
1203 Budapest, Helsinki út 4 | +36-20/460-0546 | www.karbonlabnyom.com | info@karbonlabnyom.com

Gyakorlati útmutató 
a termékek/szolgáltatások üvegHázHatású gázok  kiBocsátási 
és kiBocsátás csökkentési állításainak közléséHez

http://www.karbonlabnyom.com
mailto: info@karbonlabnyom.com


gyakorlati útmutató  2

Tartalomjegyzék

Bevezetés 3

1. a termékek/szolgáltatások üHg kibocsátási és kibocsátás csökkentési  
állításaival szembeni követelmények 5

2. a termékek életciklusa alatti üHg kibocsátások közlése 7

3. a termékek életciklusa alatti üHg kibocsátás csökkentések közlése 8

3.1 a kibocsátás csökkentéssel szembeni követelmények 8

3.2 a mennyiségileg meg nem határozható kibocsátás csökkentéssel  
szembeni követelmények 10

3.3 az üHg kibocsátás csökkentés nem teljesülése 10

4. a termék kibocsátási Jelentés (tkJ) 11



gyakorlati útmutató  3

A termékek/szolgáltatások ÜHG kibocsátásáról és kibocsátás csökkentéséről 
szóló információk felhasználhatók a cég belső és külső kommunikációs 
tevékenységében, a vállalatai döntéshozásban és a fogyasztók/tulajdonosok 
fele való közlésben.

Bevezetés
a termékek és szolgáltatások üHg 
kibocsátására és kibocsátás csökkentésére 
kidolgozott útmutató (továbbiakban 
útmutató) célja, hogy segítse a 
vállalkozásokat az életciklus elemzésben 
kiszámolt kibocsátások és kibocsátás 
csökkentések eredményeinek közlésében. 
a közlés érdekében az útmutató szerinti 
állítások pontosak, ellenőrizhetők, 
relevánsak legyenek, továbbá az állítások 
nem lehetnek félrevezetők. 

Az Útmutatóban levő javaslatokat 
használhatják mindazon vállalkozások, akik 
a termékek/szolgáltatások életciklusában 
részt vesznek, legyen szó B2B (business to 
business) vagy B2c (business to consumer) 
viszonyról. a termékek/szolgáltatások üHg 
kibocsátásának értékelésére alkalmazott a 

soltUB által kidolgozott karbonlábnyom 
meghatározási rendszer (klmr) nem 
ad lehetőséget más környezeti tényezők 
értékelésére, továbbá 

■ nem kapcsolódik más társadalmi, 
gazdasági és környezeti hatásokhoz, 
csak a termékek/szolgáltatások 
üHg kibocsátásához és annak 
csökkentéséhez,

■ nem kapcsolódik más nem üHg 
kibocsátásokhoz kapcsolható 
hatásokhoz, mint a savasodás, 
biodiverzitás csökkenés, eutrófizáció,

■ nem kapcsolódik a vállalkozás szélesebb 
környezetvédelmi teljesítményéhez.

a soltUB által kidolgozott klmr és ezen 
Útmutató által a vállalatoknak lehetőségük 
van az üHg kibocsátások értékelésre és a 

csökkentési intézkedések megtételére. ez 
a lehetőség kiegészíti a vállalkozások más 
környezetvédelmi tevékenységét. Célszerű, 
hogy a vállalkozások elsősorban azon 
tevékenységekre koncentráljanak, amelyek 
által jelentős változást érhetnek el például:

■ ha az életciklus elemzésben magas üHg 
kibocsátással rendelkeznek, és komoly 
lehetőség van a csökkentésre,

■ ha a termékfelhasználási fázis (életciklus 
lépés) nagy kibocsátással rendelkezik 
és a fogyasztók tájékoztatása a 
termékfelhasználásról jelentős kibocsátás 
csökkentést eredményezhet,

■ ha a termékcsoporton belül a termékek 
ÜHG kibocsátása jelentősen változó, 
az alacsonyabb kibocsátás választása 
csökkenést jelenthet,
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az útmutatóba foglalt javaslatok számos 
kihívásra próbálnak választ adni:

■ a „kibocsátás csökkentés” és az 
„alacsony kibocsátás” állításoknak való 
megfelelés igazolása: a vállalkozások 
az üHg kibocsátásukról állíthatják, hogy 
„csökkentettük a kibocsátást” illetve, 
hogy „termékünk alacsony kibocsátással 
rendelkezik”. a kibocsátás csökkentési 
állításban a vállalat nem közli a 
fogyasztóval a kibocsátás értékét. 
egy ilyen terméknek a kibocsátása 
magasabb lehet, mint egy hasonló, 
de már a kezdetben is alacsonyabb 
kibocsátással rendelkező terméké. Az 
alacsony kibocsátás állításnál nem áll 
rendelkezésre elegendő információ 
annak megállapítására, hogy mit jelent 
az alacsony fogalom. milyen kritérium 
szerint lehet a termék alacsony vagy 
magas kibocsátású?

■ a termékek/szolgáltatások 
összehasonlíthatósága: az Útmutató 
lehetőséget ad az azonos termékek 
különböző évek közötti ÜHG 
kibocsátásának összehasonlítására. az 
útmutató javaslatot tesz a vállalkozások 
részére, hogy az abszolút üHg 
kibocsátásokat jelentsék, amelyhez 
az összehasonlíthatóság érdekében, 
megfelelő háttér információkat is 
szolgáltat az elemzésről. 

■ a nem megfelelő közlés kizárása : a 
kibocsátások és annak csökkentésével 
kapcsolatos információk mennyisége 
gyakran nagy lehet, amely növeli a 
tévedés kockázatát és a fogyasztó téves 
tájékoztatását. megtörténhet, hogy a 
vállalkozás az elemzés komplexitása 
miatt téves információkat közöl.

a fenti kihívásoknak való megfelelés 
érdekében az Útmutató a következő 
fejezeteket tárgyalja:

1. a termékek/szolgáltatások üHg 
kibocsátási és kibocsátás csökkentési 
állításaival szembeni követelmények,

2. a vállalatok termékeinek/
szolgáltatásainak üHg kibocsátásával 
szembeni követelmények,

3. a vállalatok termékeinek/ 
szolgáltatásainak üHg kibocsátás 
csökkentésével szembeni 
követelmények,

4. a termékek/szolgáltatások üHg 
kibocsátási jelentésével szembeni 
követelmények.

 megJegyzés

Az Útmutatóban előforduló fogalmakkal 
kapcsolatosan, kérem tekintse meg 
weboldalunkon www.karbonlabnyom.com 
a Fogalom meghatározásokat, illetve a 
Gyakran ismétlődő kérdéseket.



http://www.karbonlabnyom.com
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A vállalatok a termékeik/szolgáltatásaik ÜHG kibocsátási és kibocsátás 
csökkentési állításait többféle módon közölhetik. Az állítások közlése mindig 
hiteles, érvényes és a nemzetközi követelményeknek megfelelő legyen.

1. A termékek/ szolgáltatások 
ÜHG kibocsátási és kibocsátás 
csökkentési állításaival szembeni 
követelmények
az útmutató a követelmények 
megalkotásánál figyelembe vette az ISO 
14020: 2001 szabvány által előírt elveket a 
környezeti nyilatkozatokról és címkékről, a 
következők szerint:

a) környezeti nyilatkozatok és címkék 
pontosak, ellenőrizhetők, relevánsak 
legyenek és nem tartalmazhatnak 
félrevezető információkat. Az állítások 
pontossága azt jelenti, hogy az életciklus 
elemzésen alapuló termék/szolgáltatás 
üHg kibocsátása és kibocsátás 
csökkentése a klmr rendszeren 
alapul. Az állítás ellenőrizhetősége azt 

jelenti, hogy a megfelelőséget olyan 
szervezetnek kell igazolnia, akit az 
iso 14065 által akkreditált független 
harmadik fél ellenőrzött, és akinek 
a klmr rendszer intézkedései a 
tevékenységébe belefoglaltak. az állítás 
specifikussága azt jelenti, hogy az ÜHG 
kibocsátás és kibocsátás csökkentés 
a termékre/szolgáltatásra specifikus. A 
félrevezetések elkerülésére, az állítás 
csak az üHg kibocsátásra korlátozódjék, 
és ne tartalmazzon további környezeti 
tényezők (pl. víz, hulladék) hatásának 
elemzését. az állítások ne tévesszék 
össze az alacsony kibocsátást a 
kibocsátás csökkentéssel.

b) a környezeti nyilatkozatok és címkék 
nem korlátozhatják a nemzetközi 
kereskedelmet, 
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c) a környezeti nyilatkozatok és címkék 
állításai tudományos eljárásokon kell 
alapuljanak, amelyek alátámasztják az 
állítást, az eredmények pedig pontosak 
és megismételhetők legyenek,

d) a környezeti nyilatkozatokat és címkéket 
alátámasztó eljárások és egyéb 
kritériumok elérhetők és kérésre az 
érdekelt feleknek bemutathatók legyenek. 
Az állítások alátámasztására megfelelő 
háttér információ álljon rendelkezésre.

e) a környezeti nyilatkozatok és címkék 
kidolgozása vegye figyelembe a  
klmr-ben alkalmazott életciklus elemzés 
minden releváns részletét,

f) a környezeti nyilatkozatok és címkék 
nem korlátozhatják az innovációt, 
amely a környezeti teljesítményjavulást 
eredményezheti,

g) a környezeti nyilatkozatokkal és 
címkékkel kapcsolatos adminisztrációs 
követelmények vagy információk csak a 
nyilatkozatok és címkék alkalmazhatósági 
területére korlátozódjanak,

h) a környezeti nyilatkozatok és címkék 
kidolgozási folyamata az érdekelt felek 

nyitott részvételén alapuljon. a kidolgozás 
során fontos a közös véleményalkotás,

i) a termékek/szolgáltatások környezeti 
nyilatkozatai és címkéi által lefedett 
környezeti tényezők a vásárlók/ 

potenciális vásárlók rendelkezésére 
álljanak,

j) az üHg kibocsátási és kibocsátás 
csökkentési állítások a vállalati 
döntéshozatalt szolgálják.
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Az ÜHG kibocsátások állításainak közlése a termék teljes kibocsátására és/
vagy egyes folyamatokra/lépésekre vonatkozhat. 

2. A termékek életciklusa alatti 
ÜHG kibocsátások közlése
a termékek életciklusa alatti üHg 
kibocsátással kapcsolatos állításoknak 
számadattal való kifejezése a működési 
egységre vonatkozó teljes kibocsátást 
jelenti. ezen felül a vállalatok az életciklus 
elemzés specifikus folyamataira is 
közölhetnek állításokat mint:

■ a termék egyedi folyamatainak 
kibocsátására,

■ a különböző beszerzési, gyártási, 
elosztási, felhasználási folyamatokra,

■ az időben különböző eredmények közötti 
értékelésre, pl. kibocsátás csökkentés 
előtti és utáni eredmények,

a klmr megfogalmazása szerint az üHg 
kibocsátás kifejezési mértéke a co2e/
működési egység. Szolgáltatásoknál a 

működési egységet a szolgáltatási egységre 
kell értelmezni. az üHg kibocsátás 
kifejezési értéke lehet a termékegység is, 
annak biztosításával, hogy a működési 
egységet is közlik, például egy termék üHg 
kibocsátása 20 g co2e/100 g működési 
egység vagy 50 g co2e/csomag.

a termékek/szolgáltatások üHg 
kibocsátásának elemzésében számos 
kockázati tényező szerepelhet. Ilyen például 
a működési egységre számolt közlésre 

A vállalkozás a következő állítást teheti: 

a) X terméknek az életciklus elemzés során megállapított üHg kibocsátása  
40 g co2e/Y működési egység, amelynek 70%-a a felhasználási 
folyamatban (lépésnél) keletkezik.

b) X terméknek az életciklus elemzés során megállapított üHg kibocsátása  
40 g co2e/Y működési egység. A kibocsátások 70% a felhasználási és 
felszámolási folyamatban (lépésnél) keletkeznek. ez a kibocsátás 12 g 
co2e/Y működési egység csökkenthető a technológiai folyamat Z kezelésének 
alkalmazásával a k kezelés helyett. 

szánt kibocsátás mértéke, ahol a 10%-os 
kerekítés alkalmazása javasolt. Például, ha 
a termék üHg kibocsátása 100 g és 200 g 
közé esik, kerekíteni a legközelebbi 10 g-ra 
kell. Ha az üHg kibocsátás a 2,0 kg és  
4,0 kg közé esik, kerekíteni a legközelebbi  
0,2 kg-ra kell. A kerekítést a végső ÜHG 
kibocsátási értéknél kell számolni, és nem 
az elemzés folyamatában. a kibocsátási 
állítás az utóbbi két évben végzett üHg 
kibocsátás elemzésre vonatkozik.

Pé
ld

A
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Az ÜHG kibocsátások csökkentésére vonatkozó vállalati közlések 
ugyanazon termék eltérő időbeni összehasonlítására alkalmazhatók. Az 
állítás közlése csak a független ellenőrzés után lehetséges.

3. A termékek életciklusa alatti 
ÜHG kibocsátás csökkentések 
közlése

3.1 A kibocsátás csökkentéssel 
szembeni követelmények
a vállalatok az üHg kibocsátás csökkentést 
nyilvánosan akkor közölhetik, ha:

■ a kibocsátás csökkentés a 3.1.1 pontnak 
megfelelően igazolt,

■ a kibocsátás tartalékolása a 3.1.2 
pontnak megfelelően igazolt,

■ az állítások a 3.1.3 pontnak megfelelőek

3.1.1 az elért kibocsátás csökkentések 
igazolása

a vállalatok az elért üHg kibocsátás 
csökkentést nyilvánosan, akkor közölhetik, 
ha igazolni tudják, hogy két klmr szerinti 
elemzés között független harmadik fél 
által igazolt kibocsátás csökkenést értek 
el. a kibocsátás csökkenés a teljes üHg 
kibocsátásra vonatkozik, és a termék 
életciklusának bármelyik lépéséből 
származhat. az állítás érvényessége 
max. 2 év, amely alatt a vállalkozásnak 
az állításait naprakész állapotba kell 
tartania. az útmutatóban foglaltak 
értelmében a kibocsátás csökkenési állítást 
csak ugyanazon termék eltérő időbeni 
összehasonlítására lehet alkalmazni. Ha 
egy terméket kivontak a piacról és egy 
másik hasonló termékkel helyettesítették, 
nem közölhetnek kibocsátás csökkentési 
állítást. 

Ha a termék/szolgáltatás üHg kibocsátása 
időben változik, például időszaki 
termékeknél, a kibocsátás csökkentésnél 
időegység alatti átlag kibocsátást kell 
számolni. a kibocsátás csökkentést max. 
2 évre lehet számolni, illetve rövidebb 
időszakra is lehet. Ha bizonyos kirívó 
események következtében (pl. földrengés, 
áradás) az alapanyag ellátás akadozik, vagy 
más alapanyagra kell váltani, a vállalkozás 
az értékelést egy évvel meghosszabbíthatja, 
amíg a normális állapot helyre áll. 

abban az esetben, ha a kibocsátás 
csökkentési állítás alapját szolgáló 
elemzés eredménye nem egyértelmű, 
a vállalkozásnak azonosítani kell és az 
ellenőrnek be kell mutatni a csökkentési 
állítást alátámasztó tevékenységeket és 
dokumentumokat.
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3.1.2 a kibocsátások tartalékolása

azok a vállalkozások, amelyek a termékek 
üHg kibocsátásának csökkentésében a 
kétéves jelentési időszak alatt, több mint 
5%-t érnek el, választhatják a kibocsátás 
tartalékolását, amelyet egy későbbi jelentési 
időszakban vehetnek igénybe. A tartalékolás 
ideje max. 6 év lehet, kezdetét a csökkenést 
kimutató év utáni évtől kezdődően lehet 
számolni. Ha a tartalékolási időszakban 
üHg kibocsátás növekedés áll be, a 
tartalékolást újra kell számolni.

Ha a körtelé előállításához 
tavasszal egyik fajta körtét 
használták, míg az ősz 
folyamán egy másik fajta 
körtét, a fogyasztók felé viszont 
egységes éves kibocsátási 
állítást tettek, kibocsátás 

csökkentést lehet számolni, ha a 
jelentési időszak eleji és időszak végi 
éves átlagkibocsátás összehasonlítása 
csökkenést mutat.

Pé
ld

A
  

egy vállalkozás hatékonyabb 
energia előállító generátor 
beszerzésére végez 
beruházást, illetve módosítja a 
technológiai folyamatot, így a 
kiinduló évhez képest 9%-os 
kibocsátás csökkentést ér el. 

a vállalkozás állíthatja, hogy évente 
1,5%-os kibocsátás csökkentést 
ért el. Ha viszont két évvel később 
a kibocsátás 1,5%-al nő, akkor 
a következő 4 évre a vállalkozás 
állíthatja, hogy 4,5%-os csökkenést  
ért el. 

3.1.3 a kibocsátás csökkentés közlése 

a vállalkozások a kibocsátás csökkentésben 
elért eredményt bármikor közölhetik, 
miután a csökkenést a 3.1.1 és 3.1.2 
pontoknak megfelelően elérték, betartva a 
következőket is:

■ az állításnak működési egységre vetítve 
kell tartalmaznia a klmr szerinti termék 
üHg kibocsátását, és a bázisévhez 
viszonyított százalékos és abszolút 
értékben kifejezett elért üHg kibocsátás 
csökkenést,

■ a tartalékolt nettócsökkentés esetén, 
minden 2 éves jelentési időszakban 
lehet jelenteni, a bázisév megadásával. 
kibocsátás növekedés esetén a 3.1.2 
pont szerint kell eljárni.

Pé
ld

A
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3.2 A mennyiségileg meg 
nem határozható kibocsátás 
csökkentéssel szembeni 
követelmények
a vállalkozások nyilvános állításokat 
közölhetnek mennyiségileg meg 
nem határozható üHg kibocsátások 
csökkentésére a következő esetekben:

■ a klmr szerint megtörtént a termék/
szolgáltatás üHg kibocsátásának 
elemzése és az független ellenőrzésben 
részesült, 

■ a vállalkozás kibocsátás csökkentési 
tervvel rendelkezik. a terv kivonatát 
elérhetővé kell tenni az ellenőrzésre.

■ a termék kibocsátási Jelentésen 
(tkJ) közli a klmr szerinti alap 
ÜHG kibocsátást és adott időegység 
alatti kibocsátás csökkentés iránti 
elkötelezettségét, amely nem lehet, 
több mint 2 év. a kibocsátás csökkentés 
teljesülésének évét fel kell tüntetni, illetve 
a tkJ egyéb adatait is (lásd 4. fejezetben 
a termék kibocsátási Jelentést) 

3.3 Az ÜHG kibocsátás 
csökkentés nem teljesülése 

Ha egy vállalkozásnak a kétéves jelentési 
időszakban nem sikerül az ÜHG kibocsátás 
csökkentést elérnie, a vállalkozás nem 
felel meg az útmutatóban megfogalmazott 
kibocsátás csökkentési követelményeknek. 
Ilyen esetben a termékről/szolgáltatásról 
kibocsátás csökkentési állítás, illetve 
elkötelezettségi nyilatkozat nem közölhető.

Ha egy sikertelen két éves kibocsátás 
csökkentési időszak után a vállalkozás újra 
kibocsátás csökkenést ér el a következő 
két évre, akkor a kibocsátás csökkenés 
közölhető.

Kirívó, pl. vis major esetén nem teljesülő 
kibocsátás csökkentésnél a vállalat 
újraszámolhatja az üHg kibocsátás 
csökkentést. Ha az új számolásból és az 
alapszámolásból származó különbözet 
csökkenést mutat, a vállalkozás az 
útmutatóban foglaltaknak megfelel. 
Ellenkező esetben a helyzet normalizálását 
kell megvárni. kirívó, pl. vis major esettel, 
akkor számolnak, ha az a történelmi átlagon 
kívül esik, és egy évre vonatkozik.

Ha egy vállalkozás egy X 
terméknél/szolgáltatásnál  
3%-os ÜHG kibocsátás 
csökkenést ér el 2011 és 
2013 között viszont a további 
csökkenést nem ér el 2015-ig,  
a vállalat kibocsátás 

csökkentési állítást tehet 2013-ban. 
Ha a 2013 és 2015 években további 
4% csökkenést ér el, a 2015-ős 
év állítása a következő lehet: az X 
termék üHg kibocsátása 100 g co2e/
működési egység. 2011.év óta 7%-al 
csökkentettük a kibocsátást, vagy: 
az X termék üHg kibocsátása 100 g 
co2e/működési egység. 2013.év óta a 
kibocsátást 4%-al csökkentettük

Pé
ld

A
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4. A Termék Kibocsátási 
Jelentés (TKJ)
a termék kibocsátási Jelentés a termékek/
szolgáltatások üHg kibocsátásának 
állításaira és kibocsátás csökkentési 
állításainak magyarázatára alkalmas 
jelentési forma. a tkJ egy vagy több 
termék állításait is tartalmazhatja. több 
termék esetén a jelentésnek a közös 
termékvonatkozásokat kell tartalmaznia, 
illetve az egyes termékek specifikumát is. 
a tkJ általános betekintést kell adjon az 
alkalmazott eljárásokról, korlátozásokról és 
az eredményekről. Elegendő részlettel kell 
rendelkezzen, hogy az értelmező megértse 
a kibocsátási és csökkentési állításokat 
(lásd a mellékletben)

Fontosabb fejezetei:

1. Háttér információk

■ a terméket/szolgáltatást nyújtó cég neve,

■ a vállalat megfelelőségét igazoló 
dokumentumok: pl. KLMR, Útmutató,

■ a megfelelőséget ellenőrző szervezet 
neve (száma),

■ az elemzés érvényességének éve,

2. vállalati politikák (klímaváltozással 
kapcsolatos politikák, stratégiák)

■ nyilvános állásfoglalás/politika, amely 
azonosítják a klímaváltozás üzleti 
kockázatait, vagy

■ a vállalaton belüli karbon menedzsment 
stratégia összefoglalása, vagy

■ a vállalaton belüli üHg kibocsátás 
csökkentési stratégia összefoglalása,

3. a termék kibocsátási jelentést támogató 
információk

■ azon specifikus termékek, amelyek ÜHG 
kibocsátása jelentésre kerülnek,

■ az elemzésből származó ellenőrzött 
mennyiségi adatok,

■ a kibocsátás értékelésének dátuma,

 megJegyzés

a vállalati politikákkal kapcsolatos információk 
(példák) megtalálhatók a Hogyan tegye 
zöldebbé vállalkozását c. útmutatóban, amely 
letölthető a www.karbonlabnyom.com oldalról 
az Útmutatók link alatt.



http://www.karbonlabnyom.com


gyakorlati útmutató  12

a klmr-ben alkalmazott 
életciklus elemzés (LCA) határai: 
az iso14025 szabvány által 
meghatározott termékkategória 
szabályok (Pcr), azon 
közvetlen vagy közvetett, 
anyagfelhasználások utáni 
kibocsátást jelentik, amely az 
elemzésben több mint 1%-al 
vesz részt. A nem anyagi eredetű 
kibocsátások teljes forrása 
nem haladhatja meg a teljes 
karbonlábnyom meghatározás 
5%-t. Ha az életciklus elemzésben 
a felhasználás folyamata nem 
szerepel, az elemzési egység az 
ÜHG kibocsátásnak min. 95%-t kell  
tartalmaznia. a B2B viszonylatban 
a határok nem tartalmazzák a 
feldolgozás, felhasználás és 
hulladékkezelés folyamatait.

4. a termék kibocsátás csökkentési jelentést  
támogató információk,

■ azon specifikus termékek, amelyek 
üHg kibocsátás csökkentési jelentésre 
kerülnek,

■ az alapkibocsátás adata mielőtt a 
kibocsátás csökkenés beállt volna és a 
legfrissebb kibocsátási adat, miután a 
csökkenés beállt,

■ az alapkibocsátás és a kibocsátás 
csökkentés dátuma,

■ az elért kibocsátás csökkenés százalékos 
és abszolút értékben kifejezve,

■ a kibocsátás csökkenés időszaka,

■ tartalékképzés magyarázata és 
közzététele (ahol alkalmazható),

■ az alapadatok módosításainak 
magyarázata. ebben az esetben a 
tkJ-nak tartalmaznia kell az alap 
kibocsátási adatokat, a módosításokat és 
a csökkentés utáni kibocsátási adatokat.

■ vis major esetek hatásainak magyarázata 
(ahol alkalmazható). (Megjegyzés: 
hasonlóan eljárni, mint az alapadatok 
módosításának magyarázatánál).

5. a jelentés határait támogató információk

■ a termék üHg kibocsátás határainak 
leírása, a határok megállapításának 
magyarázata (pl. Pcr vagy klmr 
szerint)

■ az elemzéshez használt másodlagos 
adatforrások, beleértve a váltó 
(konverziós) tényezők forrását is,

6. Felelősségvállalás az eredmények 
kockázataival szemben

a tkJ-nak tartalmaznia kell egy kockázati 
felelősségvállalást, amelyben az állítást tevő 
közli az elemzésben fellelhető kockázatok 
hatását a kibocsátás eredményére. a 
felelősségvállalás lehet minőségi vagy 
mennyiségi kockázati nyilatkozat.

7. a támogató információk helye

az útmutató 2.és 3 fejezetében 
megfogalmazott állításoknak egy 
szabadon elérhető weboldalra való utalást 
kell tartalmaznia, ahol a jelentésben 
megfogalmazott állításokhoz további 
támogató információk állnak rendelkezésre.
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melléklet


Termék kibocsáTási JelenTés (minTa)


1. Háttér információk


A terméket/szolgáltatást nyújtó cég neve,


A vállalat megfelelőségét igazoló dokumentumok: pl. KLMR, Útmutató,


A megfelelőséget ellenőrző szervezet neve (száma)


Az elemzés érvényességének ideje ( év/hó,nap)


2. Vállalati politikák (klímaváltozással kapcsolatos politikák, stratégiák)


Nyilvános állásfoglalás/politika, amely azonosítja a klímaváltozás üzleti 
kockázatait, vagy


A vállalaton belüli karbon menedzsment stratégia összefoglalása, vagy


A vállalaton belüli ÜHG kibocsátás csökkentési stratégia 
összefoglalása


Megjegyzés: a www.karbonlabnyom.com oldalon a Letölthető dokumentumok menüben található Hogyan tegye zöldebbé vállalkozását? 
dokumentum tartalmaz környezetvédelmi és energia politika példát


3. termék kibocsátási nyilatkozat, támogató információk


Azon specifikus termékek, amelyek ÜHG kibocsátása jelentésre kerül


Az elemzésből származó ellenőrzött mennyiségi adatok  
(pl. nyersanyag, feldolgozás, elosztás, fogyasztás, felszámolás)


A kibocsátás értékelésének ideje (év/ hó/ nap)


4. Termék kibocsátás csökkentési nyilatkozat, támogató információk


Azon specifikus termékek, amelyek ÜHG kibocsátás csökkentési 
jelentésre kerülnek


Az alapkibocsátás adata mielőtt a kibocsátás csökkenés beállt volna és 
a legfrissebb kibocsátási adat, miután a csökkenés beállt


Az alapkibocsátás és a kibocsátás csökkentés ideje (év/ hó/ nap)


Az elért kibocsátás csökkenés százalékos és abszolút értékben 
kifejezve


A kibocsátás csökkenés kezdeti és végső ideje (év/ hó/ nap)


Tartalékképzés magyarázata és közzététele (ahol alkalmazható)


Az alapadatok módosításainak magyarázata


Vis major esetek hatásainak magyarázata (ahol alkalmazható)







5. A jelentés határai és támogató információk


Azon specifikus termékek, amelyek ÜHG kibocsátási jelentésre 
kerülnek


A termék ÜHG kibocsátás határainak leírása, a határok 
megállapításának magyarázata (pl. PCR vagy KLMR szerint)


Az elemzéshez használt másodlagos 
adatforrások, beleértve a váltó 
(konverziós) tényezők forrását is


Nyersanyag (pl. termelés, bányászás, szállítás) Az elemzésben résztvevő vállalkozás 
elsődleges (mért) adatai, másodlagos 
források (pl. hazai és nemzetközi-
Ecoinvent, USDA adatbázisok)


Feldolgozás (pl. gyártás, csomagolás) Az elemzésben résztvevő vállalkozás 
elsődleges (mért) adatai, másodlagos 
források (pl. hazai és nemzetközi-
Ecoinvent, USDA adatbázisok)


Elosztás (pl. szállítás, tárolás, kereskedés) Az elemzésben résztvevő vállalkozás 
elsődleges (mért) adatai, másodlagos 
források (pl. hazai és nemzetközi-
Ecoinvent, USDA adatbázisok)


Felhasználás (pl. tárolás, fogyasztás) Az elemzésben résztvevő vállalkozás 
másodlagos adatai, továbbá hazai 
és nemzetközi, pl. Ecoinvent, USDA 
adatbázisok


Felszámolás (pl. szállítás, hulladékkelezés) Hazai és nemzetközi pl. Ecoinvent, 
USDA, DEFRA adatbázisok


6. Felelősségvállalás az eredmények kockázataival szemben


PéLDA: A jelentésben ismertetett kibocsátási adatok a SOLTUB 
által kidolgozott KLMR szerint, a vállalat elsődleges adatainak 
felhasználásával valamint a másodlagos (adatbázisokból származó) 
adatok alapján került meghatározásra Az életciklus elemzés során 
figyelembe vettük az elemzést korlátozó tényezőket, így sikerült az 
ÜHG kibocsátások 95%-át azonosítanunk. A jelentést használónak 
felhívjuk a figyelmét, hogy több esetben is másodlagos adatforrásokból 
származó adatokat használtunk, illetve az elsődleges adatoknál is 
alkalmaztunk becslést, továbbá az adatok éves szinten változást 
mutatnak. Ezért az eredmények hasznosításánál ezt ajánljuk 
figyelembe venni. Az ÜHG kibocsátás számolást és eredmény 
meghatározást a jelenlegi legjobb tudásunk szerint végeztük.


7. A támogató információk helye


Weboldal





