
1. számú melléklet

EllEnőrző lista a vállalkozás 
zöld növEkEdéséhEz

Az alábbi ellenőrző lista kitöltésével felmérheti vállalkozásának zöldpiaci helyzetét. A feltett kérdésre három 
válaszadási lehetősége van, igen (3 pont), részben (2 pont) és nem (1 pont). Egy kérdésre csak egy választ 
jelöljön be. A kérdőív kitöltése végén adja össze az elért pontokat. A magas pontszám azt jelenti, hogy Ön egy 
zöld vállalkozást vezet vagy jó úton halad a vállalkozásának zöldebbé tételében. Az alacsony pontszámok azt 
jelentik, hogy Önnek sok kihasználatlan lehetősége van.

EnErgia fElhasználás és karbon kibocsátás igen részben Nem

Mérjük és feldolgozzuk az energiafogyasztással kapcsolatos adatokat

Tervekkel és stratégiákkal rendelkezünk az energiafogyasztás csökkentésére 

Tervekkel és stratégiákkal rendelkezünk az energiahatékonyság növelésére

Intézkedéseket foganatosítottunk az energiafogyasztás csökkentésére

Intézkedéseket foganatosítottunk az energiahatékonyság növelésére

Tevékenységünkben az elmúlt évekhez viszonyítva energia megtakarítást értünk el

Az energiafogyasztásunkról jelentést teszünk

Újrahasznosított energiaforrásokat használunk

Az alkalmazottakat kiképeztük az energiafogyasztás csökkentési és az energiahatékony-
ság növelési intézkedésekre 

Kiértékeljük az általunk előállított termékek/szolgáltatások CO2 kibocsátását

A CO2 kibocsátásunkról jelentést teszünk 

Az alkalmazottakat kiképeztük a CO2 kibocsátás csökkentési eljárásaira

Az energiafogyasztás és CO2 kibocsátás csökkentése és az energia hatékonyság 
növelése érdekében újratervezzük termékeinket/szolgáltatásainak 

Energia audittal rendelkezünk

CO2 audittal rendelkezünk

hulladékkEzElés és vízfogyasztás

Mérjük a keletkezet hulladékok mennyiségét

Terveket és intézkedéseket foganatosítunk a hulladék anyagok mennyiségének  
csökkentésére

Az elmúlt 3 évben csökkent a hulladékanyagok mennyisége

Költségcsökkentést értünk el a hulladékkezelés területén 

Mérjük a vízfogyasztásunkat

Terveket és intézkedéseket foganatosítunk a vízfogyasztás mennyiségének csökkentésére 

Az elmúlt 3 évben a csökkent a vízfogyasztásunk

Költségcsökkentést értünk el a vízfogyasztás területén

A hatékony hulladékkezelés (hasznosítás) és a vízfogyasztás érdekében újraterveztük a 
termékeinket/szolgáltatásainkat 

Megállapítottuk termékeink/szolgáltatásaink vízlábnyomát



a fEnntarthatósági ElkötElEzEttségEk közlésE a partnErEkkEl

A tevékenységünket, termékünket/szolgáltatásukat karbonlábnyom/ vízlábnyom címkével 
látjuk el

A weboldalunkon, vállalati hírlevelünkben, jelentésekben (pl. CSR) utalunk a 
fenntarthatósági elkötelezettségünkre 

A környezetvédelemmel / fenntarthatósággal kapcsolatos dijat kaptunk

Zöld beszállítói láncot alakítottuk ki (pl. beszállítók minősítése)

Tervezzük a zöld beszállítói láncban való részvételt

Összesen

ErEdményértékElés
90 és 72 pont között
Önnek jól átgondolt és megtervezett energiafogyasztás és karbonkibocsátás csökkentési, energiahatékonyság 
növelési intézkedésekkel rendelkezik. Az Ön vállalkozása bizonyos területeken jól teljesít, viszont a további 
fejlődési lehetőségeket is érdemes figyelembe vennie. Kérem, nézze át az útmutatót, hogy a megfelelő 
megoldást megtalálja.

71 és 49. pont között
Ön számos jó eredményt ért el. Kérem, vegye gyakrabban kézbe az útmutatót és tanulmányozza a fejlesztési 
lehetőségeket. Szükség esetén vegye igénybe tanácsadónkat.

30 és 48 pont között
Önnek számos területen van fejlődési lehetősége a vállalkozásának zöldebbé tételében. Kérem, 
tanulmányozza részleteiben az útmutatóban foglalt javaslatokat és a vállalkozásának fejlődése érdekében 
vegye igénybe tanácsadónkat. 


