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Az útmutatóról röviden

Az útmutató célja, hogy rövid betekintést adjon, Önnek arról, hogyan kell a cégek 
tevékenységének felmérésével a cégek, illetve az életciklus elemzés segítségével a 
termékek és/vagy szolgáltatások karbonlábnyomát meghatározni.

A karbonlábnyom kiszámítása hasznos kiindulópont lehet ahhoz, hogy az Ön cége 
csökkentse a CO2 kibocsátását és előzetes összehasonlítási alapot adjon a vállalt és 
megvalósított környezetvédelmi kötelezettségekre. 

Az útmutatóban röviden bemutatjuk, hogy mit tartalmaz a céges, illetve a termékek 
karbonlábnyomának meghatározása, milyen előnyöket jelentenek, hogyan tudja azt mérni 
és kommunikálni, továbbá megadjuk a meghatározás lépéseit és az azokat alátámasztó 
intézkedéseket is.

Végül bemutatjuk azt, hogy miben tudunk Önnek segíteni, cégének és/vagy termékeinek 
(szolgáltatásainak) karbonlábnyom meghatározásában, illetve szervezetének a 
karbonmenedzsment stratégia kidolgozásában. 
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Bevezetés a karbonlábnyom meghatározásába
Az első lépés a CO2 kibocsátás csökkentésének meghatározásában, 
megismerni, hogy a cég tevékenysége/a termékek hogyan járulnak hozzá a 
kibocsátáshoz.

■ Minden vállalkozásnak lehetősége van 
a Co2 kibocsátásának csökkentésére. 
Az utóbbi évek magas és kevésbé 
átlátható energiaköltségeinek 
növekedése indokolttá teszi az 
energiatakarékosságot,

■ A hazai és Eu intézkedések, pl. az Eu 
EtS (Emission trading Scheme) kvóta 
kereskedelem új követelményeket 
állítottak fel, ugyanakkor lehetőségeket is 
adtak a kibocsátások csökkentésére,

■ Azok a cégek, amelyek felelősségteljesen 
képesek kezelni kibocsátásukat, növelni 
tudják saját hírnevüket, és a potenciális 
ügyfelekkel/befektetőkkel szemben 
sokkal vonzóbbak lehetnek,

A karbonlábnyom az üvegházhatású 
gázok (ÜHG) összességét jelenti, amelyet 
az egyének, szervezetek, termékek, 
szolgáltatások közvetlenül vagy közvetetten 
kibocsátanak és Co2 egyenértékben 
fejezzük ki (Co2e). Az egyenértéket a 
kyotoi jegyzökönyvben megfogalmazott hat 
leggyakoribb gázra alkalmazzák, mint a 

■ szén-dioxid (Co2), 

■ metán (CH4), 

■ dinitrogén-oxid (N2o) vagy kéjgáz, 

■ fluorozott szénhidrogének (HFC), 

■ perfluor-karbonok (PFC) és 

■ kén-hexafluorid (SF6)

Szén-dioxid egyenérték (CO2e):
az a mértékegység, amely által a 
különböző üvegházhatású gázok 
összehasonlíthatók egy egység Co2-vel. 
A Co2e kibocsátás kiszámításakor az 
adott gáz kibocsátását szorozzuk a 100 
év alatti globális felmelegedést okozó 
potenciáljával (Global Warming 
Potential, GWP).
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A különböző típusú 
karbonlábnyomok
Kiadványunk kétféle karbonlábnyom 
meghatározással foglalkozik: 

■ szervezeti (céges) szinten, 

■ termék szinten, 

A szervezeti (céges) karbonlábnyom a 
szervezet tevékenységei általi kibocsátást 
határozza meg, beleértve az épületekben, 
ipari folyamatokban, cégautóknál, 
termékszállításnál stb. felhasznált energiát. 

A termékek karbonlábnyoma a termék/
szolgáltatás életciklusában (nyersanyag 
előállítás, gyártás, szállítás, végső 
felhasználás, újrahasznosítás vagy 
felszámolás) történt üvegházhatású gázok 
kibocsátását veszi figyelembe. 

A lábnyom meghatározásakor fontos 
megállapítani a szervezet vagy a 
termék határait (meddig terjesztjük ki a 
meghatározást) (lásd az alábbi ábrát) 

A termelési folyamat a termék életciklusának 
része, ugyanakkor a szervezet 

karbonlábnyomának meghatározásában 
is szerepelhet. A termelés a szervezetek 
(cégek) karbonmenedzsmentjében a 
legtöbb esetben kulcsszerepet játszik.

Az egyik vagy mindkét karbonlábnyom 
meghatározása segítséget adhat a 
karbonmenedzsment feladatok ellátásában.

a nyersanyag 
megtermelése

a nyersanyag 
elosztása szervezet (cég) kiskerekedés fogyasztás újrahasznosítás/ 

felszámolás 

A szervezeti (céges) és termék karbonlábnyom különböző határai

Szervezeti karbonlábnyom

termék karbonlábnyom
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Szervezeti (céges) karbonlábnyom 
A szervezeti karbonlábnyom a szervezet tevékenységeinek közvetlen vagy 
közvetett üvegházhatású gázkibocsátását méri 

Mire használható?
Az üvegházhatású gázok mennyiségének 
meghatározása segít felmérni és megtalálni 
a legnagyobb kibocsátó forrásokat (forró 
pontokat), illetve, hogy miként járul hozzá 
a cég a globális felmelegedéshez, és 
milyen lehetőségei vannak a kibocsátás 
csökkentésére.

Ezek ismeretében lehet kidolgozni a 
szén-dioxid kibocsátás csökkentési 
tervet, lehet azonosítani az eljárásokat, 
lehet megtervezni a beruházásokat (zöld 
beszerzés) majd nyilvántartani az elért 
eredményeket. 

Ha már kiszámította szervezete (cége) 
karbonlábnyomát azt megjelenítheti a belső 
és/vagy külső kommunikációban. 

Az üvegházhatású gázok 
meghatározásának szabványa 
(GHG Protocol)
Az üvegházhatású gázok meghatározásának 
szabványa széles körben alkalmazott. 
A szabvány meghatározza azokat az 
eljárásokat, amelyek szerint felmérhető az 
üvegházhatású gázok kibocsátása.

A kibocsátásokat 3 csoportba (tárgyba) 
sorolja:

■ Scope 1: a közvetlen kibocsátások, 
mint a villanyáram az üzemanyag 
felhasználás, feldolgozás, céges autók 
általi kibocsátás,

■ Scope 2: közvetett kibocsátások, például 
beszerzett és elhasznált fűtés. Habár 
Ön nem tudja közvetlenül ellenőrizni 
ezt a kibocsátást, közvetetten felelős a 
kibocsátásért.

■ Scope 3: bármilyen más közvetett 
kibocsátás, amelyeket Ön nem tart 
ellenőrzése alatt, például a dolgozók 
munkahelyre való bejárása, bérszállítás, 
vízfogyasztás, hulladék felszámolás 

MENÜ



Karbonlábnyom  7

A GHG Protocol szerint a szervezeti 
(céges) karbonlábnyomnak kötelezően 
tartalmaznia kell az 1-2 tárgyban felsorolt 
közvetlen kibocsátásokat. A 3. tárgyban 
felsorolt közvetett kibocsátások közötti 
választási lehetőség van. A tételeket úgy 
kell megválasztani, hogy azok tükrözzék 
cégének környezetvédelmi és gazdasági 
céljait. 

Gyakorlati megközelítés, ha figyelembe 
veszi cégének karbonlábnyom 
meghatározási célját, hogy mire szeretné 
azt felhasználni, milyen adatok állnak 
rendelkezésére, mit szeretne nyomon 
követni, hol van 
beavatkozási 
lehetősége a 
rendszerbe. A cégek 
gyakran a Scope 3-ban 
a hulladékkezelést  
(pl. szállítást) használják.

GHG Protocol a cégek és kormányzati szervek részére kidolgozott üvegházhatású 
gázok meghatározásának eljárási rendje (szabványa). 

A szabványt 2001. fejlesztette ki a World Resources Institute (WRI) és World business 
Council for Sustainable Development (WbCD), amikor közös eljárásokat határozták meg a 
kibocsátás felmérésére és jelentésére. 

Megjelenése óta világszerte több mint, 1000 szervezetnél alkalmazzák. 

Bővebb információ a www.ghgprotocol.org oldalon.

MENÜ
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Miért számolja ki szervezetének (cégének) 
karbonlábnyomát? 
A szervezet (cég) karbonlábnyomának kiszámítása által lehetősége van annak csökkentésére, 
ugyanakkor felhasználhatja a belső és külső jelentésekhez.

A független ellenőrzés után külön minősítést 
nyerhet, amelyet marketing eszközként 
is felhasználhat, továbbá a szervezet 
társadalmi felelősségvállalási jelentéséhez 
(Corporate Social Responsability, CSR). 
lényeges a klímaváltozással kapcsolatos 
szabályozásoknak való megfelelés is.

Két különösen fontos indoka van a céges 
karbonlábnyom kiszámításának:

■ az ÜHG kibocsátásának kezelése és a 
szükséges csökkentési eljárások időbeni 
megtétele,

■ a karbonlábnyom jelentése harmadik fél 
részére.

Az ÜHG kibocsátásának kezelése 
és a szükséges csökkentési 
eljárások időbeni megtétele 
Az ÜHG kibocsátás forrásainak mennyiségi 
meghatározása segít megérteni azt, hogy 
az Ön cégének tevékenysége, milyen 
hatással van a klímaváltozásra.

Segít abban, hogy azonosítsa és rangsorolja 
a kibocsátás forrásait és megtalálja a 
kibocsátás csökkentésének módjait. 
Ezzel jelentős energia megtakarítást és 
kiadáscsökkentést érhet el.

EU irányElvEk, HATÁrOZATOk 
2003/87/EK irányelv az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátásának nyomon 
követésére

2006/32 EK Irányelv az energia 
hatékonyságról

a Bizottsag közlese a Parlament fele: Utiterv 
az alacsony karbongazdaság 2050 
megvalosításához CoM (2011) 112 (2050 
dekarbonizációs utiterv)

a Bizottsag közlese a Parlament fele: 
Energia Hatékonysági terv 2011 CoM 
(2011) 109 

2003/83 EK Irányelv I. melléklete szerint 
hazánkban a Co2 kibocsátás-kereskedelem 
által 161 vállalat érintett 
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A karbonlábnyom jelentése 
harmadik fél számára 
Az utóbbi években emelkedett azon 
vállalkozások száma, akik kiszámolják a 
karbonlábnyomukat és az információkat 
megosztják más szervezetekkel. lehet, 
hogy Önnek is ezt kell tennie, hogy:

■ eleget tegyen a jelentési 
kötelezettségeknek, pl. Eu EtS

■ kihasználja a marketing lehetőségeket 
és/vagy kihangsúlyozza cégének a 
társadalmi felelősségvállalását,

A karbonlábnyom meghatározása a cégek által alkalmazott környezeti terhelést minősítő 
rendszerekhez is kapcsolódik, mint: 

■ környezeti jelentések,

■ fenntarthatósági jelentések,

■ környezetközpontú irányítási rendszer (KIR), ISO14001 

■ 761/2001 EK rendelete a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és 
hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételének lehetővé tételéről,

 ■ 74/2003. (V. 28.) Kormány rendelet a szervezetek nyilvántartásáról 

■ eleget tegyen az üzleti partnerek, 
beruházók, fogyasztók elvárásainak, 

■ a karbonkibocsátási stratégia részeként 
mérje a kibocsátási szinteket.

A külső minősítés által a cég partnerei 
nagyobb bizalommal vannak az Ön 
tevékenysége iránt, mivel az eljárásokat 
a szabványban megfogalmazottak 
szerint alkalmazta és az eredmények is 
megbízhatók.

Milyen szervezetek mérik a 
karbonlábnyomukat ?
■ Telekommunikáció:   

Magyar telekom Nyrt.

■ Energia:    
Dalkia Energia Zrt.

■ Kiskereskedők:   
tesco Global áruházak Zrt.

■ élelmiszeripar:   
Dreher Sörgyárak Zrt.

■ Elektronika:    
Siemens Zrt.

■ Szolgáltatás:   
Magyar Posta Zrt., OTP Csoport
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Hogyan számolja ki szervezetének (cégének) 
karbonlábnyomát?
A teljes körű karbonlábnyom kiszámítása komplex és időigényes feladat.  
Egy egyszerűbb karbonlábnyom kiszámítása, amely a fontosabb kibocsátásokat tartalmazza 
minden esetben előremutató lehet.

A szervezeti karbonlábnyom kiszámításának 
fontosabb lépései:

 Döntse el milyen eljárást szeretne 
alkalmazni

Fontos, hogy olyan eljárást alkalmazzon, 
amely megbízható eredményt ad, különösen 
akkor, ha a kidolgozásba, adatgyűjtésbe/
értelmezésbe több kollegát is bevont. 

A már bemutatott GHG Protocol egyike a 
leggyakrabban használt szabványoknak.
Részletes tájékoztatást ad az eljárásokról 
és bárki által online elérhető. 

Egy másik szabvány az ISo 14064, amely 
több közös elemet tartalmaz a GHG 
Protocol-al. Mindkét szabvány további 
útmutatást ad az itt említett lépésekről és 
eljárásokról. 

 Határozza meg a szervezeti és 
működési határokat

Világosan és egyértelműen határozza meg 
szervezetének és működésének határait. 
Ez komplex tevékenység lehet, ha több 
összefüggő szervezete (cége) van és/vagy 
azok közös vállalkozásokban működnek. 

A működési határok meghatározzák, hogy 
melyik kibocsátási forrás kerül mennyiségi 
meghatározásra. Minden Scope 1 és 2 
fel kell tüntetni, viszont a Scope 3-ból azt, 
amelyiket Ön kiválasztja. 

A határok meghatározása reális felmérést 
feltételez. bizonyosodjon meg, hogy a 
határokon belül az adatok beszerezhetők, 
teljesek és pontosak. Az is lehetséges, hogy 
a meghatározás időszaka egybeesik más 
jelentési kötelezettségekkel, jogszabályi 
feltételekkel vagy a külső ellenőrzéssel, 
amely megkönnyíti a számolást.

1.
döntse el milyen eljárást 
szeretne alkalmazni

2.
határozza meg a 
szervezeti és működési 
határokat

3.
szerezze be az adatokat

4.
végezze el a kiszámítást 
a kibocsátási együtthatók 
segítségével

5.
ellenőrizze az 
eredményeket 
(választható)

6.
az eredmények 
függvényében intézkedjen 
a csökkentésről 
(választható)
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 Szerezze be az adatokat

A karbonlábynom meghatározásának 
pontossága a meghatározás határain 
belül beszerzett kibocsátási adatok 
pontosságától, minőségétől függ. 

A gáz és villamos energiafogyasztásra a 
leolvasott/mért vagy számlán feltüntetett 
kWh-t használja. Az üzemanyagokra 
többféle adatnyilvántartást lehet alkalmazni 
(liter, kWh, MJ). A szállítási kibocsátásoknál 
az üzemanyagtípusok szerinti adatgyűjtésre 
van szükség. 

Fontos, hogy azonosítani lehessen minden 
hiányosságot és feljegyezzék, mindazon 
eseteket, ahol adathiányban becslést 
alkalmaznak.

 Végezze el a számítást a 
kibocsátási együtthatók segítségével

A karbonlábnyomot tonna szén-dioxid 
egyenértékben (tCo2e) mérjük, amikor 
a 3 lépésben felsorolt tevékenységekből 
begyűjtött adatokat, beszorozzuk a standard 
kibocsátási tényezővel. A kibocsátási 
tényezők forrása, pl. Intergovernmental 
Panel on Climate Change, IPCC  
www.ipcc.ch 

 Ellenőrizze az eredményeket 
(választható)

Dönthet úgy is, hogy a már meghatározott 
karbonlábnyomot külső/harmadik fél általi 
ellenőrzéssel vizsgáltatja meg, ezáltal is 
nagyobb hitelt adva az alkalmazott eljárásnak, 
illetve a társadalmi elfogadottságának. 

 Az eredmények függvényében 
intézkedjen a csökkentésről 
(választható)

több szervezet nemcsak meghatározta 
karbonlábnyomát, hanem intézkedési tervet 
is elfogadott a kibocsátás csökkentésére. 

A csökkentés tervezése és végrehajtása 
által felmérheti az időben elért eredményt 
(fejlődést) is.

A cégek részére az ISo nemzetközi 
szervezet a jelenlegi ISo 14064 
kiegészítéseként egy új ISo 14069 
technikai segédletet dolgoz ki.
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A szervezet karbonlábnyomának közlése 
Ha már meghatározta szervezetének karbonlábnyomát, készen áll arra, hogy azt közölje. 
A karbonlábnyomnak közreadása, valamint annak külső ellenőrzése, szorosabb 
elkötelezettséget alakít ki az Ön cége és az alkalmazottak, üzleti partnerek között, ezáltal 
is növelve cégének elismertségét.

Ha úgy dönt, hogy belső és külső 
kommunikációra bocsátja cégének 
karbonlábnyomát, győződjön meg az adatok 
átláthatóságáról. Ez feltételezi, hogy a már 
bemutatott 6 lépésről teljes körű információ 
áll rendelkezésre, beleértve az alkalmazott 
módszert, a meghatározás határait, a 
felhasznált adatok minőségét és a levont 
következtetéseket. 

Próbálja meg, hogy következetes legyen a 
változások jelentésekor, például az adott 
évben beállt technológiai módosításkor 
vagy a szervezet kereskedelmi, irányítási 
szerkezetének módosításakor. 

Miért fontos a karbonlábnyom 
belső közlése?
A szervezet karbonlábnyomának belső 
kommunikációja elősegíti, hogy az 
alkalmazottakat rávegye az energia-
takarékossági, Co2 kibocsátás csökkentési 
tevékenységekben való aktív részvételre.  
Ha megkéri a kollégákat, hogy törekedjenek 
az energiatakarékosságra, fontos hogy 
bemutassa nekik, hogyan járulhatnak hozzá 
a folyamathoz, illetve mi a különbség a jelenlegi 
és az elvárt igény között. Fontos, hogy 
megismerjék a kiindulási pontot és az elérendő 
célt is. Az adatgyűjtés által az alkalmazottak 
beazonosíthatják a folyamatok és eljárások 
hatékonyságát. 

A karbonlábnyom minősítés (certifkát) 
megszerzése, további környezetvédő 
elkötelezettséget jelenthet az alkalmazottak 
részére. Ezenkívül jelentős költség-
megtakarítás is elérhető.

Miért fontos a karbonlábnyom 
külső közlése?
A karbonlábnyom külső közlése, például a 
társadalmi felelősségvállalási jelentésben 
(CSR), igazolja, hogy Ön ismeri cégének 
környezeti hatásait. Ha Ön egy szolgáltató 
vagy beszállító szervezet (business to 
business, b2b) nem ajánlott, hogy külön 
karbonlábnyommal lássa el termékeit vagy 
a szolgáltatást.

Inkább ajánlott a szervezet szintjén 
kidolgozott karbonlábnyom meghatározása 
és külső ellenőrzése, amely által Ön 
igazolja az elkötelezettségét a kibocsátás 
csökkentése mellett. Ezáltal képes olyan 
üzleti partnereket vonzani, akik hasonló 
elkötelezettséggel rendelkeznek.
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A termékek karbonlábnyoma
A termékek karbonlábnyoma által meghatározható a termékek ÜHG kibocsátása 
a teljes életciklus alatt.

A szervezetek (cégek) részére kidogozott 
karbonlábnyommal szemben a termékek 
karbonlábnyoma a termék előállítás 
határain kívüli ÜHG kibocsátást is 
figyelembe veszi, mint a beszállítóknál, 
gyártóknál, kereskedőknél, vásárlóknál, 
végső felhasználóknál, hulladékkezelőknél 
(újrahasznosításnál) történt kibocsátásokat. 

Mire használható?
A termékek karbonlábnyomának 
meghatározása hasznos eszköz 
a beszállítókkal, alkalmazottakkal, 
fogyasztókkal, beruházókkal való 
kapcsolattartásban. Motiváló eszköz lehet 
az alkalmazottak részére a hatékonyabb 
energiafelhasználásban, és a kibocsátás 
csökkentésében, a termék hírnevének 
növelésében, továbbá a beszállítók és 
üzleti partnerek energiahatékonyságának 
növelésében. A termék előállítás 

folyamatában a lábnyom azonosítja a 
kevésbé hatékony lépéseket, eljárásokat is 
„a forró pontokat”, ahol érdemes közbelépni.

Az életciklus során mért 
kibocsátás 
A termékek karbonlábnyoma a teljes 
életciklus során kibocsátott ÜHG -t 
tartalmazza:
■ a nyersanyagok kinyerésénél/ 

előállításánál, 
■ a nyersanyagok szállításánál, 
■ a termelésnél/gyártásnál (vagy 

szolgáltatásnál),
■ az elosztásnál,
■ a termék fogyasztásánál, 
■ a termék felszámolásánál 

(hulladékkezelésnél/ újrahasznosításnál).

Az elemzés minden egyes lépésének 
tartalmaznia kell a rendszerbe bevitt anyag 
és energiafogyasztást (input) és az ÜHG 
kibocsátást (output). 

A szolgáltatások esetén az életciklus (lCA, 
life cycle assessment) lépéseit egyénileg kell 
meghatározni minden szolgáltatásra.  
A Publicly Available Specification (PAS 2050) 
szabvány nemzetközi téren is széles körben 
elterjedt eljárásokat tartalmaz a termékek és 
szolgáltatások karbonlábnyomának 
meghatározásához.  
Az eljárások alkalmazhatók a b2b (business 
to business) és b2C (business to consumer) 
kapcsolatban.
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Miért számolja ki termékének karbonlábnyomát?
A termék karbonlábnyomának kiszámolása számos előnyt jelent, mivel képes a 
termékek/szolgáltatások megkülönböztetésére és segít, abban hogy jobban megértsük 
és kezeljük a beszállítói/vásárlói láncot.

Három ok arra, hogy kiszámítsa termékének/ 
szolgáltatásának karbonlábnyomát:
■ cégen belüli változások bevezetése 

a költségek és a kibocsátások 
csökkentésére, 

■ közlés a partnerek fele, 
■ változtatni, ha indokolt a beszállítói 

láncon. 

A költségek és a kibocsátás 
csökkentése 
Azonosítva azokat a területeket, 
ahol az ÜHG kibocsátás csökkentés 
megvalosítható, a legtöbb esetben 
költségmegtakarítás érhető el, például a 
felhasznált energia, szállítás, csomagolás 
vagy a hulladékkezelés területén. 

A beszállítók az Ön tevékenységére való 
hatásuknak ismeretében, hatékonyabban 
tudják kezelni cégének kibocsátás 
csökkentési törekvéseit. 

Fontosabb intézkedések, amit Ön megtehet:
■ a beszállítók cseréje, 
■ más anyagok használata, 
■ más gyártási folyamatok alkalmazása, 
■ új termékek tervezése. 

A karbonlábnyom meghatározása 
segítheti Önt, hogy támogatást kapjon 
az alkalmazottaktól (a csapatszellem 
erősítése), ugyanakkor motiválja őket az 
intézkedések végrehajtására. 

Közlés a partnerek fele
A fogyasztók és a részvényesek az utóbbi 
években különösen fogékonnyá váltak az 
általuk használt termékek és szolgáltatások 
környezeti hatásaira. A termékek 
karbonlábnyomának meghatározása 
segíthet a saját termékének/
szolgáltatásának megkülönböztetésére és 
a termék hírnevének (brand) növelésében. 

Továbbá lehetősége van új fogyasztók/
vásárlók megszerzésére és a termékkör 
szélesítésére is.

Változtatni a beszállítói láncon 
Fontos, hogy termékének beszállítói láncát 
teljes terjedelmében értékelje. A kibocsátás 
csökkentése érdekében minden megoldást 
vegyem figyelembe.

Lehetősége van a termékre vetített teljes 
kibocsátás csökkentésére, amelyből 
minden láncban szereplő tag részesül. 
Kerülje a kibocsátások átruházását 
valamely partnerre. A változás javíthatja a 
beszállítókkal való kapcsolattartást, mivel 
az Ön segítségével növekszik a partnerek 
energiafelhasználásának hatékonysága.  
Ez költség és kibocsátás csökkenéssel jár.
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Hogyan számolja ki termékének karbonlábnyomát? 
A termékek karbonlábnyomának felmérése következetességet igényel, hogy termékét 
összehasonlíthassa egy másik hasonló termékkel/szolgáltatással.

Használjon szabványos eljárást 
A karbonlábnyom kiszámításához a 2008-
ban megjelent PAS 2050 használható, 
továbbá a már említett GHG Protocol 
keretében levő Product Accounting 
and Reporting Standard. Várhatóan a 
közeljövőben megjelenik az ISO 14067 
szabvány is.

A szabványok a fontosabb lépésekben 
megegyeznek, mint a felmérés tárgya a 
kiszámítás határainak megállapítása, az 
egységre jutó kibocsátás meghatározása, az 
adatgyűjtés és az ÜHG kiszámítása.

A szabványok útmutatóként szolgálnak 
a speciális kibocsátások kezelésére is, 
mint a megújuló energia használata, a 
termék újrahasznosítása és a területek 
használatában beállt változások. 
A szabványok széles termékkörre 
alkalmazhatók.

Annak érdekében, hogy a felhasznált adatok 
relevánsak legyenek célszerű, hogy standard 
kibocsátási tényezőket és számítási módokat 
alkalmazzon. 

A kiszámításhoz használhat primer adatokat 
(pl. az Ön nyilvántartásából származókat) 
vagy szekunder, adatbázisokban lelhető 
adatokat (Ecoinvent, International life Cycle 
Database ILCD, Gabi, IPCC). Szekunder 
adatokat csak a primer adatok hiányában 
használjon.

A karbonlábnyom célja és tárgya 
Mielőtt a termékek karbonlábnyomának 
meghatározásához hozzákezdene, tisztázza, 
a következőket:

■ miért akarja a karbonlábnyom 
meghatározást elvégezni, belső közlési 
céllal végzi a beszállítói rendszerének 
elemzéséhez vagy külső (publikus) 
közlési céllal?

■ milyen mélységű részletességgel végzi 
a meghatározást, például csak a „forró 
pontok” meghatározására irányul vagy 
részletesebb elemzést tervez, amely 
megfelel a külső ellenőrzésnek?

■ milyen erőforrások állnak rendelkezésre, 
ki vonható be a munkába és mennyi időt 
vesz igénybe a munka, illetve szükség 
van-e külső szakértőre? A következő 
lépés a reprezentatív termék/szolgáltatás 
kiválasztása és a kibocsátásnak működő 
egységre (functional unit) történő 
vetítése, pl. Co2 e/ óra, Co2e/kg
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Lépés – A termék folyamatábrájának 
elkészítése: azonosítsa mindazokat az 
anyagokat, tevékenységeket, folyamatokat, 
amelyek a termék életciklusának egyes 
lépéseinél megjelennek.

Lépés – A folyamat határainak 
ellenőrzése és a prioritások 
meghatározása: bizonyos kibocsátások 
kizárhatók, pl. a fogyasztók utazása a 
kiskereskedő áruházhoz. A részletes, 
minőségi karbonlábnyom meghatározása 
abban segít, hogy az adatgyűjtést a 
meghatározó ÜHG kibocsátó forrásokra 
koncentráljuk 

Lépés – Adatgyűjtés: az adatok 
beszerzése, pl. termékegységre vetített 
üzemanyag fogyasztás és a megfelelő 
kibocsátási tényezők (pl. kgCO2/liter 
üzemanyag). 

Ahol lehetséges használjon primer 
adatokat, pl. saját mérésekből származókat, 
vagy számlaadatokat. Ha ezek nem állnak 
rendelkezésre, csak akkor használjon 
szekunder (adatbázisokban levő) adatokat. 
Ha adott kibocsátásra nincsen adat, akkor 
a legközelebbi hasonló adatra való becslést 
használhatja.

Lépés – A karbonlábnyom 
kiszámítása: az ÜHG kibocsátásnál 
(kgCo2e/termék egység) a felhasznált 
mennyiséget beszorozzuk a kibocsátási 
tényezővel, pl. egy kifli melegítéséhez 
használt energia 0,02 kWh x 0,5 kg/kWh 
(kibocsátási tényező)= 0,01 kg CO2e/ kifli

Lépés – A karbonlábnyom 
ellenőrzése: a meghatározott 
karbonlábnyomot a következő módon tudja 
ellenőrizni: 

■ saját ellenőrzéssel,

■ második feles ellenőrzéssel, pl. külső cég 
által, 

■ minősítéssel rendelkező harmadik féllel, 
pl. külső cég által.

Habár a saját ellenőrzés a legegyszerűbb, 
hiányzik belőle a független második 
vagy harmadik fél elismerése adta 
hitelesség. A független minősítés kizárja 
a részrehajlóságot, ugyanis nem vehet 
részt az ellenőrzésben az a személy, aki a 
kidolgozásban is részt vett.

1. Lépés
a termék folyamatábrájának 
elkészítése

2. Lépés
a folyamat határainak ellenőrzése 
és a prioritások meghatározása

3. Lépés
adatgyűjtés

4. Lépés
a karbonlábnyom kiszámítása

5. Lépés
a karbonlábnyom ellenőrzése

A karbonlábnyom meghatározása
A PAS 2050 a karbonlábnyom meghatározására 5 lépést alkalmaz
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A termékek karbonlábnyomának közlése  
Miután meghatározta termékének a karbonlábnyomát célszerű azt közölnie, illetve azt is, 
hogyan kívánja a jövőben csökkenteni termékeinek a karbonlábnyomát. 

A termék karbonlábnyomát több csatornán 
is közölheti, például a terméken feltüntetett 
címkével, a cég honlapján tett utalással 
és/vagy marketing eszközökkel. A 
közlés eszközét a cég tevékenységének 
függvényében ajánlott megválasztani, 
továbbá azt is, hogy kinek és milyen módon 
szeretné azt közölni.

Belső közlés 
A termék vagy szolgáltatás cégen belüli 
kommunikációjának számos pozitív hatása 
van:

■ alacsonyabb energiaköltségek,

■ az alkalmazottak elkötelezettségének 
elérése: a termék karbonlábnyomának 
közlésével bemutatja cégének 
elkötelezettségét az energiatakarékosság 
és költségcsökkentés mellett,

Az ISo nemzetközi szervezet a 
termékek karbonlábnyomának 
meghatározására dolgozza ki az ISo 
14067 szabványt. A szabvány első 
fejezete a Co2 mennyiség 
meghatározásával foglalkozik, a 
második fejezete pedig a 
karbonlábnyom közlésével.

■ a folyamatok optimalizálása: a termelési- 
feldolgozási- szállítási- raktározási- 
felhasználási- hulladékkezelési 
folyamatokról kapott információkból 
azonosítani tudja az egyes lépések 
hatékonyságát, a fejlesztési 
lehetőségeket.
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Üzlettől –üzletig (B2B) 
A b2b rendszerben dolgozó vállalkozások 
a termék karbonlábnyomának közlésével 
számos előnyre tehetnek szert:

■ elkötelezettség a saját beszállítókkal 
szemben: a számítási folyamat 
során felhalmozott információk által 
a beszállítók is csökkenthetik a 
kibocsátásukat, ezáltal összességében 
csökken a termék karbonlábnyoma,

■ elkötelezettség a felvásárlókkal szemben: 
a felvásárlókat hasznos információkkal 
láthatja el az Ön által termelt- feldolgozott- 
forgalmazott termék/szolgáltatás 
karbonlábnyomáról.  
Ez lehetővé teszi, hogy a felvásárlók a 
rendelkezésre álló információk alapján 
döntsenek a vásárlásról, ugyanakkor 
könnyebben kiszámíthatják a saját 
karbonlábnyomukat is. 

A meghatározás hozzájárul a termékének/ 
szolgáltatásának megkülönböztetéséhez 
is. Mint b2b beszállító az üzleti 
partnereinek minősített (certifikált) terméket/
szolgáltatást nyújt egészen az átvételig 
(kapuig), tehát csökkenti a felvásárló saját 
karbonlábnyomának meghatározására 
fordított időt és költséget is.

Az üzlettől a fogyasztóig (B2C)
A karbonlábnyom és a kibocsátás 
csökkentési szándék közlésével a b2C 
szervezetek megkülönböztethetik magukat 
más hasonló tevékenységű cégektől.  
Ezt végezhetik a: 

■ termékek értékesítésének helyszínén, 

■ jelentésekben, 

■ hirdetéseknél/reklámoknál, 

■ a termékek címkézésével.

A karbonlábnyomnak a fenti eszközökkel 
történő közlése a fogyasztók fele, illetve a 
csökkentés elkötelezettségi szándéknak is, 
számos hozadéka lehet, mint:

■ kibocsátás és költségcsökkentés,

■ a termékek megkülönböztetése és az 
eladások növelése,

■ a márkanév hírnevének növelése.

A kibocsátások csökkentésére további 
lehetőségek állnak rendelkezésre. 

■ elsősorban a kibocsátás csökkentési 
kötelezettségek vállalása ad értelmet 
a termékláncban a folyamatok 
felgyorsítására,

■ másodsorban a fogyasztóknak 
hiteles és érvényes információkhoz 
való hozzáférésével megfelelő 
tudást továbbítunk, amellyel a saját 
kibocsátásukat is képesek csökkenteni,

A fogyasztók és a kereskedők is keresik 
az alacsony kibocsátással rendelkező 
termékeket. Számos esetben a fogyasztók, 
akkor is hajlandók az alacsonyabb 
kibocsátással rendelkező terméket 
megvásárolni, ha az nem a kedvenc 
márkájuk.
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Címkézés
Korábbi kutatásokból megállapították, 
hogy a fogyasztók támogatják a termékek 
karbonlábnyomának címkézését a 
terméken: 

■ a fogyasztók 72% (Eu 27 ország) 
szívesebben vásárol olyan terméket, 
amelynek csomagolása címkézve van 
(hazai 66%)

■ 43% (Eu 27 ország) úgy nyilatkozott, 
hogy a terméken található címke 
által bizonyosságot nyer a beszállító 
környezeti kibocsátásának csökkentési 
elkötelezettségéről (hazai 46%). 
(forrás: Eurobarometer, 2009)

Azok a vállalkozások, amelyek a termékek 
címkézésében az Ön segítéségére vannak, 
kommunikációs csatornaként szerepelnek 
a partnerek fele, illetve segítenek a 
termékeinek megkülönböztetésében a többi 
hasonló terméktől.

Karbonlábnyom termékcímkét 
használó országok:

■ Ausztria

■ Dél-Korea

■ Franciaország

■ Japán

■ Nagy- Britannia

■ Spanyolország

■ Tajvan

■ Thaiföld

A levegő védelméről szóló egyes 
hazai jogszabályok:

■ 21/2001 Kormány rendelet a levegő 
védelméről

■ 14/2001. (V. 9.) KÖM-EÜM-
FVM együttes rendelete a 
légszennyezettségi határértékekről

■ 7/2003. (V. 16.) KVVM-GKM 
együttes rendelet az egyes 
levegőszennyező anyagokról 

■ 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelete 
az 50 MWth és annál nagyobb 
névleges bemenő hőteljesítményű 
tüzelőberendezések működési 
feltételeiről 

■ 306/2010. (XII. 23.) Kormány 
rendelet a levegő védelméről

■ 5/2011. (I. 14.) VM rendelet 
egyes miniszteri rendeletek 
levegővédelemmel összefüggő 
módosításáról

MENÜ



Karbonlábnyom  20

A karbonlábnyom alkalmazása a 
karbonmenedzsmentben  
A karbonlábnyom kiszámítása csak az első lépés cégének/termékének vagy 
szolgáltatásának hatékonyabb karbonmenedzsment eljárásainak alkalmazásában.  

Nem sok értelme van a meghatározásnak, 
ha a kapott eredmény ismeretében nem 
intézkedik a kibocsátás csökkentéséről, 
ha nem javítja az energiafelhasználás 
hatékonyságát, illetve ha nem foglalja bele 
a szervezeti stratégiába. A karbonlábnyom 
meghatározása a környezeti menedzsment 
egyik hatékony eszköze lehet.

Miben segíthetünk?
Az Ön segítségére lehetünk a cégének/
termékeinek és/vagy szolgáltatásának 
nemzetközileg elfogadott szabványok 
szerinti karbonlábnyom meghatározásában, 
a hatékony anyag és energiafogyasztás 
felmérésében. A felmérés során közösen 
határozzuk azokat a „forró pontokat” ahol a 
leglátványosabb javulást lehet elérni. 

A szakértőink helyszíni szemléje után 
elkészült jelentés kiterjed: 

■ az Ön szervezetének/termékének 
részletes energiafogyasztására,

■ szükség szerint az ÜHG gázok fontosabb 
kibocsátási forrásaira, 

■ egy javasolt tevékenységi tervre, 
felsorolva a karbonlábnyom csökkentés 
lehetőségeit, illetve az energiaköltségek 
csökkentését is,

■ további információkhoz való 
hozzáférésre.

A rendszerkiépítéssel, tanúsítással 
kapcsolatosan nézze meg a honlapunkon 
elérhető Gyakran feltett kérdések linket. 
További információk, letölthető anyagok a 
www.karbonlabnyom.com oldalon.
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