri-
tikai irodalma közé tartozik (linowes, 1968; 
estes, 1972), vagyis még nem áll meg önálló 
kutatási területként. 

mivel formálódó tudományterületről beszé-
lünk, ezért egyéb diszciplínák is hatással van-
nak a számviteli kutatásokra. egyrészt a kuta-
tók nagy része másfajta területről érkezik, vagy 
egyéb terület modelljét használja fel arra, hogy 
a számviteli problémákat más szemüvegen ke-
resztül vizsgálja meg. a társadalmi számvitel 
korai kutatói a menedzsment területéről ér-
keznek. továbbá a környezet-gazdaságtannak 
nagy szerepe van a főbb kutatási irányvona-
lak fejlődésében. annak érdekében, hogy egy 
szervezet tevékenységének privát költségét meg 
lehessen állapítani, az externáliákat kell meg-
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vizsgálni, értékelni. ezen időszak zavarossága 
mellett azonban mindez hozzájárul ahhoz, 
hogy az érdeklődés növekedjen a környezeti 
számvitel iránt (mathews, 1997). 

a nemzetközi számviteli szabályok tekin-
tetében ekkor még csak kevés szabályozás 
létezik. a vállalati Jelentés (the Corporate 
Report) és a zöld könyv (uk Government 
Green Paper) némi támogatást ad a társadal-
mi számvitelnek (mathews, 1997). angliában 
közleményt (accounting standards steer-
ing Committee) adnak ki arról, hogy emelni 
kell a környezeti és társadalmi információk 
jelentőségét a beszámolóban. amerikában 
(american accounting association) aktívan 
támogatják a társadalmi számvitel területén 
a publikációk megjelenését. két folyóirat ki-
emelt jelentőségű ebben az időszakban – Ac-
counting Review; Accounting, Organisations 
and Society –, mivel támogatóan állnak az új 
témához, így több empirikus tanulmányt is 
publikálnak az időszakban. a többi tudomá-
nyos számviteli folyóirat azonban nem nyi-
tott e terület felé (Gray, 2002).

Összefoglalva tehát: ebben a periódusban a 
környezeti számvitel nincs a számviteli szak-
irodalom fókuszában. a kutatók a társadal-
mi dimenzió iránt érdeklődnek, különösen 
a munkavállalók felé fordul a figyelem, amit 
manapság társadalmi számvitelnek hívunk. az 
empirikus elemzések sok területet átfognak, 
jellemzően leíróak és kevésbé szakszerűek. 
több modell is születik az externáliák mérését, 
értékelését célozva meg. két fő irányvonal kü-
lönböztethető meg a publikációkon belül: az 
egyik a hagyományos társadalmi számvitel mó-
dosítását tűzi ki célul és pénzügyi mértékegy-
ségben gondolkozik, a másik szerint új mérési 
rendszer kidolgozását igénylik az új kihívások, 
amelyek nem pénzügyi mértékegységben gon-
dolkoznak (Parker, 2005). 

mivel a társadalmi számvitelt főként kísér-
letezések alkotják ebben az időben, így szkep-
ticizmus veszi körül e témakört a hetvenes 

évek végére. a nagyobb számviteli folyóiratok 
még nem léteznek, valamint az új téma iránt 
sem érdeklődik a legtöbb számviteli folyóirat.  
a hetvenes évek végén a társadalmi és kör-
nyezeti számvitel háttérbe szorul, mivel a kor-
mányzat és az üzleti élet a gazdasági jólétre 
fókuszál leginkább (Perego, 2005). a tradi-
cionális nézet szerint a vállalati teljesítmény 
mérőeszköze a profit, azonban emellett egyre 
hangsúlyosabban jelenik meg, hogy maxima-
lizálni kell a vállalat társadalmi hozzájárulását 
(Ramanathan, 1976). az újjáéledő érdeklődés 
a téma iránt a vállalatok társadalmi felelős-
ségvállalásának előtérbe kerülésével kap újabb 
lendületet és az 1980-as évek új hullámaként 
jelenik meg (Perego, 2005; adams et al., 2004; 
brown et al., 2006). 

a nyolcvanas évek új hulláma sokkal komp-
lexebb az elsőnél, ugyanis a brundtland-je-
lentéssel (1987) a környezet ügye, a fenntart-
ható fejlődés és a fenntarthatóság bekerült a 
köztudatba, ennek hatására a társadalmi és a 
gazdasági dimenzió egyre nagyobb hangsúlyt 
kap (adams et al., 2004; brown et al., 2006; 
bebbington – Gray, 2001; Redclift, 1987; 
elkington,  2004; kerekes, 2007). mi sem 
bizonyítja ezt jobban, mint hogy 1984-ben a 
„környezeti kiválóság”, 1986-ban a „zöld fo-
gyasztás” fogalma jelenik meg a köztudatban. 
a környezeti számvitel területén specializációs 
folyamatok indulnak el, külön csoport foglal-
kozik például a munkavállalói jelentésekkel, a 
hozzáadott értékkel, egyre nagyobb az igény 
az egységes számviteli szabályozásra, a stan-
dardokra. a szervezetek szintjén a fő kutatási 
terület az externáliák internalizálása, a hulla-
dékkezeléssel és -újrafeldolgozással kapcsolatos 
költségmegtakarítás és a zöldmarketing révén 
elérhető bevétel (mathews, 1997). 

az új kutatási területeknek helyet adva több 
új folyóirat jön létre (például az Accounting, 
Auditing and Accountability Journal és a Jour-
nal of Accounting and Public Policy), amelyek 
támogatják publikációk megjelenését a tár-



 Fókuszban a számvitel 

474

sadalmi és környezeti számviteli témában.  
a kutatásokkal szembeni elvárások is változ-
nak, több figyelmet fordítanak a módszer-
tanra annak érdekében, hogy a szubjektivitást 
csökkentsék, az elemzések reprodukálásának 
lehetőségét növeljék, valamint igyekeznek el-
lenőrizhető adatokat használni és konkretizál-
ni az alkalmazott elveket. az egységes elméleti 
háttér azonban még mindig hiányzik (Gray et 
al., 1995a, 1995b). 

az időszakot jellemző törekvés szerint 
a számviteli szakembereket (könyvelőket, 
könyvvizsgálókat) be kell vonni a társadal-
mi és környezeti számvitel területének ku-
tatásába, valamint meg kell kísérelni más 
területekről bizonyos koncepciók átvételét 
(például társadalmi szerződés, szervezeti le-
gitimitás) ahhoz, hogy az új célú számvite-
li jelentések fontosságát igazolni lehessen. 
a periódus vége felé egyre inkább csökken 
a társadalmi számvitel területén születő 
publikációk száma és ezzel párhuzamosan a 
környezeti ügyekkel foglalkozó publikációk 
száma ugrásszerűen megnő. a környezeti 
számvitelre ebben az időszakban több külső 
tényező is hat, például a filozófia, a környe-
zeti problémák és a környezet-gazdaságtan. 
a nem tradicionális, társadalomorientált 
számvitel filozófiai hátterének megteremté-
sére a társadalmi szerződés koncepciója hat 
leginkább. a környezet problémakörének 
magyarázata, a környezeti, fenntarthatósági, 
ökológiai területek, a környezet romlásának 
megállítása – mint érintett témakörök – is 
egyre népszerűbbek (mathews, 1997).

a társadalmi felelősség a hetvenes évektől 
foglalkoztatja a számviteli szakembereket, de 
a környezeti számviteli rendszeren belül egy-
séges fogalomrendszer, keretelv nem tud kiala-
kulni a nyolcvanas évek végére,2 s ennek több 
oka lehet (Gray et al., 1995a): 

–  a társadalmi és környezeti számvitel a ha-
gyományos számvitelhez nem kapcsolódik 
minden területen;

–  sokkal több területet érint a társadalmi és 
környezeti számvitel, mint a hagyományos 
számvitel, például pénzügyi és nem pénz-
ügyi, mennyiségi és minőségi információk 
is szerepet kapnak az elemzésekben;

–  kutatók léptek be a területre és onnan ki. 
ez a fő oka annak, hogy nem tud kialakul-
ni egységes elméleti háttér, ami a rendsze-
res kutatásokat vezetni tudná;

–  folyamatos legitimitási kételyek lengik 
körül az új kutatási területet.

Összefoglalva: az előző időszakhoz képest 
ebben az időszakban sokkal több területet 
érintő publikációk születnek. az empirikus 
kutatások inkább elemzők, mint leíró jellegű-
ek; a normatív modellek, amelyek az 1970-es 
éveket jellemzik, ebből az időszakból hiányoz-
nak. a filozófiai háttér fejlődésében azonban 
sokkal nagyobb az előrelépés. a viták tekinte-
tében a fő kérdés, hogy a számvitel milyen sze-
repet tud betölteni a társadalmi és a környezeti 
számvitel tevékenységi területéről szolgáltatott 
információk terén. emellett vita folyik a kör-
nyezeti problémák jellegéről és az információt 
felhasználók igényeinek legjobban megfelelő 
jelentéstípusról.

a kilencvenes években, az érési fázisban a 
környezeti számvitel területén intenzív fej-
lődés következik be, mivel a menedzserek, a 
könyvelők érdeklődése egyre fokozódik a téma 
iránt (Deegan, 2002; mathews, 1997, 2000). 
a társadalmi és környezeti számvitel is beágya-
zódik a szervezeti szabályokba, szokásokba és 
törvényekbe (Gray, 2001), így a vállalatok kö-
rében is teret nyer a környezeti fenntarthatóság 
ügye (brown et al., 2006). azonban a mun-
kavállalókkal kapcsolatos információk, a tár-
sadalmi kérdések bevonása az éves jelentésbe 
nem töltenek be domináns helyet, helyettük 
a környezeti információk kapnak kiemelt fi-
gyelmet (adams, 2004; eugénio et al., 2010). 
a főbb kutatott témák: a környezeti ügyek 
megjelenése az éves beszámolóban; a környe-
zeti számvitel vezetői számviteli vonatkozása; a 
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könyvelés zöldítése (Hines, 1991; Gray et al., 
1993; Jones, 2003).

a nagy számviteli folyóiratok, többek kö-
zött az Accounting, Auditing and Accoutability 
Journal és az Accounting Forum lehetővé teszik 
a kutatóknak, hogy a környezettel kapcsolatos 
kutatásaikat publikálják. ezzel párhuzamosan 
egyre többen foglalkoznak az elméleti alátá-
masztottság égető szükségességével. egyrészt a 
fő szempont olyan filozófiai háttér kidolgozá-
sa, amely más területekről érkezőket is vonz, 
másrészt a cél a környezeti számvitel fő keret-
elveinek kialakítása (mathews, 1997; 2000).

ebben az időszakban a környezeti számvi-
telre több számvitelen kívüli kutatási terület 
hat, többek között a menedzsment, az ellen-
őrzés és a stratégiai tervezés. Gray és szerzőtár-
sai (1993) hangsúlyozzák, hogy a környezeti 
számvitel térnyerése gyorsabban bekövetkezik, 
ha az elemzett szervezetek, a menedzserek, a 
számviteli szakemberek, a kutatóegységek 
támogatóan állnak az új témához. e nézet 
kibontakozása egyre inkább előmozdítja a 
környezeti számviteli rendszer fejlődését, és 
a társadalmi számvitel mindinkább háttérbe 
szorul (eugénio et al., 2010; adams, 2004). 
a stratégiai menedzsment területén több, a 
társadalmi felelősségvállaláshoz és a környeze-
ti ügyekhez kötődő publikáció születik. egy-
re inkább kutatott téma például a vállalat és 
a környezet közti kapcsolat fontossága, az ér-
téklánc és az újrahasznosítás közti kapcsolat 
(Harte – Owen, 1991; mathews, 1997).

a környezetvédelmi szabályozás egyre több 
országban nyer teret. a szabályozás ugyan nem 
a számviteli standardok és a keretelvek kialaku-
lása miatt jön létre, de azt a számvitel adaptálja 
és hajtja végre a jelentések elkészítésekor, így 
hatása nem hanyagolható el (mathews, 2000). 

a publikációk főképp három területet érin-
tenek, az első a fenntartható fejlődés hatását 
elemzi a számvitelben és képviselői szerint „a 
fenntarthatóság jó dolog, és a számviteli tevé-
kenységbe be kell vonni” (bebbington, 2001, 

146. oldal). a következő terület a fenntartható 
fejlődésre vonatkozó számviteli reakciókat ku-
tatja. a harmadik pedig egy új számviteli rend-
szer kidolgozását ösztönzi – ez a fenntartható 
fejlődés új kihívásaira ad választ.

Összefoglalva tehát: a környezeti számvitel 
területén született publikációk túlszárnyalják 
a társadalmi számvitel területét (Gray, 2002; 
mathews 1997). a mai értelemben használt 
környezeti számvitel kerül előtérbe, a további 
fejlődést a területek sokszínűsége jellemzi.

napjainkban egyre nagyobb nyomás nehe-
zedik a környezeti számvitelre annak érdeké-
ben, hogy a vállalatok integrálni tudják azt a 
mindennapi gyakorlatba. a környezeti szám-
vitelt a hagyományos számviteltől nem elkülö-
nülten kezelik, hanem annak kiegészítő funk-
ciója van. szerepe: a környezeti és társadalmi 
ügyek pénzügyi hatásának integrálása a meg-
lévő nyilvántartási rendszerekbe (schaltegger 
– burritt, 2010). 

a filozófiai háttér megalapozására is több 
publikáció jelenik meg. a kilencvenes évek 
vége felé több olyan kutatást közölnek, ame-
lyek fő célja, hogy modelleket, keretrendszert 
építsenek ki. a főbb publikációk közé tarto-
zik Mathews (1997) modellje, amelyben a 
külső érdekeltek számára dolgoz ki társadal-
mi szerződésre épülő pénzügyi, társadalmi és 
környezeti jelentési modellt. Elkington (1994) 
a triple bottom line koncepcióban integrálja 
a pénzügyi, társadalmi és környezeti dimen-
ziót, valamint a fenntarthatóság és a vállalati 
érték közötti pozitív kapcsolatot hangoztatja 
(Perego, 2005). a vállalatok ezen alapelv sze-
rint társadalmi, környezeti és gazdasági ügyek-
ről is adnak információt egy jelentésen belül 
(eugénio et al., 2010). Schaltegger a számvitel 
új formáját alapozza meg azzal, hogy az ökoló-
giai számvitelt  – mint fizikai egységen alapu-
ló mérési módszertant – bevonja a környezeti 
számvitel témakörébe. az ökológiai számvi-
tel a hagyományos számviteltől függetlenül 
fejlődik, majd integrálódik a hagyományos 
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számvitelbe mind a vezetői, mind a pénzügyi 
számvitel szintjén. az ökológiai számvitel a 
meglévő pénzügyi számviteli rendszert adott-
nak veszi, nem foglalkozik a társadalmi szám-
viteli információgyűjtéssel és jelentéskészítés-
sel (schaltegger – burritt, 2000). 

mindez igazolja azt, hogy a hagyományos 
számvitel két szemléletének megfelelően a kör-
nyezeti számvitelen belül is megjelenik a vezetői 
és a pénzügyi terület elkülönülése. a pénzügyi 
számvitel alapvetően a külső érdekhordozók 
információigényét szolgálja, a vezetői számvi-
tel a belső érdekhordozókét. a vezetői szám-
vitelen belül a főbb kutatási területek: a kör-
nyezeti költségek, az életgörbe-elemzések és az 
input-output elemzések. a pénzügyi számvi-
telen belül a környezeti audit és a környezeti 
jelentések területe emelhető ki. 

a vezetői számvitelen belül külön kell ke-
zelni a környezeti költségekre irányuló kuta-
tásokat. először a fenntartható költségek3 ke-
retrendszerét kezdik a vállalatoknál alkalmazni 
és kutatni (Howes, 1999; bartolomeo et al., 
2000). a cél az, hogy kimutassák egy szerve-
zet gazdasági működéséből eredő társadalmi és 
környezeti költségeit (lamberton, 2005). eb-
ben az időszakban több empirikus tanulmány 
is megjelenik a környezeti vezetői számvitelen 
belül (Ditz et al., 1995). a fenntartható költ-
ségkalkuláció áll a középpontban, ami meg-
mutatja a fenntartható fejlődés gazdasági, tár-
sadalmi és környezeti aspektusát, így alternatív 
számviteli eszköznek tekinthető (bebbington 
– Gray, 2001; bebbington, 2001). a fenn-
tartható költségeken túl a természeti tőkét 
számba vevő számviteli rendszer jelenik meg 
a kutatásokban (Gray, 1992). ez a számviteli 
rendszer túlnyomórészt az erőforrás-folyama-
tokat mennyiségi egységben követi nyomon, 
és nem pénzügyi egységben, utóbbi esetében a 
természeti erőforrások használatának pénzügyi 
egységen alapuló kifejezése a cél (lamberton, 
2005). ez az elemzés átlátható nyilvántartást 
biztosít a folyamatban megjelenő inputoknak 

és outputoknak, további elemzési lehetőséget 
teremtve a környezeti hatások kimutatására. 

a környezeti pénzügyi számvitelen belül a 
külső érdekeltek tájékoztatásának jó eszközét 
jelentik a környezetirányítási rendszerek. Hi-
szen azok egyik fő célja, hogy a vállalaton belü-
li környezeti teljesítményről a külső érdekhor-
dozókat informálják. 1992-ben a bsi-csoport 
(british standards institution) publikálja az 
első környezetvédelmi irányítási szabványt, 
a bs 7750-et, amely nagy-britanniában ér-
vényes. 1993-ban az eu kibocsátja az eco-
management and audit scheme-t (emas-
rendszer) (1836/93. számú rendelet), amely 
a bs 7750 rendszerre épít. e rendszer segíti a 
környezeti politika magalapozását, végrehaj-
tását, rendszeresen és szubjektíven értékeli a 
teljesítményt, valamint nyilvánosságra hozza 
az információkat a vállalati környezeti teljesít-
ményről (kósi – Herczeg, 2006). a cél a kör-
nyezeti teljesítmény javítása, de a csatlakozás a 
programhoz önkéntes. az emas-rendszer cél-
ja, hogy ösztönözze a szervezeteket, önkéntes 
alapon jól szervezett lépéseket tegyenek kör-
nyezeti teljesítményük javítására. 1996-ban 
a nemzetközi szabványügyi szervezet (inter-
national Organization for standardization) az 
isO 14001-et adja ki hasonló céllal. 1999-ben 
kibocsátják az aa1000 standardot (institu-
te of social and ethical accountability), ez a 
szervezetek etikai teljesítményének növelését 
tűzi ki célul (mathews, 2000). kiemelendő 
még a koppenhágai Charta (1999), amely ve-
zetői irányelveket tartalmaz az érdekelteknek 
történő információszolgáltatásról (lamberton, 
2005). a környezeti jelentéseken túl egyre 
több mutatót alkotnak arra vonatkozóan, hogy 
a vállalatok fenntarthatóságát mérjék és ezek 
alapján rangsorolják azokat (például Dow Jo-
nes sustainability index) (adams et al., 2004; 
brown et al., 2006; elkington, 2004).4

a környezeti pénzügyi számvitel területén 
maradva ki kell emelni az emissziós jogok 
kereskedelmének számviteli vonatkozása-
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it, amelyek a 2005-ben hatályba lépő kiotói 
Jegyzőkönyvvel kerültek előtérbe. a káros-
anyag-kibocsátás csökkentésére országonként 
kvótákat határoznak meg és biztosítják e kvó-
ták kereskedelmét is. a károsanyag-kibocsátás 
kereskedelmi rendszerében részt vevő országok 
csak olyan mennyiségű káros anyagot bocsát-
hatnak ki, amennyit a tag tulajdonában lévő 
emissziós jog lehetővé tesz. ezeket a kvótákat 
az országokon belül működő vállalatok között 
osztják szét, mivel a jogok mérlegképes va-
gyonelemnek tekinthetők, így erős számviteli 
vonatkozásuk van (részletesebben: Reizingerné 
Ducsai, 2011; milne – Grubnic, 2011; Rankin 
et al., 2011).

látható, hogy napjainkban komplex kutatá-
si ágakat foglal magában a környezeti számvitel 
területe. két nagyobb terület különíthető el az 
érdekeltek köre alapján, ez a pénzügyi és a ve-
zetői számvitel. kiemelt szerepe van a környe-
zeti számvitel alkalmazásából származó pozitív 
hatások vizsgálatának, az országokra vonatko-
zó speciális gyakorlatok tanulmányozásának, a 
jelentéskészítés és a vállalati teljesítmény közti 
kapcsolat elemzésének. az országonként kü-
lönböző értékelési technikák, módszerek, ösz-
szehasonlítások is fontos kutatási területnek 
számítanak már (bebbington, 2001; eugénio 
et al., 2010).

a környezeti számvitel értelmezhető nem-
zeti szinten is. nemzeti szinten a természe-
ti erőforrások értékelése magában foglalja, a 
környezeti elszámolások közlését a nemzeti 
számlák Rendszerében (system of natio-
nal accounts, sna). a 1992-ben elfogadott 
agenda 21 integrált környezeti és gazdasági 
elszámolási rendszer (system of economic and 
environmental accounting, seea) megalko-
tását célozza, a hagyományos sna-rendszert 
kiegészítve (Giovanelli, 2004). 

manapság megfigyelhető egy erőteljes in-
tegrációs folyamat, amelyben az előzőekben 
tárgyalt három elkülöníthető terület (vezetői, 
pénzügyi és nemzeti) egyre inkább összefonó-

dik. szoros kapcsolat van a vezetői számviteli 
rendszer által előállított és a környezeti jelen-
tésekben közölt információk között (Rankin 
et al., 2011), mivel az egyedi szervezetek kör-
nyezeti jelentései a nemzeti szinten kimutatott 
hatások alapadatait szolgáltatják. az összefo-
nódás különösen igaz a károsanyag-kibocsá-
tás kimutatását megcélzó számbavétel (carbon 
accounting) témakörére.5 a carbon account-
ing területe alapvetően a károsanyag-kibo-
csátást méri, kommunikálja vállalaton belül 
és kívül (bowen – Wittneben 2011). mivel a 
számszerűsítés elvégezhető globális, nemzeti 
és szervezeti szinten is, így a három területet 
integrálható. a carbon accounting értelmezési 
kerete magában foglalja a nemzeti és globális 
szinten fizikai egységben mért szén-dioxid-ki-
bocsátást; a szénlábnyomot; a vezetői számvi-
tel szemszögéből értelmezett monetáris egy-
ségben kifejezett levegőterhelést; valamint a 
pénzügyi számvitel segítségével mért, pénzügyi 
egységben kifejezett levegőterhelést (ascui – 
lovell, 2011; stechemesser – Guenther, 2012; 
Pellegrino – lodhia, 2012). 

a környezeti számvitel fejlődési fázisainak 
áttanulmányozása után a környezeti számvite-
li rendszer hagyományos számviteli rendszert 
kiegészítő jellemzői, valamint a magyarországi 
szabályozás áll a további vizsgálat középpont-
jában.

A környEzEti számvitEl jElEntőséGE, 
mAGyArorszáGi kitEkintés 

a számvitel alapvető jellemzője, hogy a vállala-
ton belüli eseményeket és ezek közül is a hitelt 
érdemlő módon bizonyítható és pénzérték-
ben kifejezhető gazdasági eseményeket rögzíti 
(baricz – Róth, 2006). a környezeti tényezők 
figyelembevétele ezért is igen problémás, hi-
szen a környezeti hatások alapvetően a szer-
vezeteken kívül jelennek meg. ezen externális 
hatások internalizálása sok esetben törvényi 
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szabályozások révén történik meg, habár egy-
re inkább igazolódni látszik, hogy a környe-
zetvédelem a vállalati versenyképesség egyik 
kulcstényezőjévé válik (schaltegger – burritt, 
2000).6 a hagyományos számvitel a gazdasági 
tranzakciókra koncentrál és a társadalmi költ-
ségeket, a természeti erőforrások kihasználását 
figyelmen kívül hagyja. a szigorodó környeze-
ti szabályozás miatt is egyre fontosabbá válik, 
hogy a döntéshozók a környezeti információ-
kat a döntések során megfelelő súllyal tudják 
felhasználni (milne, 1996).

a hagyományos számvitel a környezeti 
számvitelnél is kevesebb információt ad ar-
ról, hogy a környezetet a vállalati tevékenység 
mennyiben sújtja, hogy a társadalmi költség 
milyen magas. ennek fő oka: a természeti 
erőforrások nincsenek a vállalat tulajdoná-
ban, ezért a mérlegben sem jelennek meg, 
így ezek értékcsökkenése sem mutatható ki 
(schaltegger – burritt, 2000). a számvitel leg-
fontosabb feladata, hogy megbízható és valós 
információt biztosítson az érintettek számára, 
ami alapján megalapozott döntést lehet hozni 
(baric – Róth, 2006). amennyiben ez a rend-
szer hiányos információkra épít, akkor ez a cél 
sérül. a hagyományos számvitel a maga eredeti 
funkciójánál fogva egy standardizált kimuta-
tásrendszer, amely nem tudja számszerűsíteni 
és figyelembe venni a természeti erőforrások 
korlátozott mennyiségét (Gray et al., 1993).

a hagyományos számvitel a profitnak ad el-
sőbbséget, és nem képes teljes körűen kezelni 
a környezeti, társadalmi tényezőket. a pénzt 
használja, mint egységes mértékegységet, vala-
mint múltbeli értéken értékel alapvetően, ami 
nem feltétlen ad összehasonlítható és aktuális 
információt. amellett, hogy a belső döntésho-
zók igénylik a környezeti számvitelből szárma-
zó információkat, a külső érdekhordozóktól is 
növekvő igény származik, például kormányzati 
szervek, egyéb szervezetek, vevők, bankok ré-
széről. a hagyományos számvitel nem képes 
megfelelő információt szolgáltatni a környeze-

ti tevékenység pénzügyi hatékonyságáról sem a 
belső, sem a külső érdekhordozóknak. ahhoz, 
hogy egy szervezet környezeti teljesítményéről 
információval tudjon szolgálni, szükségesek a 
megfelelő adatok, amikhez sok esetben fizikai 
egységben kifejezett információk vezetnek el. 
esetenként célszerű input-output folyamato-
kat elemezni vagy a fizikai egységben kifejezett 
kibocsátás volumenét vizsgálni, ami a hagyo-
mányos vezetői számvitelben környezeti té-
nyezőkre specifikálva nem jelenik meg (Jones, 
2010). 

schaltegger szerint „a környezeti számvitel 
a számvitel alágaként definiálható, azokat a 
tevékenységeket, módszereket és rendszereket 
foglalja magában, amelyek egy meghatározott 
gazdasági rendszer környezetvédelmi prob-
lémáit vagy a környezetvédelmi tevékenység 
gazdasági hatásait tartják nyilván, elemzik és 
foglalják jelentésbe” (schaltegger –burritt, 
2000, 63. oldal). Feladata egyrészt a környe-
zetvédelem pénzügyi vonzatainak kimutatása 
és vizsgálata, másrészt a gazdasági tevékenység 
bizonyos környezeti tényezőkre gyakorolt ha-
tásainak elemzése (Csutora, 2001).

tekintsük át röviden a környezeti számvi-
telhez kapcsolódó magyarországi szabályozást! 
külön szabályozás nincs a környezeti számvitel 
területére, a számviteli törvényen (2000. évi C. 
törvény) belül találhatunk minimális említést 
a környezetvédelmi tevékenységről. 

a számviteli törvény a mérleggel kapcsola-
tosan a céltartalékoknál említi meg a környe-
zetvédelmi kötelezettségeket. kimondja, hogy 
a várható, jövőbeni költségeket, kötelezettsége-
ket ki kell mutatni a céltartalékok között. ezek 
a kötelezettségek a fordulónapon valószínűleg 
és bizonyosan fennállnak, de a felmerülés idő-
pontja és összege bizonytalan. ilyen jövőbeli 
kötelezettségnek számít a környezetvédelmi 
(például helyreállítási) kötelezettség.

a mérlegben természetesen az eszközök 
között megjelennek a környezetvédelmi cél-
ból beszerzett tárgyi eszközök, az ezekhez 
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kapcsolódó vagyoni értékű jogok (használati 
jog, kibocsátási engedélyek), a környezetba-
rát készletek. a forrás oldalon a céltartalé-
kon túl a kötelezettségek között is szerepel 
környezetvédelmi vonatkozású tétel, például 
környezetvédelmi kártérítési kötelezettség, 
környezetvédelmi beruházásra felvett hitel, 
kölcsön. ezeket azonban a számviteli törvény 
nem nevesíti.

az eredménykimutatásban a környezeti 
költségek és bevételek megjelennek, de erről 
sem rendelkezik külön a számviteli törvény 
részletesebben. a költségekre vonatkozóan 
konkrét kategóriákat fogalmaz meg, ezek a 
költségnemek. e költségkategóriákban környe-
zeti vonatkozású elemek is megjelenhetnek. az 
anyagköltséghez a termeléshez felhasznált alap- 
és segédanyagok tartoznak, így ez alapvetően 
tartalmaz környezeti költségeket (ilyen például 
a termékhez felhasznált, környezetre ártalmas 
nyersanyag). az igénybe vett szolgáltatás költ-
ségkategóriában is több környezeti vonatkozá-
sú költség fordulhat elő, mint például a hulla-
dékelszállítás költsége, a hulladék kezelésének 
költsége, a környezetvédelmi berendezések 
karbantartása, a környezetvédelmi célú oktatás 
költsége vagy a különböző engedélyezési díjak. 
az egyéb szolgáltatások költsége közé tartoz-
nak a környezetvédelemmel kapcsolatos díjak, 
például a biztosítási díj, a környezetvédelmi 
termékdíj.7 a személyi jellegű költségek között 
jelennek meg a környezetvédelemmel foglal-
kozók bére és járulékai, például az auditorok, 
a trénerek vagy a hulladékkezelőben dolgozók 
személyi jellegű ráfordításai. az értékcsökke-
nési leírásnál – mint költségkategóriánál – a 
környezetvédelmi berendezések értékcsökke-
nése emelhető ki. ezek alapján látható, hogy a 
meglévő költségkategóriák összevontan kezelik 
a környezeti költségeket, ezért nem alkalmasak 
a megfelelő kimutatásra, így indokolt a kör-
nyezeti költségek más szempontú elkülönítése. 
a bevételek oldalán is hasonlókat tapasztalha-
tunk, a bevételek között a hulladékértékesítés-

ből, környezetbarát termék/szolgáltatás érté-
kesítéséből származó bevételek mutatkoznak 
meg, amelyeket a számviteli törvény szintén 
nem nevesít.

a beszámoló szöveges részében a kiegészí-
tő mellékletben be kell mutatni a környezet 
védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszkö-
zök adatait. közölni kell ezek bruttó értékét, 
halmozott értékcsökkenését és az ezekből szá-
molt nettó értéket. a szöveges részekben helyet 
kap a környezetvédelmi kötelezettségekre és 
költségekre képzett céltartalék is. ki kell tér-
ni a képzett és feloldott céltartalék számszaki 
adataira, a környezetvédelemmel kapcsolato-
san elszámolt költségek összegére, valamint a 
környezetvédelemmel kapcsolatos, esetlegesen 
várható környezetvédelmi, helyreállítási köte-
lezettségekre. látható, hogy a törvény külön 
nyilvántartást nem követel meg, csak az év végi 
kalkulációk alapján készült összesítést. 

a beszámoló üzleti jelentés részében kü-
lön be kell mutatni a környezetvédelemnek a 
pénzügyi helyzetet befolyásoló szerepét, a vál-
lalat környezetvédelemmel kapcsolatos felelős-
ségét, a tervezett környezetvédelmi fejlesztése-
it, az esetlegesen erre kapott támogatásokat, 
valamint a már véghezvitt környezetvédelmi 
intézkedéseket és azok végrehajtási szintjét.

az előzőekben kifejtettek alapján látható, 
hogy a környezeti számvitel – legalábbis szabá-
lyozási szinten – nem számít ma népszerűnek 
magyarországon. nincs kötelező környezeti 
jelentéstételi kötelezettség sem (nem úgy, mint 
Japánban) (kokubu, 2002). Jelenleg a kör-
nyezetvédelmi tevékenységben aktív vállalatok 
elismerésben részesülhetnek független szer-
vezetek által, azonban a törvényi szabályozás 
a kötelezettségek szintjén, a keletkező káros-
anyag-kibocsátás miatt jelenik meg alapvető-
en. vagyis a jelenlegi szabályozás a kibocsátást 
bünteti és a megelőzést nem jutalmazza. talán 
ez a tanulmány is hozzájárulhat valamelyest 
ahhoz, hogy a környezetre gyakorolt negatív 
hatások megelőzése kerüljön előtérbe.



 Fókuszban a számvitel 

480

összEGzés

a tanulmányban az egyik fő cél a környezeti 
számvitel fejlődési tendenciáinak feltérképe-
zése volt. a környezeti számvitel gyökerei a 
társadalmi számvitelben jelennek meg. a fejlő-
dési fázisok első érdemi periódusában (1970-
es évek) sokkal inkább a társadalmi számvitel 
fejlődik, mint a környezeti számvitel, amely 
az előbbi alárendeltjeként funkcionál. az em-
pirikus kutatások többnyire leíró jellegűek és 
nem olyan kimunkáltak, mint a későbbi idő-
szakban. az éves jelentések a munkavállalókkal 
kapcsolatos információk közlésére helyezik a 
fő hangsúlyt. a második periódusban (1980-as 
évek) a környezeti ügyek iránti figyelem egyre 
fokozódik. az empirikus kutatások sokkal ala-
posabbak, kevesebb a normatív megállapítás, 
mind több cikk foglalkozik a filozófiai hát-
térrel. a környezeti és társadalmi információk 
iránt – a munkavállalókkal kapcsolatos infor-
mációk mellett – megnő az igény. a nem szám-
viteli szakirodalom, kiemelten a környezet-
gazdaságtan erősen hat a környezeti számvitel 
fejlődésére. a harmadik periódusban (1990-es 
évek) a környezeti számvitel ugrásszerűen fej-
lődik, új területek alakulnak ki, az új kutatá-
sok, az új eredmények ösztönzően hatnak. a 
munkavállalókkal kapcsolatos információk 

közlése háttérbe szorul, előtérbe kerülnek a 
környezeti információk. napjainkban a kör-
nyezeti számvitelen belül makro- és mikroszint 
különíthető el, az utóbbin belül a vezetői és a 
pénzügyi számvitel önállóan fejlődő területek-
nek tekinthetők. egyre szorosabb együttmű-
ködés tapasztalható a mikro- és a makroszint 
között. manapság nemzetközi szinten az egyik 
legfőbb kutatási terület a környezeti számvitel 
integrálása a vállalati gyakorlatba. 

a tanulmány másik célja az új rendszer je-
lentőségének és szabályozásának vizsgálata 
volt. a környezeti számvitel jelenleg a hagyo-
mányos számviteli rendszert kiegészítő alrend-
szerként funkcionál, amelynek fő célja, hogy a 
szervezeten belüli környezeti intézkedésekről, 
az általa okozott külső környezeti hatásokról 
információt szolgáltasson. a környezeti vonat-
kozású információk a szervezeten belüli műkö-
dés során és a külső információk szolgáltatása 
során is jelentőséggel bírnak és a hagyományos 
számviteli rendszer mindezt nem kezeli meg-
felelően. nemzetközi szinten kiemelt szerepe 
van a környezeti számvitel alkalmazásának, 
azonban a magyarországi szabályozást áttekint-
ve megállapítható, hogy a számviteli törvény 
nem szabályozza különösebben a környezeti 
számvitel területét, így a módszer alkalmazása 
szervezeti szinten alapvetően önkéntes. 

1 az exxon valdez egy olajat szállító tankhajó volt, 
ami 1989-ben katasztrófát szenvedett. a kárrendezés 
és a perköltség 15 milliárd dollárt tett ki (schaltegger 
– burritt, 2005).

2 megjegyezzük, hogy a környezeti számviteli 
rendszeren belül manapság a részterületek (mak-
ro, mikro) tekintetében találhatunk egységes ke-
retelveket. 

3 a terület helyreállítási költsége (sustainable 
cost).

4 mára azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a környe-
zetirányítási rendszerek nem tudták elérni céljukat, 
sok esetben érdemi pozitív környezeti hatást nem 
generáló „propagandaeszközzé” alakultak át (brown 
et al., 2009; bioral, 2007).

5 a karbon alapvetően káros anyagot jelent, de a 
szakirodalomban megoszlanak a nézetek arra vo-
natkozóan, milyen kibocsátást jelent. Értelmezhető 
csak szén-dioxid, illetve üvegházhatású gáz vagy a 
kiotói szerződésben rögzített gázok kibocsátására 
(stechemesser – Guenther, 2012).

Jegyzetek
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irodalom

6 a kritikai szakirodalomban ennek az ellenke-
zőjét is megtalálhatjuk, máig nincs egységesen 
kialakult nézet erre vonatkozóan (Palmer et al., 
1995). 

7 a saját termelésű készletek miatt felmerülő ter-
mékdíj jelenik meg e kategória elemeként, ugyanis 
az eszközbeszerzéshez kapcsolódó termékdíj a be-
kerülési érték része.
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