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Kérdőív 

a GHG Protocol 3. Területi Szabványhoz (2011. verzió) 
 
 

 Kérdés Igen Nem 

1.  A szabvány a szervezetek közvetlen kibocsátásának elemzésére 
vonatkozik,  

  

2.  A szabvány a szervezetek közvetett kibocsátásának elemzésére 
vonatkozik,  

  

3.  A szabvány figyelembe veszi a termékek életciklusa során történt 
kibocsátásokat, 

  

4.  A 3. Területi Szabványt a Szervezeti Szabvánnyal közösen kell 
alkalmazni, 

  

5.  A szabvány az értékláncban (beszállítói és értékesítő partnerek) 
történt több mint egy év alatti kibocsátások értékelésére alkalmas, 

  

6.  A szabvány keretében több vállalat is elszámolhatja ugyanazt a 
kibocsátást, 

  

7.  A beszerzési folyamatba többek között olyan kategóriák tartoznak, 
mint a beszerzéskori szállítás, a tevékenységek során keletkezett 
hulladék, az üzleti utazások,  

  

8.  Az értékesítési folyamatba többek között olyan kategóriák 
tartoznak, mint a termék feldolgozása, a termék használata, bérelt 
vagyontárgyak, 

  

9.  A beszerzési folyamatba nem tartoznak bele a beruházások,   

10.  Az értékesítési folyamatba nem tartoznak bele a tőke javak,   

11.  Az egyes kategóriák kibocsátása meghaladhatja az egy évet,   

12.  A szabvány kategóriák határa általában a Szervezeti Szabvány 1. 
területe és 2. területe, 

  

13.  Egyes kategóriáknál az elemzés határa lehet a termék életciklus 
elemzésnél alkalmazott határ, 

  

14.  A szabvány követelményei a vállalat végtermékére és nem a 
köztes termékére vonatkoznak,  

  

15.  Az elemzés elvégzéséhez a vállalatnak fel kell mérnie az 
értékláncban elfoglalt helyét és partnereinek helyét is, 

  

16.  A szabvány minden 15 kategóriájának elemzését el kell végezni,   

17.  Az elemzés elvégzéséhez alkalmazhatják az elsődleges és 
másodlagos, megközelítő és pénzügyi adatokat, de nem 
használható az adatbecslés,  

  

18.  Az ÜHG kibocsátások mennyiségi meghatározásához 
alkalmazzák:  

  

 a) a tevékenységi adatokat,   

 b) a kibocsátási tényezőket,    

 c) a GWP adatokat,   

19.  Az elsődleges adatok a vállalat első (közvetlen) és másodrendű 
(közvetett) beszállítóitól származnak, 

  

20.  A beszerzett adatok fontossági sorrendje: vállalati adatok, termék 
adatok, tevékenységi adatok, létesítmény adatok, 

  

21.  A beszerzett adatok fontossági sorrendje: tevékenységi adatok,   
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vállalati adatok, létesítmény adatok, termék adatok, 

22.  A beszállítói és étékesítői partnerek kibocsátásainak allokációját 
(kibocsátás elosztást) másodlagos adatok alapján kell végezni, 

  

23.  Az allokációt csak az elemzést végző és jelentést tevő vállalat 
végezheti, 

  

24.  Az allokáció végezhető a kibocsátott ÜHG fizikai mennyisége vagy 
a termék/szolgáltatás pénzügyi értéke szerint, 

  

25.  A kibocsátások csökkentésének elvégzéséhez szükséges:    

 a) az alapelemzés elvégzése,   

 b) a csökkentési célok meghatározása,   

 c) az alapelemzés újraszámolása,   

26.  A kibocsátás csökkentési célok lehetnek:   

 a) közösek az 1. és 2. területtel,   

 b) specifikusak a 3. területnek,   

 c) specifikusak a 3. területi kategóriáknak,    

27.  Ha a csökkentéi célok az elemzés határain belül nem valósíthatók 
meg, alkalmazható a kibocsátás eltolás és/vagy a karbon hitelek 
felvétele (elkerült kibocsátások), 

  

28.  Az elkerült kibocsátások levonhatók a teljes kibocsátásból,   

29.  Az elemzés ellenőrzését első vagy harmadik fél végezheti    

30.  A vállalat a jelentésben minden 3. területi kategória esetében 
mutassa be: 

  

 a) a teljes ÜHG kibocsátást CO2e kifejezve,   

 b) a kiszámítási eljárást,   

 c) a termék teljesítményének követését.   

31.  A jelentésben szabadon választható:   

 a) az elemzés kockázatainak (bizonytalanságainak) bemutatása,   

 b) az allokációs eljárások,   

 c) a beszállítói partner teljesítménye,   
 
Pontozás: minden igen válaszra adjon 1 pontot, és minden nem válaszra adjon 2 pontot. Ha 
az Ön pontszáma 

• 54 és 59 között van, Ön egy felkészült ÜHG elemző szakember, aki hatékonyan tud 
részt venni a szervezetek GHG Protocol 3. Területi Szabvány szerinti elemzésében,  

• 60 és 65 között van, kisebb hiánypótlásokkal az Ön felkészültsége hamar elérheti a 
felkészült szakember kategóriát, hogy részt vehessen a vállalatok GHG Protocol 3. 
Területi Szabvány szerinti elemzésében, 

• 66 és 71 között van, Önnek jelentős hiányosságokat kell bepótolnia és nem javasolt, 
hogy GHG Protocol 3. Területi Szabvány szerinti elemzést végezzen. 


