
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verziószám: 1.0 
Nyelv: EN - HU 
 
 
 
  

 

EGP Supplier Sustainability Scorecard 
(SSS) 

- 

EGP Szállítói fenntarthatósági értékelőlap 

(SSS) 
 

 

 

 

 

Language: English 



    

 Data Classification: 1 Public Page 2 of 45 

EGP Supplier Sustainability Scorecard (SSS) 
The Erste Group (EG) Supplier Sustainability Scorecard tracks improvement on key 
partner (supplier, agency, etc.) related environmental sustainability measures in the 
supply chain. Partners are requested to report sustainability results. 
 
The scorecard’s primary use is to get ready to measure and reward improvement over 
time in each key environmental sustainability measure—regardless of a partner’s 
starting point or size. Annual submission to the Relationship Owner (RO)/Buyer will 
enable each partner to receive appropriate recognition based on the Rating Criteria. 
 
Fields marked by * are mandatory! 
 
Definitions – see chapter “Supply Chain Environmental Sustainability Scorecard 
Definitions”  
 

*** 

Az Erste Csoport (EG) Szállítói fenntarthatósági értékelőlapja a szállítói láncban követi 

nyomon a kulcsfontosságú partnerekkel (szállító, ügynökség, stb.) kapcsolatos 

környezeti fenntarthatósági intézkedések fejlődését. A partnereknek jelentést kell 

tenniük a fenntarthatóság eredményeiről. 

 

Az értékelőlap elsődleges célja, hogy – a partner kiindulási pontjától vagy méretétől 

függetlenül – idővel felkészüljön a fejlődés mérésére és jutalmazására az egyes 

környezeti fenntarthatósági intézkedések vonatkozásában. A kapcsolat felelőse 

(Relationship Owner – RO)/ügyfél felé történő évenkénti benyújtás lehetővé teszi, hogy 

az egyes partnerek az értékelési kritériumok alapján megfelelő elismerésben 

részesüljenek.  

 

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező! 

 

Meghatározások – lásd az „Szállítói lánc környezeti fenntarthatósági értékelőlap 

meghatározásai” című fejezetet. 

Tartalomjegyzék 
Supplier Sustainability Scorecard (SSS) – Basic Details /  Alapvető részletek ....................... 3 

Period /  Időszak .................................................................................................................... 7 

(Ezen az értékelőlapon összehasonlítás céljából végig két időszakra kell megadnia 

fenntarthatósági adatait: a jelenlegi időszakra, valamint az előző időszakra vonatkozóan. 

Kérjük, az alábbiakban adja meg a két időszak kezdő és záró időpontját.) ............................ 7 

Core Measure /  Mért terület .................................................................................................. 8 

Optional Measure /  Választható mérés ................................................................................29 

Supply Chain Environmental Sustainability Scorecard Definitions / Meghatározások – Szállítói 

lánc környezeti fenntarthatósági értékelőlap .........................................................................37 
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Kérdések 

 

Supplier Sustainability Scorecard (SSS) 

– Basic Details /  Alapvető részletek 

Q1 1.0 - *Main Industry Group / *Fő ágazati csoport 

 0205XX - Branch equipment – Fióki berendezések  

 0301XX –  Car Fleet – Gépjárműflotta 

 0302XX –  Cards – Kártyák  

 0303XX –  Consulting – Tanácsadás 

 0208XX –  Direct Application Software – Közvetlen alkalmazásszoftver  

 0104XX –  Energy – Energia  

 0102XX –  FM investment related Services/works – Létesítménykezelési 
beruházással kapcsolatos szolgáltatások / munkák   

 0101XX –  FM maintenance related service/work – Létesítménykezelési 
karbantartással kapcsolatos szolgáltatás / munka   

 0103XX –  Goods – Áruk  

 0210XX –  Indirect Application Software – Közvetett alkalmazásszoftver  

 0207XX –  Infrastructure Software – Infrastruktúra szoftver  

 0304XX –  Insurance – Biztosítás  

 0209XX –  IT Services – Informatikai szolgáltatások  

 0305XX –  Logistic – Logisztika  

 0306XX –  Marketing – Marketing  

 0204XX –  Networks – Hálózatok  

 0307XX –  Office Equipment & Office Operation – Irodai berendezések és 
iroda működése  

 0201XX –  Personal & Office Computing – Személyes és irodai 
számítógépek  

 0308XX –  Personnel management – Munkaerő-gazdálkodás  

 0202XX –  Printing & Imaging – Nyomtatás és képalkotás  

 0105XX –  Property management – Ingatlankezelés  

 0107XX –  Security equipment – Biztonsági berendezések  

 0310XX –  Security Service – Biztonsági szolgálat  
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 0206XX –  Servers / Storage / Host Components – Szerverek / adattárolók / 
gazdagép elemek  

 0203XX –  Telephony & Communication – Telefónia és kommunikáció  

 0309XX –  Travel – Utazás  

 

(Select your Main Industry Group from the dropdown menu.  If more than one applies, 

select the one in which the largest percent of your product or service fits.  If needed, 

enter additional explanation in Overall Comments.) 

 

(A legördülő menüből válassza ki a megfelelő fő ágazati csoportot.  Ha egynél több 

vonatkozik, válassza azt, amelybe terméke vagy szolgáltatása a legnagyobb 

százalékban tartozik.  Szükség esetén az Általános megjegyzésekben adhat meg 

további részleteket.) 

Q2 2.0 - Main Industry Group – Comment 

(If needed, enter additional explanation.) 

 

2.0 - Fő ágazati csoport – Megjegyzés 

(Szükség esetén fent adjon meg további részleteket.) 

Q3 3.0 - *Main Country of Production 

(Enter the Main Country of Production (or service).  If more than one, select the country 

where the largest percent of your product or service is created for this partner.  If too 

many to choose, enter your corporate HQ location.  If needed, enter additional 

explanation in Overall Comments.) 

 

3.0 - * Fő előállító ország 

(Adja meg a fő előállító (vagy szolgáltató) országot).  Ha egynél több van, válassza azt 

az országot, ahol terméke vagy szolgáltatása a legnagyobb százalékban jött létre.  Ha 

ezek száma túl magas, adja meg a vállalat központi székhelyét.  Szükség esetén az 

Általános megjegyzésekben adhat meg további részleteket.) 
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Q4 4.0 - Main Country of Production – Comment 

(If needed, enter additional explanation.) 

 

4.0 - * Fő előállító ország – Megjegyzés 

(Szükség esetén fent adjon meg további részleteket.) 

Q5 5.0 - *Past Year Submit Code (Drop Menu): 

 4 

 3 

 2 

 1 

 F 

(Select the code from the dropdown menu which best represents your past 

submissions in the EGP SSS process: Past Year Submit Code: 4 - Past 4 years, 3 - 

Past 3 years, 2 - Past 2 years, 1 - Past 1 year, F - First Time) 

 

5.0 - * Előző évre vonatkozó beküldési kód (legördülő menü): 

 4 

 3 

 2 

 1 

 F 

(A legördülő menüből válassza ki azt a kódot, amely leginkább vonatkozik az EGP 

SSS folyamatban végzett korábbi beküldéseire: Előző évre vonatkozó beküldési kód: 

4 – előző 4 év, 3 – előző 3 év, 2 – előző 2 év, 1 – előző 1 év, F – első alkalom) 

Q6 6.0 - Environmental Management System - Do you use an externally verified 

environmental management system (ISO14001 or equivalent) to track 

compliance with permits, water quality, and to conduct environmental risk 

assessments?  If Yes, explain in the Comments cell what it is and what % of your 

sites use it. If No, answer "No". 

- Yes 
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- No 

 

6.0 - Környezetirányítási rendszer - Használnak külső szervezet által hitelesített 

környezetirányítási rendszert (ISO 14001 vagy azzal egyenértékű) az engedélyeknek 

és a vízminőségnek való megfelelés nyomon követése, valamint környezeti 

kockázatértékelés elvégzése érdekében?  Ha igen, a Megjegyzések mezőben fejtse 

ki, hogy mi az, és hogy telephelyei milyen százalékos arányban használják. Ha nem, 

a válasz: „Nem”. 

- Igen 

- Nem 

Q6.1 6.1 - If yes, which one? (ISO14001 or equivalent) 

 

6.1 - Ha igen, melyik rendszert használják? (ISO14001, vagy azzal egyenértékű) 

Q6.2 6.2 - Please upload your certificate 

 

6.2 - Kérjük, töltse fel a tanúsítványt 

Q7 7.0 - Energy management system - Do you use an externally verified energy 

management system (EMS)?  If Yes, which one you are use? If No, answer "No". 

- Yes 

- No 

 

7.0 - Energiagazdálkodási rendszer - Használnak külső szervezet által 

hitelesített energiagazdálkodási rendszert (EMS)?  Ha igen, melyik rendszert 

használják? Ha nem, a válasz: „Nem”. 

- Igen 

- Nem 

Q7.1 7.1 - If yes, which one? 

7.1 - Ha igen, melyik rendszert használják? 

Q7.2 7.2 - Please upload your certificate 

7. 2 - Kérjük, töltse fel a tanúsítványt 
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Kérdések Period /  Időszak 

 

(Throughout this scorecard, you'll be required to enter your sustainability data for two 

periods: the current period as well as the previous period for comparison purposes. 

Please specify the start date and the end date of the two periods below.) 

 

(Ezen az értékelőlapon összehasonlítás céljából végig két időszakra kell megadnia 

fenntarthatósági adatait: a jelenlegi időszakra, valamint az előző időszakra 

vonatkozóan. Kérjük, az alábbiakban adja meg a két időszak kezdő és záró időpontját.) 

Q1 
1.0 - Current period 

- YEAR 

(Please specify the starting date of the current period for which the date are supplied.) 

1.0 - Jelenlegi időszak 

- ÉV 

(Kérjük, adja meg a jelenlegi időszak – amelyre vonatkozóan adatokat szolgáltat – 

kezdő dátumát.) 

Q2 2.0 - Previous period  

- YEAR 

(Please specify the starting date of the previous period for which the date are supplied.) 

2.0 - Előző időszak  

- ÉV 

(Kérjük, adja meg az előző időszak – amelyre vonatkozóan adatokat szolgáltat – kezdő 

időpontját.) 

Q3 3.0 - Period – Comment 

(In case either of the periods is shorter than a full year please specify the month range.) 

3.0 - Időszak – Megjegyzés 

(Amennyiben az időszakok bármelyike egy teljes évnél rövidebb, kérjük, adja meg 

fent a hónap tartományt.) 
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Kérdések Core Measure /  Mért terület 

Q1 1.0 - Supply Chain Environmental Sustainability Scorecard Definitions - (Please 

carefully read through the attached document before filling the questionnaire.) 

See chapter “Supply Chain Environmental Sustainability Scorecard Definitions” 

 

1.0 - Az ellátási lánc környezeti fenntarthatósági mutatószámok meghatározása - 

(Kérjük, a kérdőív kitöltése előtt olvassa el figyelmesen a mellékelt dokumentumot.) 

Lásd: „Az ellátási lánc környezeti fenntarthatósági mutatószámok meghatározása” 

fejezet 

Q2 (Electric) Energy Usage 

Total direct net energy usage (purchased plus self-generated minus sold) from electricity 

that the operation/site/enterprise needs to operate from all sources, regardless of use 

(e.g., electricity going into production, or office lighting, food production, heating 

warehouse, etc.) 

2.0 - *(Electric) Energy Usage - Unit of Measure 

o Not applicable (N/A)  

o Kilowatt-hour (kWh) 

o kWh/ Metric Ton 

o kWh / Square Meter 

o kWh / Full-Time Equivalent (People) 

o kWh / Revenue (EUR) 

o kWh / Other (Unit of Output) 

 

(Villamos)energia felhasználás 

Az összes közvetlen nettó villamosenergia felhasználás (vásárolt és saját előállítású, 

levonva az értékesített mennyiséget), amely minden forrásból szükséges a 

művelet/telephely/vállalat működéséhez, a felhasználástól függetlenül (pl. termeléshez, 

irodai világításhoz, élelmiszer-termeléshez, raktár fűtéshez, stb. használt 

elektromosság). 
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2.0 - *(Villamos)energia felhasználás – Mértékegység  

o Not applicable  – Nem releváns  

o Kilowatt-hour (kWh)  – Kilowattóra (kWh)  

o kWh/ Metric Ton – kWh / tonna  

o kWh / Square Meter – kWh / négyzetméter  

o kWh / Full-Time Equivalent (People) – kWh / teljes munkaidős 
egyenérték (dolgozók)  

o kWh / Revenue (euró) – kWh / bevétel (euró)  

o kWh / Other (Unit of Output) – kWh / egyéb (egységnyi kibocsátás)  

Q3 3.0 - *(Electric) Energy Usage - Current period data  

(Enter your numerical sustainability data only. If the Scope of the measure is not 

applicable (NA) or data is not available, enter NA. 

 

3.0 - *(Villamos)energia felhasználás – Jelenlegi időszak adatai  

(Csak a fenntarthatósági számadatokat adja meg. Ha az adott mérés nem alkalmazható 

(NA), vagy nem áll rendelkezésre adat, a következőt írja be: NA.) 

Q4 4.0 - *(Electric) Energy Usage - Previous period data  

(Enter your numerical sustainability data only. If the Scope of the measure is not 

applicable (NA) or data is not available, enter NA.) 

 

4.0 -  *(Villamos)energia felhasználás – Előző időszak adatai  

(Csak a fenntarthatósági számadatokat adja meg. Ha az adott mérés nem alkalmazható 

(NA), vagy nem áll rendelkezésre adat, a következőt írja be: NA.) 

Q5 
5.0 - (Electric) Energy Usage - Comments 

(If needed, enter additional explanation.) 

 

5.0 -  (Villamos)energia felhasználás – Megjegyzések  

(Szükség esetén fent adjon meg további részleteket.) 
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Q6 6.0 - (Electric) Energy Usage - Document 

(If needed, upload a document as additional explanation.) 

 

6.0 - *Villamos)energia felhasználás – Dokumentum 

(Szükség esetén további magyarázatként töltse fel a megfelelő dokumentumot.) 

Q7 (Fuel) Energy Usage 

Total direct net energy usage (purchased plus self-generated minus sold) from fuels that 

the operation/site/enterprise needs to operate from all sources, regardless of use (e.g., 

fuel oil, natural gas, etc. going into production, or office lighting, food production, heating 

warehouse, etc.) Use high heating values. “Sold” energy includes steam sold, but does 

not include energy from cooling (water used as pass through for heat removal). Steam 

sold is the incremental fuel usage taking into consideration boiler efficiency excluding 

parasitic load 

7.0 - *(Fuel) Energy Usage - Unit of Measure 

o Not applicable (N/A) 

o Kilowatt-hour (kWh) 

o kWh/ Metric Ton 

o kWh / Square Meter 

o kWh / Full-Time Equivalent (People) 

o kWh / Revenue (EUR) 

o kWh / Other (Unit of Output) 

 

(Tüzelőanyag) energia-felhasználás 

Az összes közvetlen nettó tüzelőanyag energia-felhasználás (vásárolt és saját 

előállítású, levonva az értékesített mennyiséget), amely minden forrásból szükséges a 

művelet/telephely/vállalat működéséhez, a felhasználástól függetlenül (pl. a 

termeléshez, irodai világításhoz, élelmiszer-termeléshez, raktár fűtéshez, stb. használt 

fűtőolaj, földgáz). Csak a maximális fűtőértékeket használja. Az „Értékesített” energia 

lehet értékesített gőz, de nem lehet hűtésből származó energia (hő eltávolítására 

használt áthaladó víz). Az értékesített gőz növekményes fűtőanyag-felhasználás, amely 

figyelembe veszi a kazán hatásfokát, kivéve a készenléti terhelést 
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7.0 - Tüzelőanyag) energia-felhasználás – Mértékegység 

o Not applicable – Nem releváns  

o Kilowatt-hour (kWh) – Kilowattóra (kWh)  

o kWh / Metric Ton – kWh / tonna 

o kWh / Square Meter – kWh / négyzetméter  

o kWh / Full Time Equivalent (People) – kWh / teljes munkaidős 
egyenérték (dolgozók)  

o kWh / Revenue (EUR) – kWh / bevétel (euró)  

o kWh / Other (Unit of Output) – kWh / egyéb (egységnyi kibocsátás)  

Q8 8.0 - *(Fuel) Energy Usage - Current period data  

(Enter your numerical sustainability data only. If the Scope of the measure is not 

applicable (NA) or data is not available, enter NA.) 

 

8.0 - *(Tüzelőanyag) energia-felhasználás – Jelenlegi időszak adatai  

(Csak a fenntarthatósági számadatokat adja meg. Ha az adott mérés nem alkalmazható 

(NA), vagy nem áll rendelkezésre adat, a következőt írja be: NA.) 

Q9 9.0 - *(Fuel) Energy Usage - Previous period data 

(Enter your numerical sustainability data only. If the Scope of the measure is not 

applicable (NA) or data is not available, enter NA.) 

 

9.0 - *(Tüzelőanyag) energia-felhasználás – Előző időszak adatai 

(Csak a fenntarthatósági számadatokat adja meg. Ha az adott mérés nem alkalmazható 

(NA), vagy nem áll rendelkezésre adat, a következőt írja be: NA.) 

Q10 10.0 - (Fuel) Energy Usage - Comments  

(If needed, enter additional explanation.) 

 

10.0 - *(Tüzelőanyag) energia-felhasználás – Megjegyzések  

(Szükség esetén fent adjon meg további részleteket.) 
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Q11 11.0 - (Fuel) Energy Usage - Document  

(If needed, upload a document as additional explanation.) 

 

11.0 - *(Tüzelőanyag energia-felhasználás – Dokumentum  

(Szükség esetén további magyarázatként töltse fel a megfelelő dokumentumot.) 

Q12 (Input / Withdrawal) Water Usage 

Quantity of water entering the site, from all sources, needed for operations (e.g. water 

purchased from local suppliers, pumped from wells, rivers, lakes or ocean used in 

process areas--including for cooling; NOT Rainwater, unless collected and used in 

process areas). 

12.0 - *(Input / Withdrawal) Water Usage - Unit of Measure (dropdown menu): 

o Not applicable (N/A) 

o Cubic Meters 

o Cubic Meters / Metric Ton 

o Cubic Meters / Square Meter 

o Cubic Meters / Full-Time Equivalent (People) 

o Cubic Meters / Revenue (EUR) 

o Cubic Meters / Other (Unit of Output) 

 

(Bemenő / kivett) vízfelhasználás 

(A telephelyre bármilyen forrásból bemenő víz mennyisége, amely a műveletekhez 

szükséges (pl. helyi szolgáltatóktól vásárolt víz, kutakból, folyókból, tavakból vagy 

óceánból szivattyúval kivett víz a feldolgozási területeken való használatra – beleértve 

a hűtési célú vizet, de az esővizet NEM, kivéve, ha azt összegyűjtik, és a feldolgozási 

területeken használják fel).) 

12.0 - *(Bemenő / kivett vízfelhasználás – Mértékegység (legördülő menü): 

o Not applicable – Nem releváns  

o Cubic Meters – Köbméter 

o Cubic Meters / Metric Ton – Köbméter / tonna  

o Cubic Meters / Square Meter – Köbméter / négyzetméter  
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o Cubic Meters / Full-Time Equivalent (People) – Köbméter / teljes 
munkaidős egyenérték (dolgozók)  

o Cubic Meters / Revenue (EUR) – Köbméter / bevétel (euró)  

o Cubic Meters / Other (Unit of Output) – Köbméter / egyéb (egységnyi 
kibocsátás)  

Q13 13.0 - *(Input / Withdrawal) Water Usage - Current period data  

(Enter your numerical sustainability data only. If the Scope of the measure is not 

applicable (NA) or data is not available, enter NA.) 

 

13.0 - *(Bemenő / kivett) vízfelhasználás – Jelenlegi időszak adatai  

(Csak a fenntarthatósági számadatokat adja meg. Ha az adott mérés nem 

alkalmazható (NA), vagy nem áll rendelkezésre adat, a következőt írja be: NA.) 

Q14 14.0 - *(Input / Withdrawal) Water Usage - Previous period data  

(Enter your numerical sustainability data only. If the Scope of the measure is not 

applicable (NA) or data is not available, enter NA.) 

 

14.0 - *(Bemenő / kivett) vízfelhasználás – Előző időszak adatai  

(Csak a fenntarthatósági számadatokat adja meg. Ha az adott mérés nem 

alkalmazható (NA), vagy nem áll rendelkezésre adat, a következőt írja be: NA.) 

Q15 15.0 - (Input / Withdrawal) Water Usage - Comments  

(If needed, enter additional explanation.) 

 

15.0 - (Bemenő / kivett) vízfelhasználás – Megjegyzések  

(Szükség esetén fent adjon meg további részleteket.) 

Q16 16.0 - (Input / Withdrawal) Water Usage - Document  

(If needed, upload a document as additional explanation.) 

16.0 - (Bemenő / kivett) vízfelhasználás – Dokumentum  

(Szükség esetén további magyarázatként töltse fel a megfelelő dokumentumot.) 
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Q17 (Output / Discharge) Water Usage 

Quantity of water leaving the site, from all sources, needed for operations (e.g. water 

purchased from local suppliers, pumped from wells, rivers, lakes or ocean used in 

process areas--including for cooling; NOT Rainwater, unless collected and used in 

process areas). 

 

17.0 - *(Output / Discharge) Water Usage - Unit of Measure 

o Not applicable (N/A) 

o Cubic Meters 

o Cubic Meters / Metric Ton 

o Cubic Meters / Square Meter 

o Cubic Meters / Full-Time Equivalent (People) 

o Cubic Meters / Revenue (EUR) 

o Cubic Meters / Other (Unit of Output) 

 

(Kilépő / kibocsátott) vízfelhasználás 

A telephelyről kilépő víz mennyisége, amely a műveletekhez szükséges (pl. helyi 

szolgáltatóktól vásárolt víz, kutakból, folyókból, tavakból vagy óceánból szivattyúval 

kivett víz a feldolgozási területeken való használatra – beleértve a hűtési célú vizet, de 

az esővizet NEM, kivéve, ha azt összegyűjtik, és a feldolgozási területeken használják 

fel). 

17.0 - *(Output / Discharge) Water Usage - Unit of Measure  – *(Kilépő / 

kibocsátott vízfelhasználás – Mértékegység 

o Not applicable – Nem releváns  

o Cubic Meters – Köbméter 

o Cubic Meters / Metric Ton – Köbméter / tonna  

o Cubic Meters / Square Meter – Köbméter / négyzetméter  

o Cubic Meters / Full-Time Equivalent (People) – Köbméter / teljes 
munkaidős egyenérték (dolgozók)  

o Cubic Meters / Revenue (EUR) – Köbméter / bevétel (euró)  

o Cubic Meters / Other (Unit of Output) – Köbméter / egyéb (egységnyi 
kibocsátás) 
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Q18 18.0 - *(Output / Discharge) Water Usage - Current period data  

(Enter your numerical sustainability data only. If the Scope of the measure is not 

applicable (NA) or data is not available, enter NA.) 

 

18.0 - *(Kilépő / kibocsátott) vízfelhasználás – Jelenlegi időszak adatai  

(Csak a fenntarthatósági számadatokat adja meg. Ha az adott mérés nem 

alkalmazható (NA), vagy nem áll rendelkezésre adat, a következőt írja be: NA.) 

Q19 19.0 - *(Output / Discharge) Water Usage - Previous period data  

(Enter your numerical sustainability data only. If the Scope of the measure is not 

applicable (NA) or data is not available, enter NA.) 

 

19.0 - *(Kilépő / kibocsátott vízfelhasználás – Előző időszak adatai  

(Csak a fenntarthatósági számadatokat adja meg. Ha az adott mérés nem 

alkalmazható (NA), vagy nem áll rendelkezésre adat, a következőt írja be: NA.) 

Q20 20.0 - (Output / Discharge) Water Usage - Comments  

(If needed, enter additional explanation.) 

 

20.0 - (Kilépő / kibocsátott) vízfelhasználás – Megjegyzések  

(Szükség esetén fent adjon meg további részleteket.) 

Q21 21.0 - Output / Discharge) Water Usage - Document  

(If needed, upload a document as additional explanation.) 

 

21.0 - (Kilépő / kibocsátott) vízfelhasználás – Dokumentum  

(Szükség esetén további magyarázatként töltse fel a megfelelő dokumentumot.) 
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Q22 Hazardous Waste Disposal 

Amount of hazardous waste landfilled or incinerated without energy recovery (If it is 

reused, recycled, or recovered, it is not considered disposed and may be reported 

optionally.) "Hazardous waste" varies worldwide and is defined by local regulation; may 

or may not be linked to permits. This may include but is not limited to the following: 

Solvents, flammable/hazardous raw materials, chemical waste, batteries, acids (low pH 

liquids), strong bases or caustic (high pH liquids), etc. In the Comments cell, list the 

criteria you used to decide what was included or excluded in your data. 

22.0 - *Hazardous Waste Disposal - Unit of Measure 

o Not applicable  (N/A) 

o Metric Tons (MT) 

o MT / MT 

o MT / Square Meter 

o MT / Full-Time Equivalent (People) 

o MT / Revenue (EUR) 

o MT / Other (Unit of Output) 

 

Veszélyes hulladék ártalmatlanítása 

Hulladék-lerakóban elhelyezett vagy energia-visszanyerés nélkül elégetett veszélyes 

hulladék mennyisége (Újrahasználás, újrahasznosítás vagy visszanyerés esetén nem 

tekinthető ártalmatlanított hulladéknak), és választhatóan lehet jelenteni. A „veszélyes 

hulladék” kifejezés meghatározása a világ különböző részein a helyi rendeletek szerint 

eltérő; kezelése engedélyhez kötött vagy engedélymentes. Ezek közé tartozhatnak – 

nem kizárólagosan – a következők: Oldószerek, gyúlékony/veszélyes alapanyagok, 

vegyi hulladék, elemek, savak (alacsony pH-értékű folyadékok), erős bázisok vagy lúgok 

(magas pH-értékű folyadékok), stb. A Megjegyzések mezőben sorolja fel azokat a 

kritériumokat, amelyek alapján eldöntötték, hogy az adatokba mit vettek bele, és mit nem. 

22.0 - *Veszélyes hulladék ártalmatlanítása – Mértékegység 

o Not applicable – Nem releváns  

o Metric Tons (MT) – Tonna (MT)  

o MT / MT – MT / MT  

o MT / Square Meter – MT / négyzetméter  
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o MT / Full-Time Equivalent (People) – MT / teljes munkaidős egyenérték 
(dolgozók)  

o MT / Revenue (EUR) – MT / bevétel (euró)  

o MT / Other (Unit of Output) – MT / egyéb (egységnyi kibocsátás)  

Q23 23.0 - *Hazardous Waste Disposal - Current period data  

(Enter your numerical sustainability data only. If the Scope of the measure is not 

applicable (NA) or data is not available, enter NA.) 

 

23.0 - *Veszélyes hulladék ártalmatlanítása – Jelenlegi időszak adatai  

(Csak a fenntarthatósági számadatokat adja meg. Ha az adott mérés nem 

alkalmazható (NA), vagy nem áll rendelkezésre adat, a következőt írja be: NA.) 

Q24 24.0 - *Hazardous Waste Disposal - Previous period data 

(Enter your numerical sustainability data only. If the Scope of the measure is not 

applicable (NA) or data is not available, enter NA.) 

 

24.0 - *Veszélyes hulladék ártalmatlanítása – Előző időszak adatai 

(Csak a fenntarthatósági számadatokat adja meg. Ha az adott mérés nem 

alkalmazható (NA), vagy nem áll rendelkezésre adat, a következőt írja be: NA.) 

Q25 25.0 - Hazardous Waste Disposal - Comments  

(If needed, enter additional explanation.) 

 

25.0 - Veszélyes hulladék ártalmatlanítása – Megjegyzések  

(Szükség esetén fent adjon meg további részleteket.) 

Q26 26.0 - Hazardous Waste Disposal - Document  

(If needed, upload a document as additional explanation.) 

26.0 - Veszélyes hulladék ártalmatlanítása – Dokumentum  

(Szükség esetén további magyarázatként töltse fel a megfelelő dokumentumot.) 
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Q27 Non-Hazardous Waste Disposal 

Amount of all other waste landfilled or incinerated without energy recovery. Includes 

waste data from solid waste (also liquids disposed in a solid container). Note: Waste 

produced during start-ups is included. (If it is reused, recycled, or recovered, it is not 

disposed and is reported optionally). 

27.0 - *Non-Hazardous Waste Disposal - Unit of Measure 

o Not applicable (N/A) 

o Metric Tons (MT) 

o MT / MT 

o MT / Square Meter 

o MT / Full-Time Equivalent (People) 

o MT / Revenue (EUR) 

o MT / Other (Unit of Output) 

 

Nem veszélyes hulladék ártalmatlanítása 

Minden más, lerakóban elhelyezett, vagy energia visszanyerése nélkül elégetett 

hulladék. Tartalmazza a szilárd hulladékokra vonatkozó adatokat (és a szilárd 

hulladékok tárolójában elhelyezett folyadékokat is). Megjegyzés: Tartalmazza az 

elindítások során termelt hulladékot is. (Újrahasználás, újrahasznosítás vagy 

visszanyerés esetén nem tekinthető ártalmatlanított hulladéknak, és választhatóan lehet 

jelenteni). 

27.0 - *Nem veszélyes hulladék ártalmatlanítása – Mértékegység 

o Not applicable – Nem releváns  

o Metric Tons (MT) – Tonna (MT)  

o MT / MT – MT / MT  

o MT / Square Meter – MT / négyzetméter  

o MT / Full-Time Equivalent (People) – MT / teljes munkaidős egyenérték 
(dolgozók)  

o MT / Revenue (EUR) – MT / bevétel (euró)  

o MT / Other (Unit of Output) – MT / egyéb (egységnyi kibocsátás) 
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Q28 28.0 - *Non-Hazardous Waste Disposal - Current period data  

(Enter your numerical sustainability data only. If the Scope of the measure is not 

applicable (NA) or data is not available, enter NA.) 

 

28.0 - *Nem veszélyes hulladék ártalmatlanítása – Jelenlegi időszak adatai  

(Csak a fenntarthatósági számadatokat adja meg. Ha az adott mérés nem 

alkalmazható (NA), vagy nem áll rendelkezésre adat, a következőt írja be: NA.) 

Q29 29.0 - *Non-Hazardous Waste Disposal - Previous period data  

(Enter your numerical sustainability data only. If the Scope of the measure is not 

applicable (NA) or data is not available, enter NA.) 

 

29.0 - *Nem veszélyes hulladék ártalmatlanítása – Előző időszak adatai  

(Csak a fenntarthatósági számadatokat adja meg. Ha az adott mérés nem 

alkalmazható (NA), vagy nem áll rendelkezésre adat, a következőt írja be: NA.) 

Q30 30.0 - Non-Hazardous Waste Disposal - Comments  

(If needed, enter additional explanation.) 

 

30.0 - Nem veszélyes hulladék ártalmatlanítása – Megjegyzések  

(Szükség esetén fent adjon meg további részleteket.) 

Q31 31.0 - Non-Hazardous Waste Disposal - Document  

(If needed, upload a document as additional explanation.) 

 

Nem veszélyes hulladék ártalmatlanítása – Dokumentum   

(Szükség esetén további magyarázatként töltse fel a megfelelő dokumentumot.) 
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Q32 Kyoto Greenhouse Gas - Emissions Direct (Scope 1) 

Scope 1 greenhouse gas emissions as defined by the WRI/WBCSD GHG Protocol (see 

pages 25 & 27 in http://www.ghgprotocol.org/files/ghgp/public/ghg-protocol-revised.pdf). 

Suppliers can use their existing tools to calculate Kyoto greenhouse gas emissions as 

long as methodology is consistent with the WRI/WBCSD GHG Protocol. Otherwise, use 

the calculator found at: http://www.nef.org.uk/greencompany/co2calculator.htm. If you 

use a different protocol, list it in the Comments cell. (Note: If sea transport is involved, 

also use the "GHG emissions from transport or mobile sources" calculation tool 

developed by the WRI (downloadable at http://www.ghgprotocol.org/calculation-tools/all-

tools) to calculate GHG emissions from sea transport.) 

32.0 - *Kyoto Greenhouse Gas Emissions Direct (Scope 1) - Unit of Measure 

o Not applicable (N/A) 

o Metric Tons (MT) of CO2 Equivalent (e) 

o MT of CO2e / MT 

o MT of CO2e / Square Meter 

o MT of CO2e / Full-Time Equivalent (People) 

o MT of CO2e / Revenue (EUR) 

o MT of CO2e / Other (Unit of Output)  

 

A direkt kibocsátású (1. csoport) üvegházhatású gázokra vonatkozó Kiotói 

Jegyzőkönyv 

A WRI/WBCSD GHG Jegyzőkönyv szerint 1. csoportba sorolt üvegházhatású gázok 

kibocsátása (lásd a 25. és 27. oldalt itt: http://www.ghgprotocol.org/files/ghgp/public/ghg-

protocol-revised.pdf). A szállítók saját eszközüket is használhatják a Kiotói Jegyzőkönyv 

szerinti üvegházhatású gázok kibocsátásának kiszámítására, ha azok módszertana 

megfelel a WRI/WBCSD GHG Jegyzőkönyvnek. Ellenkező esetben az itt található 

kalkulátort kell használni: http://www.nef.org.uk/greencompany/co2calculator.htm. Ha 

más eszközt használ, jegyezze fel a Megjegyzések mezőben. (Megjegyzés: Tengeri 

szállítás esetén a tengeri szállításból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának 

kiszámítására szintén használható a „Szállítás során vagy mozgó források által 

kibocsátott üvegházhatású gázok” kalkulátor eszköz, amelyet a WRI fejlesztett ki (itt 

tölthető le: http://www.ghgprotocol.org/calculation-tools/all-tools)). 
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32.0 - *A direkt kibocsátású (1. csoport) üvegházhatású gázokra vonatkozó Kiotói 

Jegyzőkönyv – Mértékegység 

o Not applicable – Nem releváns  

o Metric Tons (MT) of CO2 Equivalent (e) – Tonna (MT) CO2-egyenérték 
(e)  

o MT of CO2e / MT – MT CO2e / MT  

o MT of CO2e / Square Meter – MT CO2e / négyzetméter  

o MT of CO2e / Full-Time Equivalent (People) – MT CO2e / teljes 
munkaidős egyenérték (dolgozók)  

o MT of CO2e / Revenue (EUR) – MT CO2e / bevétel (euró)  

o MT of CO2e / Other (Unit of Output)  – MT CO2e / egyéb (egységnyi 
kibocsátás)  

Q33 33.0 - *Kyoto Greenhouse Gas Emissions Direct (Scope 1) - Current period data  

(Enter your numerical sustainability data only. If the Scope of the measure is not 

applicable (NA) or data is not available, enter NA.) 

 

33.0 - *A közvetlen kibocsátású (1. csoport) üvegházhatású gázokra vonatkozó 

Kiotói Jegyzőkönyv – Jelenlegi időszak adatai  

(Csak a fenntarthatósági számadatokat adja meg. Ha az adott mérés nem 

alkalmazható (NA), vagy nem áll rendelkezésre adat, a következőt írja be: NA.) 

Q34 34.0 - *Kyoto Greenhouse Gas Emissions Direct (Scope 1) - Previous period data  

(Enter your numerical sustainability data only. If the Scope of the measure is not 

applicable (NA) or data is not available, enter NA.) 

 

34.0 - *A közvetlen kibocsátású (1. csoport) üvegházhatású gázokra vonatkozó 

Kiotói Jegyzőkönyv – Előző időszak adatai  

(Csak a fenntarthatósági számadatokat adja meg. Ha az adott mérés nem 

alkalmazható (NA), vagy nem áll rendelkezésre adat, a következőt írja be: NA.) 

Q35 35.0 - Kyoto Greenhouse Gas Emissions Direct (Scope 1) - Comments  

(If needed, enter additional explanation.) 
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35.0 - A közvetlen kibocsátású (1. csoport) üvegházhatású gázokra vonatkozó 

Kiotói Jegyzőkönyv – Megjegyzések  

(Szükség esetén fent adjon meg további részleteket.) 

Q36 36.0 - Kyoto Greenhouse Gas Emissions Direct (Scope 1) - Document  

(If needed, upload a document as additional explanation.) 

 

36.0 - A közvetlen kibocsátású (1. csoport) üvegházhatású gázokra vonatkozó 

Kiotói Jegyzőkönyv – Dokumentum  

(Szükség esetén további magyarázatként töltse fel a megfelelő dokumentumot.) 

Q37 Kyoto Greenhouse Gas - Emissions Indirect (Scope 2) 

Scope 2 greenhouse gas emissions as defined by the WRI/WBCSD GHG Protocol (see 

pages 25, 27-29 in http://www.ghgprotocol.org/files/ghgp/public/ghg-protocol-

revised.pdf). Suppliers can use their existing tools to calculate Kyoto greenhouse gas 

emissions as long as methodology is consistent with the WRI/WBCSD GHG Protocol. 

Otherwise, use the calculator found at: 

http://www.nef.org.uk/greencompany/co2calculator.htm. If you use a different protocol, 

list it in Comments cell. (Note: If sea transport is involved, also use the "GHG emissions 

from transport or mobile sources" calculation tool developed by the WRI (downloadable 

at http://www.ghgprotocol.org/calculation-tools/all-tools) to calculate GHG emissions 

from sea transport.) 

37.0 - *Kyoto Greenhouse Gas - Emissions Indirect (Scope 2) - Unit of Measure 

o Not applicable (N/A) 

o Metric Tons (MT) of CO2 Equivalent (e) 

o MT of CO2e / MT 

o MT of CO2e / Square Meter 

o MT of CO2e / Full-Time Equivalent (People) 

o MT of CO2e / Revenue (EUR) 

o MT of CO2e / Other (Unit of Output) 

 

A közvetett kibocsátású (2. csoport) üvegházhatású gázokra vonatkozó Kiotói 
Jegyzőkönyv 
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A WRI/WBCSD GHG Jegyzőkönyv szerint 2. csoportba sorolt üvegházhatású gázok 

kibocsátása (lásd a 25., és a 27-29. oldalt itt: 

http://www.ghgprotocol.org/files/ghgp/public/ghg-protocol-revised.pdf). A szállítók saját 

eszközüket is használhatják a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti üvegházhatású gázok 

kibocsátásának kiszámítására, ha azok módszertana megfelel a WRI/WBCSD GHG 

Jegyzőkönyvnek. Ellenkező esetben az itt található kalkulátort kell használni: 

http://www.nef.org.uk/greencompany/co2calculator.htm. Ha más módszert használ, 

jegyezze fel a Megjegyzések mezőben.  (Megjegyzés: Tengeri szállítás esetén a tengeri 

szállításból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának kiszámítására szintén 

használható a „Szállítás során vagy mozgó források által kibocsátott üvegházhatású 

gázok” kalkulátor eszköz, amelyet a WRI fejlesztett ki (itt tölthető le: 

http://www.ghgprotocol.org/calculation-tools/all-tools)). 

37.0 - *A közvetett kibocsátású (2. csoport) üvegházhatású gázokra vonatkozó 

Kiotói Jegyzőkönyv – Mértékegység 

o Not applicable – Nem releváns  

o Metric Tons (MT) of CO2 Equivalent (e) – Tonna (MT) CO2-egyenérték 
(e)  

o MT of CO2e / MT – MT CO2e / MT  

o MT of CO2e / Square Meter – MT CO2e / négyzetméter  

o MT of CO2e / Full-Time Equivalent (People) – MT CO2e / teljes 
munkaidős egyenérték (dolgozók)  

o MT of CO2e / Revenue (EUR) – MT CO2e / bevétel (euró)  

o MT of CO2e / Other (Unit of Output)  – MT CO2e / egyéb (egységnyi 
kibocsátás) 

Q38 38.0 - *Kyoto Greenhouse Gas - Emissions Indirect (Scope 2) - Current period 

data  

(Enter your numerical sustainability data only. If the Scope of the measure is not 

applicable (NA) or data is not available, enter NA.) 

 

38.0 - *A közvetett kibocsátású (2. csoport) üvegházhatású gázokra vonatkozó 

Kiotói Jegyzőkönyv – Jelenlegi időszak adatai  

(Csak a fenntarthatósági számadatokat adja meg. Ha az adott mérés nem 

alkalmazható (NA), vagy nem áll rendelkezésre adat, a következőt írja be: NA.) 
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Q39 39.0 - *Kyoto Greenhouse Gas - Emissions Indirect (Scope 2) - Previous period 

data  

(Enter your numerical sustainability data only. If the Scope of the measure is not 

applicable (NA) or data is not available, enter NA.) 

 

39.0 - *A közvetett kibocsátású (2. csoport) üvegházhatású gázokra vonatkozó 

Kiotói Jegyzőkönyv – Előző időszak adatai  

(Csak a fenntarthatósági számadatokat adja meg. Ha az adott mérés nem alkalmazható 

(NA), vagy nem áll rendelkezésre adat, a következőt írja be: NA.) 

Q40 40.0 - Kyoto Greenhouse Gas - Emissions Indirect (Scope 2) - Comments  

(If needed, enter additional explanation.) 

 

40.0 - A közvetett kibocsátású (2. csoport) üvegházhatású gázokra vonatkozó 

Kiotói Jegyzőkönyv – Megjegyzések  

(Szükség esetén fent adjon meg további részleteket.) 

Q41 41.0 - Kyoto Greenhouse Gas - Emissions Indirect (Scope 2) - Document  

(If needed, upload a document as additional explanation.) 

 

41.0 - A közvetett kibocsátású (2. csoport) üvegházhatású gázokra vonatkozó 

Kiotói Jegyzőkönyv – Dokumentum  

(Szükség esetén további magyarázatként töltse fel a megfelelő dokumentumot.) 

Q42 EG Sustainability Ideas & Initiatives Supported 

Description of your company's efforts to bring sustainability ideas to us and support our 

sustainability initiatives in the reported year. Explain how the efforts directly impacted us. 

For example, we proposed a corrugated box design that reduced material usage by XYZ 

kg's per year. We implemented a virtual meeting initiative and reduced our air travel 

related to you by 50%, thereby reducing our carbon footprint by XYZ. Attach additional 

detail as needed. 

42.0 - EG Sustainability Ideas & Initiatives Supported - Current period data  
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(Enter your numerical sustainability data only. If the Scope of the measure is not 

applicable (NA) or data is not available, enter NA.) 

 

EG Fenntarthatósági elképzelések és támogatott kezdeményezések 

Vállalatunk arra vonatkozó törekvéseinek leírása, hogy fenntarthatósági elképzeléseket 

vonjon be, és támogassa a jelentési évre vonatkozó fenntarthatósági 

kezdeményezéseinket. Magyarázza el, hogy a törekvéseknek milyen közvetlen hatása 

volt ránk. Például olyan hullámpapír doboz kialakításra tettünk javaslatot, amely évi 

XYZ kg-mal csökkentette az anyagfelhasználást. Virtuális találkozóra vonatkozó 

kezdeményezést vezettünk be, és 50%-kal csökkentettük az Önökkel kapcsolatos légi 

utazásainkat, ezáltal XYZ csökkenést értünk el szén-dioxid kibocsátásunkban. 

Szükség esetén csatoljon további részleteket. 

42.0 - EG Fenntarthatósági elképzelések és támogatott kezdeményezések – 

Jelenlegi időszak adatai  

(Csak a fenntarthatósági számadatokat adja meg. Ha az adott mérés nem 

alkalmazható (NA), vagy nem áll rendelkezésre adat, a következőt írja be: NA.) 

Q43 43. 0 - EG Sustainability Ideas & Initiatives Supported - Document  

(If needed, upload a document as additional explanation.) 

 

43. 0 - EG Fenntarthatósági elképzelések és támogatott kezdeményezések – 

Dokumentum  

(Fájlkiterjesztés: Szükség esetén további magyarázatként töltse fel a megfelelő 

dokumentumot.) 

Q44 Fines & Sanctions 

(At the corporate level) Monetary value of significant fines (in EUR) and total number of 

non-monetary sanctions for non-compliance with environmental laws and regulations as 

defined in the G3.1 Guidelines (Sustainability Reporting Guidelines, Version 3.1, EN 28) 

published by the Global Reporting Initiative (GRI) (downloadable at 

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/G3.1-Environment-Indicator-

Protocols.pdf).) 
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44.0 - Were there any sanctions or fines imposed on your company for non-

compliance with environmental laws and regulations in the current period? 

- Yes 

- NO  

 

Bírságok és szankciók 

(Vállalati szinten) Jelentős bírságok pénzbeli értéke (euróban) és a Globális 

Jelentéstételi Kezdeményezés (GRI) által kiadott G3.1 Irányelvben (Fenntarthatósági 

jelentések irányelvei, 3.1 verzió, EN 28) meghatározott környezetvédelmi törvények és 

rendeletek be nem tartásából származó nem pénzügyi és pénzügyi szankciók összes 

száma (itt tölthető le: https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/G3.1-

Environment-Indicator-Protocols.pdf).) 

- Vetettek-e ki szankciót vagy bírságot az Ön vállalatára a környezetvédelmi 

törvények és rendeletek be nem tartása miatt a jelenlegi időszakban? 

- Igen 

- NEM  

Q45 45.0 - Current period: Total number of non-monetary sanctions  

(Enter total number of non-monetary sanction. If 0, enter 0.) 

 

45.0 - Jelenlegi időszak: A nem pénzügyi szankciók összes száma  

(Adja meg a nem pénzügyi szankciók összes számát. Ha 0, írjon be 0-t.) 

Q46 46.0 - Current period: Monetary value of significant fines  

(Enter your numerical sustainability data only. If the Scope of the measure is not 

applicable (NA) or data is not available, enter NA.) 

 

46.0 - Jelenlegi időszak: Jelentős bírságok pénzbeli értéke  

(Csak a fenntarthatósági számadatokat adja meg. Ha az adott mérés nem alkalmazható 

(NA), vagy nem áll rendelkezésre adat, a következőt írja be: NA.) 
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Q47 47.0 - Where there any sanctions or fines imposed on your company for non-

compliance with environmental laws and regulations in the previous period? 

- Yes 

- NO 

47.0 - Vetettek-e ki szankciót vagy bírságot az Ön vállalatára a környezetvédelmi 

törvények és rendeletek be nem tartása miatt az előző időszakban? 

- Igen 

- NEM  

Q48 48.0 - Previous period: Total number of non-monetary sanctions  

(Where there any sanctions or fines imposed on your company for non-compliance with 

environmental laws and regulations in the previous period?) 

 

48.0 - Előző időszak: Nem pénzügyi szankciók összes száma  

(Vetettek-e ki szankciót vagy bírságot az Ön vállalatára a környezetvédelmi törvények 

és rendeletek be nem tartása miatt az előző időszakban?) 

Q49 49.0 - Previous period: Monetary value of significant fines  

(Enter your numerical sustainability data only. If the Scope of the measure is not 

applicable (NA) or data is not available, enter NA.) 

 

49.0 - Előző időszak: Jelentős bírságok pénzbeli értéke  

(Csak a fenntarthatósági számadatokat adja meg. Ha az adott mérés nem 

alkalmazható (NA), vagy nem áll rendelkezésre adat, a következőt írja be: NA.) 

Q50 50.0 - Fines & Sanctions - Comments  

(If needed, enter additional explanation.) 

 

50.0 - Bírságok és szankciók – Megjegyzések  

(Szükség esetén fent adjon meg további részleteket. 
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Q51 51.0 - Fines & Sanctions - Document  

(If needed, upload a document as additional explanation.) 

 

51.0 - Bírságok és szankciók – Dokumentum  

(Szükség esetén további magyarázatként töltse fel a megfelelő dokumentumot.) 

Q52 Data Protocol 

What protocols were followed in your company's sustainability data collection process to 

ensure the integrity of the data provided in this scorecard? How was the data verified / 

audited? 

52.0 - *Data Protocol - Current period data 

 

Adatgyűjtés módszere 

Vállalatánál milyen módszert használtak a fenntarthatósági adatok gyűjtésének 

folyamata során, amely biztosítja a jelen értékelőlapban megadott adatok integritását? 

Hogyan történt az adatok igazolása / ellenőrzése? 

52.0 - *Adatgyűjtés módszere – Jelenlegi időszak adatai 

Q53 53.0 - Data Protocol - Document  

(If needed, upload a document as additional explanation. 

 

53.0 - Adatgyűjtés módszere – Dokumentum  

(Szükség esetén további magyarázatként töltse fel a megfelelő dokumentumot.) 
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Questions Optional Measure /  Választható mérés 

Q1 Renewable Energy 

Total energy used that comes from both biogenic fuels (wood, biomass) and modern 

alternative energy sources (solar, wind, water). Excludes fossil fuels and nuclear. The 

scope is restricted to direct fuel use and electricity generation onsite (as part of 

operations under the supplier's control) and the dedicated and certified purchase of 

renewable energy. It excludes the renewable energy that is part of the standard 

electricity grid at a given location. 

1.0 - Renewable Energy - Unit of Measure 

o Not applicable (N/A) 

o Kilowatt-hour (kWh) 

o kWh/ Metric Ton 

o kWh / Square Meter 

o kWh / Full-Time Equivalent (People) 

o kWh / Revenue (EUR) 

o kWh / Other (Unit of Output) 

 

Megújuló energia 

Biogén tüzelőanyagokból (fa, biomassza) és modern alternatív energiaforrásokból 

(nap-, szél- vízenergia) származó összes felhasznált energia. Nem tartoznak ide a 

fosszilis tüzelőanyagok és az atomenergia. Az ide tartozó kör a közvetlen tüzelőanyag-

felhasználásra és a helyszíni villamosenergia-termelésre korlátozódik (a szállító 

ellenőrzése alatt álló műveletek részeként), valamint a célzott és adott célból vásárolt 

megújuló energia vásárlására. Nem tartozik ide egy adott helyen az elektromos hálózat 

részét képező megújuló energia. 

1.0 - Megújuló energia – Mértékegység 

o Not applicable – Nem releváns  

o Kilowatt-hour (kWh) – Kilowattóra (kWh)  

o kWh / Metric Ton – kWh / tonna 

o kWh / Square Meter – kWh / négyzetméter  



    

 Data Classification: 1 Public Page 30 of 45 

o kWh / Full Time Equivalent (People) – kWh / teljes munkaidős 
egyenérték (dolgozók)  

o kWh / Revenue (EUR) – kWh / bevétel (euró)  

o kWh / Other (Unit of Output) – kWh / egyéb (egységnyi kibocsátás)  

Q2 2.0 - Renewable Energy - Current period data  

(Enter your numerical sustainability data only. If the Scope of the measure is not 

applicable (NA) or data is not available, enter NA.) 

 

2.0 - Megújuló energia – Jelenlegi időszak adatai  

(Csak a fenntarthatósági számadatokat adja meg. Ha az adott mérés nem 

alkalmazható (NA), vagy nem áll rendelkezésre adat, a következőt írja be: NA.) 

Q3 3.0 - Renewable Energy - Previous period data  

(Enter your numerical sustainability data only. If the Scope of the measure is not 

applicable (NA) or data is not available, enter NA.) 

 

3.0 - Megújuló energia – Előző időszak adatai  

(Csak a fenntarthatósági számadatokat adja meg. Ha az adott mérés nem 

alkalmazható (NA), vagy nem áll rendelkezésre adat, a következőt írja be: NA.) 

Q4 4.0 - Renewable Energy - Comments  

(If needed, enter additional explanation.) 

 

4.0 - Megújuló energia – Megjegyzések  

(Szükség esetén fent adjon meg további részleteket.) 

Q5 5.0 - Renewable Energy - Document  

(If needed, upload a document as additional explanation.) 

 

5.0 - Megújuló energia – Dokumentum  

(Szükség esetén további magyarázatként töltse fel a megfelelő dokumentumot.) 
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Q6 Kyoto Greenhouse Gas - Emissions Indirect (Scope 3) 

Scope 3 greenhouse gas emissions as defined by the "Corporate Value Chain (Scope 

3) Accounting and Reporting Standard" (http://www.ghgprotocol.org/standards/scope-

3-standard) and "Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard" 

(http://www.ghgprotocol.org/standards/product-standard) released by the WRI and 

WBCSD. 

6.0 - Kyoto Greenhouse Gas Emissions Indirect (Scope 3) - Unit of Measure 

o Not applicable (N/A) 

o Metric Tons (MT) of CO2 Equivalent (e) 

o MT of CO2e / MT 

o MT of CO2e / Square Meter 

o MT of CO2e / Full-Time Equivalent (People) 

o MT of CO2e / Revenue (EUR) 

o MT of CO2e / Other (Unit of Output) 

 

A közvetett kibocsátású (3. csoport) üvegházhatású gázokra vonatkozó Kiotói 

Jegyzőkönyv 

A 3. csoportba sorolt üvegházhatású gázok kibocsátása, ahogy azt a „Vállalati 

értéklánc (3. csoport) számviteli és jelentéstételi szabvány” 

(http://www.ghgprotocol.org/standards/scope-3-standard) és a „Termék életciklus 

számviteli és jelentéstételi szabvány” (http://www.ghgprotocol.org/standards/product-

standard) meghatározza, amelyeket a WRI és a WBCSD adott ki. 

6.0 - A közvetett kibocsátású (3. csoport) üvegházhatású gázokra vonatkozó 

Kiotói Jegyzőkönyv – Mértékegység 

o Not applicable – Nem releváns  

o Metric Tons (MT) of CO2 Equivalent (e) – Tonna (MT) CO2-
egyenérték (e)  

o MT of CO2e / MT – MT CO2e / MT  

o MT of CO2e / Square Meter – MT CO2e / négyzetméter  

o MT of CO2e / Full-Time Equivalent (People) – MT CO2e / teljes 
munkaidős egyenérték (dolgozók)  

o MT of CO2e / Revenue (EUR) – MT CO2e / bevétel (euró)  
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o MT of CO2e / Other (Unit of Output) – MT CO2e /  egyéb (egységnyi 
kibocsátás)  

Q7 7.0 - Kyoto Greenhouse Gas Emissions Indirect (Scope 3) -Current period data  

(Enter your numerical sustainability data only. If the Scope of the measure is not 

applicable (NA) or data is not available, enter NA.) 

 

7.0 - A közvetett kibocsátású (3. csoport) üvegházhatású gázokra vonatkozó 

Kiotói Jegyzőkönyv – Jelenlegi időszak adatai  

(Csak a fenntarthatósági számadatokat adja meg. Ha az adott mérés nem 

alkalmazható (NA), vagy nem áll rendelkezésre adat, a következőt írja be: NA.) 

Q8 8.0 - Kyoto Greenhouse Gas Emissions Indirect (Scope 3) - Previous period 

data 

(Enter your numerical sustainability data only. If the Scope of the measure is not 

applicable (NA) or data is not available, enter NA.) 

 

8.0 - A közvetett kibocsátású (3. csoport) üvegházhatású gázokra vonatkozó 

Kiotói Jegyzőkönyv – Előző időszak adatai 

Csak a fenntarthatósági számadatokat adja meg. Ha az adott mérés nem 

alkalmazható (NA), vagy nem áll rendelkezésre adat, a következőt írja be: NA.) 

Q9 9.0 - Kyoto Greenhouse Gas Emissions Indirect (Scope 3) - Comments  

(If needed, enter additional explanation.) 

 

9.0 - A közvetett kibocsátású (3. csoport) üvegházhatású gázokra vonatkozó 

Kiotói Jegyzőkönyv – Megjegyzések  

(Szükség esetén fent adjon meg további részleteket.) 

Q10 10.0 - Kyoto Greenhouse Gas Emissions Indirect (Scope 3) - Document  

(If needed, upload a document as additional explanation.) 
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10.0 - A közvetett kibocsátású (3. csoport) üvegházhatású gázokra vonatkozó 

Kiotói Jegyzőkönyv – Dokumentum  

(Szükség esetén további magyarázatként töltse fel a megfelelő dokumentumot.) 

Q11 Potential Waste Material - Recycled, Reused, Recovered 

All potential waste material generated that is not disposed into landfills or incinerators 

without energy recovery.  This refers to the potential waste material which has 

beneficial reuse or is treated via other solid waste treatment, such as 

composting/biogas and incineration with energy recovery. 

11.0 - Potential Waste Material Recycled, Reused, Recovered - Unit of Measure 

o Not applicable (N/A) 

o Metric Tons (MT) 

o MT / MT 

o MT / Square Meter 

o MT / Full-Time Equivalent (People) 

o MT / Revenue (EUR) 

o MT / Other (Unit of Output) 

 

Potenciálisan újrahasznosítható, újrahasználható, visszanyerhető hulladék 

anyag 

Minden esetleg keletkező hulladék anyag, amit nem helyeznek el hulladéklerakóban, 

vagy nem égetnek el energia visszanyerése nélkül.  Ez olyan esetleg keletkező 

hulladék anyagot jelent, amely újrahasználható, vagy amely kezelése más szilárd 

hulladékkal együtt történik, mint például komposztálás / biogáz és égetés energia-

visszanyeréssel. 

11.0 - Potenciálisan újrahasznosítható, újrahasználható, visszanyerhető 

hulladék anyag – Mértékegység 

o Not applicable – Nem releváns  

o Metric Tons (MT) – Tonna (MT)  

o MT / MT – MT / MT  

o MT / Square Meter – MT / négyzetméter  

o MT / Full-Time Equivalent (People) – MT / teljes munkaidős 
egyenérték (dolgozók)  
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o MT / Revenue (EUR) – MT / bevétel (euró)  

o MT / Other (Unit of Output) – MT / egyéb (egységnyi kibocsátás)  

Q12 12.0 - Potential Waste Material Recycled, Reused, Recovered - Current period 

data  

(Enter your numerical sustainability data only. If the Scope of the measure is not 

applicable (NA) or data is not available, enter NA.) 

 

12.0 - Potenciálisan újrahasznosítható, újrahasználható, visszanyerhető 

hulladék anyag – Jelenlegi időszak adatai  

(Csak a fenntarthatósági számadatokat adja meg. Ha az adott mérés nem 

alkalmazható (NA), vagy nem áll rendelkezésre adat, a következőt írja be: NA.) 

Q13 13.0 - Potential Waste Material Recycled, Reused, Recovered - Previous period 

data  

(Enter your numerical sustainability data only. If the Scope of the measure is not 

applicable (NA) or data is not available, enter NA.) 

 

13.0 - Potenciálisan újrahasznosítható, újrahasználható, visszanyerhető 

hulladék anyag – Előző időszak adatai  

(Csak a fenntarthatósági számadatokat adja meg. Ha az adott mérés nem 

alkalmazható (NA), vagy nem áll rendelkezésre adat, a következőt írja be: NA.) 

Q14 14.0 - Potential Waste Material Recycled, Reused, Recovered - Comments (If 

needed, enter additional explanation.) 

 

14.0 - Potenciálisan újrahasznosítható, újrahasználható, visszanyerhető 

hulladék anyag – Megjegyzések  

(Szükség esetén fent adjon meg további részleteket.) 

Q15 15.0 - Potential Waste Material Recycled, Reused, Recovered - Document  

(If needed, upload a document as additional explanation.) 
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15.0 - Potenciálisan újrahasznosítható, újrahasználható, visszanyerhető 

hulladék anyag – Dokumentum  

(Szükség esetén további magyarázatként töltse fel a megfelelő dokumentumot.) 

Q16 Transportation Fuel Efficiency - (Transportation Suppliers Only) 

Grams of CO2 per ton-km of product transported from supplier site to customer site(s).  

If available, please report your Scope 3 transport-related activities as defined by the 

WRI/WBCSD GHG Protocol except employees commuting to and from work see pages 

29-31 in http://www.ghgprotocol.org/files/ghgp/public/ghg-protocol-revised.pdf or the 

"Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard" 

(http://www.ghgprotocol.org/standards/scope-3-standard). 

16.0 - *Mode of Transport  

(Specify the mode of transport in the cell and enter the corresponding data below. To 

add additional Mode of Transport used by your company, please use the "Mode of 

Transport - Comment" field.) 

 

Üzemanyag-takarékosság szállítás során – (Csak szállítmányozó szállítók 

esetén) 

CO2 gramm / tonna-km a szállított termékre számolva (a szállító telephelyétől a 

megrendelő telephelyére/telephelyeire).  Ha lehetséges, kérjük, a 3. csoportba sorolt, 

szállítással kapcsolatos tevékenységekről szóló jelentést a WRI/WBCSD GHG 

Jegyzőkönyv szerint végezze, kivéve az ingázó munkavállalók esetén, lásd a 29-31. 

oldalt itt: http://www.ghgprotocol.org/files/ghgp/public/ghg-protocol-revised.pdf, vagy 

itt: „Vállalati értéklánc (3. csoport) számviteli és jelentéstételi szabvány” 

(http://www.ghgprotocol.org/standards/scope-3-standard). 

16.0 -*Szállítás módja  

(A mezőben adja meg a szállítási módot, és írja be alá a megfelelő adatokat. Ha az 

Ön vállalata további szállítási módot is használ, annak hozzáadására kérjük, 

használja a „Szállítási mód – Megjegyzések” mezőt.) 
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Q17 17.0 - *Mode of Transport - Current period data (Grams of CO2 / ton-km) 

(Enter your numerical sustainability data only. If the Scope of the measure is not 

applicable (NA) or data is not available, enter NA.) 

 

17.0 - *Szállítási mód – Jelenlegi időszak adatai (CO2 gramm / tonna-km) 

(Csak a fenntarthatósági számadatokat adja meg. Ha az adott mérés nem 

alkalmazható (NA), vagy nem áll rendelkezésre adat, a következőt írja be: NA.) 

Q18 18.0 - *Mode of Transport - Previous period data (Grams of CO2 / ton-km)  

(Enter your numerical sustainability data only. If the Scope of the measure is not 

applicable (NA) or data is not available, enter NA.) 

 

18.0 - *Szállítási mód – Előző időszak adatai (CO2 gramm / tonna-km)  

(Csak a fenntarthatósági számadatokat adja meg. Ha az adott mérés nem 

alkalmazható (NA), vagy nem áll rendelkezésre adat, a következőt írja be: NA.) 

Q19 19.0 - Mode of Transport - Comments  

(If needed, enter additional explanation.) 

 

19.0 - *Szállítási mód – Megjegyzések  

(Szükség esetén fent adjon meg további részleteket.)  

Q20 20.0 - Mode of Transport - Document  

(If needed, upload a document as additional explanation.) 

 

20.0 - Szállítási mód – Dokumentum  

(Szükség esetén további magyarázatként töltse fel a megfelelő dokumentumot.) 
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Supply Chain Environmental Sustainability Scorecard 

Definitions / Meghatározások – Szállítói lánc 

környezeti fenntarthatósági értékelőlap 

 

Core Measure – Mért terület  
Unit of Measure – 

Mértékegység 
Definition – Meghatározás 

Environmental Mgt. System  
– 

Környezetirányítás Rendszer 
 

Yes or No  
– 

Igen vagy Nem 
 

(At the corporate level) Do you use an 
externally verified environmental 
management system (ISO14001 or 
equivalent) to track compliance with 
permits, water quality, and to conduct 
environmental risk assessments? If yes, 
which one? (ISO14001 or equivalent) 

– 
(Vállalati szinten) Használnak külső 
szervezet által hitelesített 
környezetirányítási rendszert (ISO 14001 
vagy azzal egyenértékű) az 
engedélyeknek és a vízminőségnek való 
megfelelés nyomon követése, valamint 
környezeti kockázatértékelés elvégzése 
érdekében? Ha igen, melyik rendszert 
használják? (ISO14001, vagy azzal 
egyenértékű) 

Energy management system –  
Energiagazdálkodási rendszer 

 

Yes or No 
 –  

Igen vagy Nem 
 

Do you use an externally verified energy 
management system (EMS) ? If Yes, which 
one you are use? If No, answer "No" 

– 
Használnak külső szervezet által 
hitelesített energiagazdálkodási rendszert 
(EMS)? Ha igen, melyik rendszert 
használják? Ha nem, a válasz: „Nem”. 

(Electric) Energy Usage 
– 

(Villamos)energia felhasználás 
 

Kilowatt-hour or kWh / Unit of 
Output 

– 
Kilowattóra vagy kWh / 
egységnyi kibocsátás  

Total direct net energy usage (purchased 
plus self-generated minus sold) from 
electricity that the operation/site/enterprise 
needs to operate from all sources, 
regardless of use (e.g., electricity going 
into production, or office lighting, food 
production, heating warehouse, etc.). 

– 
Az összes közvetlen nettó villamosenergia 
felhasználás (vásárolt és saját előállítású, 
levonva az értékesített mennyiséget), 
amely minden forrásból szükséges a 
művelet/telephely/vállalat működéséhez, a 
felhasználástól függetlenül (pl. 
termeléshez, irodai világításhoz, 
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élelmiszer-termeléshez, raktár fűtéshez, 
stb. használt elektromosság). 

(Fuel) Energy Usage 
– 

(Tüzelőanyag) energia-
felhasználás 

 

Kilowatt-hour or kWh/ Unit of 
Output 

– 
Kilowattóra vagy kWh / 
egységnyi kibocsátás 

 

Total direct net energy usage (purchased 
plus self-generated minus sold) from fuels 
that the operation/site/enterprise needs to 
operate from all sources, regardless of use 
(e.g., fuel oil, natural gas, etc. going into 
production, or office lighting, food 
production, heating warehouse, etc.) Use 
high heating values. “Sold” energy includes 
steam sold, but does not include energy 
from cooling (water used as pass through 
for heat removal). Steam sold is the 
incremental fuel usage taking into 
consideration boiler efficiency excluding 
parasitic load. 

– 
Az összes közvetlen nettó tüzelőanyag 
energia-felhasználás (vásárolt és saját 
előállítású, levonva az értékesített 
mennyiséget), amely minden forrásból 
szükséges a művelet/telephely/vállalat 
működéséhez, a felhasználástól 
függetlenül (pl. a termeléshez, irodai 
világításhoz, élelmiszer-termeléshez, 
raktár fűtéshez, stb. használt fűtőolaj, 
földgáz). Csak a maximális fűtőértékeket 
használja. Az „Értékesített” energia lehet 
értékesített gőz, de nem lehet hűtésből 
származó energia (hő eltávolítására 
használt áthaladó víz). Az értékesített gőz 
növekményes fűtőanyag-felhasználás, 
amely figyelembe veszi a kazán 
hatásfokát, kivéve a készenléti terhelést. 

(Input / Withdrawal) Water 
Usage 

– 
(Bemenő / kivett) 
vízfelhasználás 

 

Cubic Meters or M 3 / Unit of 
Output 

– 
Köbméter vagy m3 / egységnyi 

kibocsátás 
 

Quantity of water entering the site, from all 
sources, needed for operations (e.g. water 
purchased from local suppliers, pumped 
from wells, rivers, lakes or ocean used in 
process areas--including for cooling; NOT 
Rainwater, unless collected and used in 
process areas). 

– 
A telephelyre bármilyen forrásból bemenő 
víz mennyisége, amely a műveletekhez 
szükséges (pl. helyi szolgáltatóktól 
vásárolt víz, kutakból, folyókból, tavakból 
vagy óceánból szivattyúval kivett víz a 
feldolgozási területeken való használatra – 
beleértve a hűtési célú vizet, de az 
esővizet NEM, kivéve, ha azt összegyűjtik, 
és a feldolgozási területeken használják 
fel). 

(Output / Discharge) Water 
Usage 

– 

Cubic Meters or M 3 / Unit of 
Output 

– 

Quantity of water leaving the site, from all 
sources, needed for operations (e.g. water 
purchased from local suppliers, pumped 
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(Kilépő / kibocsátott) 
vízfelhasználás 

 

 

Köbméter vagy m3 / egységnyi 
kibocsátás 

 

 

from wells, rivers, lakes or ocean used in 
process areas--including for cooling; NOT 
Rainwater, unless collected and used in 
process areas). 

– 
A telephelyről kilépő víz mennyisége, 
amely a műveletekhez szükséges (pl. helyi 
szolgáltatóktól vásárolt víz, kutakból, 
folyókból, tavakból vagy óceánból 
szivattyúval kivett víz a feldolgozási 
területeken való használatra – beleértve a 
hűtési célú vizet, de az esővizet NEM, 
kivéve, ha azt összegyűjtik, és a 
feldolgozási területeken használják fel). 

Hazardous Waste Disposal 
– 

Veszélyes hulladék 
ártalmatlanítása 

 

Metric Tons or MT / Unit of 
Output 

– 
Tonna vagy MT / egységnyi 

kibocsátás 
 

Amount of hazardous waste landfilled or 
incinerated without energy recovery (If it is 
reused, recycled, or recovered, it is not 
considered disposed and may be reported 
optionally.) "Hazardous waste" varies 
worldwide and is defined by local 
regulation; may or may not be linked to 
permits. This may include but is not limited 
to the following: Solvents, 
Flammable/Hazardous raw materials, 
chemical waste, batteries, acids (low pH 
liquids), strong bases or caustic (high pH 
liquids), etc. In the Comments cell, list the 
criteria you used to decide what was 
included or excluded in your data 

– 
Hulladék-lerakóban elhelyezett vagy 
energia-visszanyerés nélkül elégetett 
veszélyes hulladék mennyisége 
(Újrahasználás, újrahasznosítás vagy 
visszanyerés esetén nem tekinthető 
ártalmatlanított hulladéknak), és 
választhatóan lehet jelenteni. A „veszélyes 
hulladék” kifejezés meghatározása a világ 
különböző részein a helyi rendeletek 
szerint eltérő; kezelése engedélyhez kötött 
vagy engedélymentes. Ezek közé 
tartozhatnak – nem kizárólagosan – a 
következők: Oldószerek, 
gyúlékony/veszélyes alapanyagok, vegyi 
hulladék, elemek, savak (alacsony pH-
értékű folyadékok), erős bázisok vagy 
lúgok (magas pH-értékű folyadékok), stb. 
A Megjegyzések mezőben sorolja fel 
azokat a kritériumokat, amelyek alapján 
eldöntötték, hogy az adatokba mit vettek 
bele, és mit nem. 
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Non-Hazardous Waste Disposal 
– 

Nem veszélyes hulladék 
ártalmatlanítása 

 

Metric Tons or MT / Unit of 
Output 

– 
Tonna vagy MT / egységnyi 

kibocsátás 
 

Amount of all other waste landfilled or 
incinerated without energy recovery. 
Includes waste data from solid waste (also 
liquids disposed in a solid container). Note: 
Waste produced during start-ups is 
included. (If it is reused, recycled, or 
recovered, it is not disposed and is 
reported optionally). 

– 
Minden más, lerakóban elhelyezett, vagy 
energia visszanyerése nélkül elégetett 
hulladék. Tartalmazza a szilárd 
hulladékokra vonatkozó adatokat (és a 
szilárd hulladékok tárolójában elhelyezett 
folyadékokat is). Megjegyzés: Tartalmazza 
az elindítások során termelt hulladékot is. 
(Újrahasználás, újrahasznosítás vagy 
visszanyerés esetén nem tekinthető 
ártalmatlanított hulladéknak, és 
választhatóan lehet jelenteni). 

Kyoto Greenhouse Gas 
Emissions Direct (Scope 1) 

– 
A direkt kibocsátású (1. csoport) 

üvegházhatású gázokra 
vonatkozó Kiotói Jegyzőkönyv 

 

Metric Tons of CO2 Equivalent 
or MT of CO2e / Unit of Output 

– 
Tonna CO2 egyenérték vagy 

MT CO2e / egységnyi 
kibocsátás 

 

Scope 1 greenhouse gas emissions as 
defined by the WRI/WBCSD GHG Protocol 
(see pages 25 & 27 in 
http://www.ghgprotocol.org/files/ghgp/publ
ic/ghgprotocol-revised.pdf). Suppliers can 
use their existing tools to calculate Kyoto 
greenhouse gas emissions as long as 
methodology is consistent with the 
WRI/WBCSD GHG Protocol. Otherwise, 
use the calculator found at: 
http://www.nef.org.uk/greencompany/co2c
alculator.htm. If you use a different 
protocol, list it in the Comments cell. (Note: 
If sea transport is involved, also use the 
"GHG emissions from transport or mobile 
sources" calculation tool developed by the 
WRI (downloadable at 
http://www.ghgprotocol.org/calculation-
tools/all-tools) to calculate GHG emissions 
from sea transport.) 

– 
A WRI/WBCSD GHG Jegyzőkönyv szerint 
1. csoportba sorolt üvegházhatású gázok 
kibocsátása (lásd a 25. és 27. oldalt itt: 
http://www.ghgprotocol.org/files/ghgp/publ
ic/ghgprotocol-revised.pdf). A szállítók 
saját eszközüket is használhatják a Kiotói 
Jegyzőkönyv szerinti üvegházhatású 
gázok kibocsátásának kiszámítására, ha 
azok módszertana megfelel a 
WRI/WBCSD GHG Jegyzőkönyvnek. 
Ellenkező esetben az itt található 
kalkulátort kell használni: 
http://www.nef.org.uk/greencompany/co2c
alculator.htm. Ha más eszközt használ, 
jegyezze fel a Megjegyzések mezőben. 
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(Megjegyzés: Tengeri szállítás esetén a 
tengeri szállításból származó 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
kiszámítására szintén használható a 
„Szállítás során vagy mozgó források által 
kibocsátott üvegházhatású gázok” 
kalkulátor eszköz, amelyet a WRI 
fejlesztett ki (itt tölthető le: 
http://www.ghgprotocol.org/calculation-
tools/all-tools)). 

Kyoto Greenhouse Gas 
Emissions Indirect (Scope 2) 

– 
A közvetett kibocsátású (2. 

csoport) üvegházhatású 
gázokra vonatkozó Kiotói 

Jegyzőkönyv 

Metric Tons of CO2 Equivalent 
or MT of CO2e / Unit of Output 

– 
Tonna CO2 egyenérték vagy 

MT CO2e / egységnyi 
kibocsátás 

Scope 2 greenhouse gas emissions as 
defined by the WRI/WBCSD GHG Protocol 
(see pages 25, 27-29 in 
http://www.ghgprotocol.org/files/ghgp/publ
ic/ghg-protocol-revised.pdf). Suppliers can 
use their existing tools to calculate Kyoto 
greenhouse gas emissions as long as 
methodology is consistent with the 
WRI/WBCSD GHG Protocol. Otherwise, 
use the calculator found at: 
http://www.nef.org.uk/greencompany/co2c
alculator.htm. If you use a different 
protocol, list it in Comments cell. (Note: If 
sea transport is involved, also use the 
"GHG emissions from transport or mobile 
sources" calculation tool developed by the 
WRI (downloadable at 
http://www.ghgprotocol.org/calculationtool
s/all-tools) to calculate GHG emissions 
from sea transport.) 

– 
A WRI/WBCSD GHG Jegyzőkönyv szerint 
2. csoportba sorolt üvegházhatású gázok 
kibocsátása (lásd a 25., és a 27-29. oldalt 
itt: 
http://www.ghgprotocol.org/files/ghgp/publ
ic/ghg-protocol-revised.pdf). A szállítók 
saját eszközüket is használhatják a Kiotói 
Jegyzőkönyv szerinti üvegházhatású 
gázok kibocsátásának kiszámítására, ha 
azok módszertana megfelel a 
WRI/WBCSD GHG Jegyzőkönyvnek. 
Ellenkező esetben az itt található 
kalkulátort kell használni: 
http://www.nef.org.uk/greencompany/co2c
alculator.htm. Ha más módszert használ, 
jegyezze fel a Megjegyzések mezőben. 
(Megjegyzés: Tengeri szállítás esetén a 
tengeri szállításból származó 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
kiszámítására szintén használható a 
„Szállítás során vagy mozgó források által 
kibocsátott üvegházhatású gázok” 
kalkulátor eszköz, amelyet a WRI 
fejlesztett ki (itt tölthető le: 
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http://www.ghgprotocol.org/calculationtool
s/all-tools). 

EGP Sustainability Ideas & 
Initiatives Supported 

– 
EG Partner fenntarthatósági 
elképzelések és támogatott 

kezdeményezések 

Description (Attach Additional 
Detail as needed 

– 
Leírás (Szükség esetén 
további dokumentáció 

csatolható 

Description of your company's efforts to 
bring sustainability ideas to EGP and 
support EGP's sustainability initiatives in 
the reported year. Explain how the efforts 
directly impacted EGP. For example, we 
proposed a corrugated box design that 
reduced material usage by XYZ kg's per 
year. We implemented a virtual meeting 
initiative and reduced our air travel related 
to EGP by 50%, thereby reducing our 
carbon footprint by XYZ. Attach additional 
detail as needed. 

– 
Vállalatunk arra vonatkozó törekvéseinek 
leírása, hogy fenntarthatósági 
elképzeléseket vonjon be az EG partner 
tevékenységeibe, és támogassa az EG 
partner jelentési évre vonatkozó 
fenntarthatósági kezdeményezéseit. 
Magyarázza el, hogy a törekvéseknek 
milyen közvetlen hatása volt az EG 
partnerre. Például olyan hullámpapír 
doboz kialakításra tettünk javaslatot, amely 
évi XYZ kg-mal csökkentette az 
anyagfelhasználást. Virtuális találkozóra 
vonatkozó kezdeményezést vezettünk be, 
és 50%-kal csökkentettük az EG partnerrel 
kapcsolatos légi utazásainkat, ezáltal XYZ 
csökkenést értünk el szén-dioxid 
kibocsátásunkban. Szükség esetén 
csatoljon további részleteket. 

Fines & Sanctions 
– 

Bírságok és szankciók 
# 

(At the corporate level) Total number of 
non-monetary sanctions for non-
compliance with environmental laws and 
regulations as defined in the G3.1 
Guidelines (Sustainability Reporting 
Guidelines, Version 3.1, EN 28) published 
by the Global Reporting Initiative (GRI) 
(downloadable at 
https://www.globalreporting.org/resourceli
brary/G3.1-Environment-Indicator-
Protocols.pdf). 

– 
(Vállalati szinten) A Globális Jelentéstételi 
Kezdeményezés (GRI) által kiadott G3.1 
Irányelvben (Fenntarthatósági jelentések 
irányelvei, 3.1 verzió, EN 28) 
meghatározott környezetvédelmi 
törvények és rendeletek be nem tartásából 
származó nem pénzügyi szankciók összes 
száma (itt tölthető 
le:https://www.globalreporting.org/resourc
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elibrary/G3.1-Environment-Indicator-
Protocols.pdf). 

Data Protocol 
– 

Adatgyűjtés módszere 

Description 
– 

Leírás 

What protocols were followed in your 
company's sustainability data collection 
process to ensure the integrity of the data 
provided in this scorecard? How was the 
data verified / audited? 

– 
Vállalatánál milyen módszert használtak a 
fenntarthatósági adatok gyűjtésének 
folyamata során, amely biztosítja a jelen 
értékelőlapban megadott adatok 
integritását? Hogyan történt az adatok 
igazolása / ellenőrzése? 

Renewable Energy 

– 

Megújuló energia 

Kilowatt-hour or kWh / Unit of 
Output 

– 
Kilowattóra vagy kWh / 
egységnyi kibocsátás 

Total energy used that comes from both 
biogenic fuels (wood, biomass) and 
modern alternative energy sources (solar, 
wind, water). Excludes fossil fuels and 
nuclear. The scope is restricted to direct 
fuel use and electricity generation onsite 
(as part of operations under the supplier's 
control) and the dedicated and certified 
purchase of renewable energy. It excludes 
the renewable energy that is part of the 
standard electricity grid at a given location. 

– 
Biogén tüzelőanyagokból (fa, biomassza) 
és modern alternatív energiaforrásokból 
(nap-, szél- vízenergia) származó összes 
felhasznált energia. Nem tartoznak ide a 
fosszilis tüzelőanyagok és az atomenergia. 
Az ide tartozó kör a közvetlen tüzelőanyag-
felhasználásra és a helyszíni 
villamosenergia-termelésre korlátozódik (a 
szállító ellenőrzése alatt álló műveletek 
részeként), valamint a célzott és adott 
célból vásárolt megújuló energia 
vásárlására. Nem tartozik ide egy adott 
helyen az elektromos hálózat részét 
képező megújuló energia. 

Kyoto Greenhouse Gas 
Emissions Indirect (Scope 3) 

– 
A közvetett kibocsátású (3. 

csoport) üvegházhatású 
gázokra vonatkozó Kiotói 

Jegyzőkönyv 

Metric Tons of CO2 Equivalent 
or MT of CO2e / Unit of Output 

– 
Tonna CO2 egyenérték vagy 

MT CO2e / egységnyi 
kibocsátás 

Scope 3 greenhouse gas emissions as 
defined by the "Corporate Value Chain 
(Scope 3) Accounting and Reporting 
Standard" 
(http://www.ghgprotocol.org/standards/sco
pe-3-standard) and "Product Life Cycle 
Accounting and Reporting Standard" 
(http://www.ghgprotocol.org/standards/pro
duct-standard) released by the WRI and 
WBCSD. 

– 
A 3. csoportba sorolt üvegházhatású 
gázok kibocsátása, ahogy azt a „Vállalati 
értéklánc (3. csoport) számviteli és 
jelentéstételi szabvány” 
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(http://www.ghgprotocol.org/standards/sco
pe-3-standard) és a „Termék életciklus 
számviteli és jelentéstételi szabvány” 
(http://www.ghgprotocol.org/standards/pro
duct-standard) meghatározza, amelyeket 
a WRI és a WBCSD adott ki. 

Potential Waste Material 
Recycled, Reused, Recovered 

– 
Potenciálisan újrahasznosítható, 
újrahasználható, visszanyerhető 

hulladék anyag 

Metric Tons or MT / Unit of 
Output 

– 
Tonna vagy MT / egységnyi 

kibocsátás 

All potential waste material generated that 
is not disposed into landfills or incinerators 
without energy recovery. This refers to the 
potential waste material which has 
beneficial reuse or is treated via other solid 
waste treatment, such as 
composting/biogas and incineration with 
energy recovery. 

– 
Minden esetleg keletkező hulladék anyag, 
amit nem helyeznek el hulladéklerakóban, 
vagy nem égetnek el energia 
visszanyerése nélkül. Ez olyan esetleg 
keletkező hulladék anyagot jelent, amely 
újrahasználható, vagy amely kezelése más 
szilárd hulladékkal együtt történik, mint 
például komposztálás / biogáz és égetés 
energia-visszanyeréssel. 

Transportation Fuel Efficiency 
(Transportation Suppliers Only) 

– 
Üzemanyag-takarékosság 

szállítás során – (Csak 
szállítmányozó szállítók esetén) 

Grams of CO2 / ton-km 
– 

CO2 gramm / tonna-km 
 

Grams of CO2 per ton-km of product 
transported from supplier site to customer 
site(s). If available, please report your 
Scope 3 transport-related activities as 
defined by the WRI/WBCSD GHG Protocol 
except employees commuting to and from 
work (see pages 29-31 in 
http://www.ghgprotocol.org/files/ghgp/publ
ic/ghg-protocol-revised.pdf or the 
"Corporate Value Chain (Scope 3) 
Accounting and Reporting Standard" 
(http://www.ghgprotocol.org/standards/sco
pe-3-standard). Specify the mode of 
transport in the Comments cell and enter 
the corresponding data on the same row. 
Insert an extra row to enter data for each 
other mode of transport used. 

– 
CO2 gramm / tonna-km a szállított 
termékre számolva (a szállító telephelyétől 
a megrendelő telephelyére/telephelyeire). 
Ha lehetséges, kérjük, a 3. csoportba 
sorolt, szállítással kapcsolatos 
tevékenységekről szóló jelentést a 
WRI/WBCSD GHG Jegyzőkönyv szerint 
végezze, kivéve az ingázó munkavállalók 
esetén, lásd a 29-31. oldalt itt: 
http://www.ghgprotocol.org/files/ghgp/publ
ic/ghg-protocol-revised.pdf, vagy itt: 
„Vállalati értéklánc (3. csoport) számviteli 
és jelentéstételi szabvány” 
(http://www.ghgprotocol.org/standards/sco
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pe-3-standard). A Megjegyzés részben 
adja meg a szállítási módot, és ugyanabba 
a sorba írja be a megfelelő adatokat. 
Szúrjon be külön sort minden további 
alkalmazott szállítási mód adatainak 
megadásához. 

 


