
 

 

 
 
 
 

Fenntarthatósági teljesítmény mérőszámok, mutatók  
 

Az alábbi dokumentum az Action 2020 Magyarország program keretében, tudomány, civil és vállalati szakemberekkel közösen meghatározott mutatószám 
listát tartalmazza, amely a résztvevő szakemberek szerint a leghatásosabban, relevánsan és előremutatóan ragadja meg a vállalati hozzájárulást a kijelölt 

Action 2020 Magyarország célokhoz.  
 

A mérőszámok és mutatók listája egyfajta „étlap” azon vállalatok számára, akik a valódi fenntarthatósági eredményt és esetenként hatást kívánják mérni a 
fenntarthatóság szempontjából. A lista összeállítása során nem elsősorban a teljeskörűségre, hanem a lényegességre törekedtünk. Iparág, méret és stratégia 

szűkítheti a releváns mutatók körét, ugyanakkor új ötletekre is sarkallhatja az érdeklődőket, fejlődni vágyókat.  
 

A mutatószámrendszert folyamatosan fejlesztjük és az Action 2020 Magyarország program során feltárt üzleti megoldások eredményességének és hatásának 
mérésekor igyekszünk alkalmazni a program monitoringjaként is.  

 
A mutatók nem mindegyike van még teljes részletében, módszertanában kidolgozva, ugyanakkor irányadó a meghatározása, leírása. Visszajelzést, véleményt, 

javaslatot szívesen fogadunk a további fejlesztés és tökéletesítés érdekében.  
 

Meggyőződésünk, ha a dokumentumban található mérőszámok terjednek és stratégiai célkitűzések, akciótervezések fontos szempontjává válnak, már akkor 
eredményesen befolyásoltuk a hazai vállalati fenntarthatóságot és makroszintű célkitűzéseket.  

 
 

 

  



Indikátor neve Tartalma, leírás 

Mérték-
egység 

Indikátor 
szintje 

Kapcsolódó 
célok 

Indikátor jellege 

  
ajánlott 

előremutató 
lehetséges 

Action 2020 
célok 

iparági 
iparágfüggetlen 

Élelmiszeripari 
alapanyagok 
mezőgazdasági 
forrás mix 

A mezőgazdasági termelés sokszínűségének fenntartása, a kevésbé intenzív technológiákból 
származó alapanyagok arányának növelése az élelmiszerekben és táplálkozásban. Ennek 
mérése és folyamatos javítása közös cél. 

% ajánlott É1 iparági 

Élelmiszerhulladék 
audit és intézkedési 
terv 

Az élelmiszerfelesleg, -veszteség, -hulladék, állati eredetű melléktermék mennyiségének 
rendszeres monitoringja, mérése a teljes ellátási láncban (a fogyasztónál keletkezőt nem ide 
véve, lásd másik mutató). A keletkező veszteség okainak feltárása, cselekvési terv készítése, 
jó gyakorlatok bemutatása, terjesztése. 

kvalitatív ajánlott É2 iparágfüggetlen 

Élelmiszerhulladék 
csökkentés 

A vállalati folyamatok mellett a teljes értéklánc során, a fogyasztóknál keletkezett hulladék 
csökkentését szolgáló üzleti megoldások révén elért hulladékcsökkentés mértéke 

tonna ajánlott É2 iparágfüggetlen 

Élelmiszerhulladék 
hasznosítás 

Az élelmiszerfeleslegek és -hulladékok hasznosítási aránya az élelmiszerhulladék piramis 
prioritási szintjeinek megfelelően - adományozás, takarmányozás, komposztálás, 
bioüzemanyag, hulladékelhelyezés - 
(és ennek minél fenntarthatóbb célú irányú fejlesztése). 

% ajánlott É2 iparágfüggetlen 

Nyilvános 
élelmiszerhulladék 
adatok 

A keletkező élelmiszerjellegű hulladék adatok nyilvánossá tétele a társadalmi párbeszéd és a 
társadalmilag hasznos megoldások létrejötte érdekében 

kvalitatív ajánlott É2 iparágfüggetlen 

Átadási pontok az 
élelmezés-
értékláncban 

Az élelmezéssel kapcsolatos értékláncban az átadási pontok számával növekszik az 
élelmiszerhulladék mennyisége, ezért cél ezen átadási pontok számának csökkentése, az 
adott pontokon az fenntarthatósági együttműködések és közös fejlesztések kialakítása. 

kvalitatív ajánlott É2 és É3 iparági 

Élelmiszertermék 
ökológiai lábnyoma 

Az adott élelmiszer ökológiai lábnyomának csökkentése, ezáltal a jelentős környezeti hatások 
javítása. Adott termék/kCal ökolábnyoma, vízlábnyoma, karbonlábnyoma és ezek javítása. 

lábnyom lehetséges É3 iparági 
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Indikátor neve Tartalma, leírás 

Mérték-
egység 

Indikátor 
szintje 

Kapcsolódó 
célok 

Indikátor jellege 

  
ajánlott 

előremutató 
lehetséges 

Action 2020 
célok 

iparági 
iparágfüggetlen 

Kiegyensúlyozott 
táplálkozást 
támogató termékek 

Mekkora a kiegyensúlyozott táplálkozást támogató termékek aránya a portfólióban? Milyen 
kritériumrendszer alapján határozzák meg, melyek tartoznak ide? Publikus-e ezen 
kritériumrendszer a társadalmi párbeszéd céljából? 

% és 
kvalitatív 

ajánlott É4 iparági 

Kiegyensúlyozott 
táplálkozás 

A kiegyensúlyozott táplálkozást szolgáló szemlélet- és magatartásformáló kampányok, 
programok, akciók, képzések elengedhetetlenek a fogyasztó befolyásolása céljából. Az elért 
létszám mellett a program rendszeressége és hatásmérése is fontos. 

fő 
% 

lehetséges É4 iparágfüggetlen 

Fogyasztói elérés 
A kiegyensúlyozott táplálkozást lehetővé tévő termékek a fogyasztók milyen köréhez és 
szegmenséhez érnek el. Fontos, hogy a fenntartható termékek ne csak prémium 
szegmensben legyenek elérhetőek, hanem "tömegtermékké" váljanak. 

piaci 
rész 
piaci 
átlagár 
% 

előremutató É4 iparági 

Élelmiszerkultúra  

Az fenntarthatósági szempontokat is figyelembe vevő élelmiszerkultúrát erősítése, fejlesztő 
kampányok és programok nem csak a fogyasztókat befolyásolják kedvezően, hanem 
gazdasági jelentősége is fontos. Az elért létszám mellett a program rendszeressége és 
hatásmérése is fontos. 

fő 
% 

lehetséges É4 és É1 iparágfüggetlen 

Felelős marketing 
Az élelmiszertermékekhez kapcsolódó fogyasztói kommunikációban előremutató iparági vagy 
általános önszabályozás, felelős iránymutatások gyakorlati alkalmazása, felelős reklámozás 

kvalitatív ajánlott É4 és FÉ4 iparági 

Gyermekéhezés 
csökkentése 

Az éhező és/vagy alultáplált gyermekek kiegyensúlyozott táplálkozását lehetővé tévő akciók 
szüksészerűek. Kihívás az egyszeri adományozás helyett/mellett a fenntartható megoldások 
kifejlesztése, bevezetése. 

kCal/fő ajánlott É5 iparágfüggetlen 
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Indikátor neve Tartalma, leírás 

Mérték-
egység 

Indikátor 
szintje 

Kapcsolódó 
célok 

Indikátor jellege 

  
ajánlott 

előremutató 
lehetséges 

Action 2020 
Magyarország 

célok 

iparági 
iparágfüggetlen 

Fenntartható 
termékek és 
szolgáltatások 

Azon nyilvánosan is elérhető / érintetti diskurzuson alapuló kritériumrendszer, ami alapján a 
vállalat a fenntartható termékek és szolgáltatáso körét meghatározza. A fenntartható 
termékek/szolgáltatások aránya a teljes portfólióban (árbevétel arányában összesen és 
fogyasztói szegmensenként pl. prémium vs. tömegtermék, piaci részesedés) 

kvalitatív 
és % 

ajánlott FÉ1 iparágfüggetlen 

Dematerializáció 
A növekedési célkitűzések milyen aránya származik materiális alapú tevékenységből, 
mennyiségi fogyasztási növekedési célokból / Dematerializációt szolgáló üzleti modellek 
száma, aránya 

% előremutató FÉ1 iparágfüggetlen 

Birtoklásmentesítés Az árbevétel milyen aránya származik nem tulajdonlás/birtoklás alapú tevékenységből % előremutató FÉ1 és FÉ2 iparágfüggetlen 

Fenntartható 
termékcsomagolás 

A termékek csomagolását fenntarthatóbbá tenni: előrecsomagolt termékek arányának 
csökkentése / lebomló csomagolóanyagok aránya / újrahasználható csomagolás alkalmazása 
/ újrahasznosítás megvalósítása  

% ajánlott FÉ2 iparágfüggetlen 

Fogyasztás 
környezeti hatása 

A termékek fogyasztása során jelentkező illetve szolgáltatások igénybevételéhez  közvetlenül 
kapcsolódó környezeti terhelés, kibocsátások (pl. hulladék, erőforrásigény, területhasználat, 
poremisszió stb.) 

CO2 
víz 
MJ 
PMT10 
m2 
stb. 

előremutató FÉ2 iparági 

Helyi források 
aránya 

Helyi származás/forrás aránya (i) az alapanyagokban (ii) termékekben és szolgáltatásokban 
(ii) alvállalkozókban és beszállítókban (iii) foglalkoztatottak között  

% ajánlott FÉ2 iparágfüggetlen 

Termékek/Szolgál-
tatások lábnyoma 

A termékek és szolgáltatások ökológiai lábnyoma (vagy a fenntarthatóság egyes kiemelt 
területeire vetített lábnyoma, pl. karbonlábnyom, vízlábnyom) 

lábnyom előremutató FÉ2 iparágfüggetlen 

Termékek erőforrás 
intenzitása 

A termékek erőforrásigénye, - intenzitása (és ezen belül az újrahasznosított nyersanyagok és 
megújuló energia aránya) 

kvalitatív 
és % 

ajánlott FÉ2 iparági 

Termékinformáció 
Publikusan elérhető fogyasztói információ a termékekben a hozzáadott anyagok és/vagy 
alkalmazott károsanyagok fajtája és aránya 

% ajánlott FÉ2 iparági 
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Indikátor neve Tartalma, leírás 

Mérték-
egység 

Indikátor 
szintje 

Kapcsolódó 
célok 

Indikátor jellege 

  
ajánlott 

előremutató 
lehetséges 

Action 2020 
Magyarország 

célok 

iparági 
iparágfüggetlen 

Termékélettartam 
A termékek tervezett élettartamának hossza, vállalt garancia hossza, javítható részek aránya 
a termékben 

év előremutató 
FÉ2 és FÉ1 
és FÉ4 

iparági 

Egészségprevenció 
A kiegyensúlyozott, egészséges életmódra ösztönző kampányok és kommunikáció, 
programok (szemléletformálás a megelőző hozzáállás érdekében, magatartásváltozás, 
hatásmérés) 

kvalitatív ajánlott FÉ3 iparágfüggetlen 

Fenntartható 
életmód 
népszerűsítése 

A fenntartható életmódot népszerűsítő kampányok, kommunikáció  
 
Kimondottan a munkavállalók számára elérhetővé tett / fejlesztett fenntartható fejlődés 
tematikájú (esetleg kimondottan az Action2020 prioritásokhoz és célokhoz kapcsolódó) 
szemlélet- és magatartásformáló programok, képzések és azok hatása 

Ft / 
árbevétel 
reach 
rating 

ajánlott FÉ4 és FÉ3 iparágfüggetlen 

Felelős marketing 
Iparági és egyéb reklámönszabályozás alkalmazása (reklám, marketing, értékesítés); etikus és 
felelős marketing megvalósítása (pl. szexista, sztereotíp marketing; nem fenntartható 
fogyasztás ösztönzése, megtévesztés stb. elkerülése) 

kvalitatív ajánlott FÉ4 iparágfüggetlen 

Munkavállalók 
fenntartható 
életmódja 

A munkavállalók körében a fenntartható életmód és fogyasztás ösztönzése, fenntartható 
munkavállalói közösségek létrejöttének ösztönzése, szemléletformálás, hatásmérés 

kvalitatív előremutató FÉ4 iparágfüggetlen 

Fogyasztói 
tudatosság 

A fogyasztói/vásárlói tudatosság és fenntarthatósági aspektusának mérése; a fenntartható 
fogyasztás/életmód akadályainak feltárása, megértése (érzékenység, magatartás, 
vásárlói/fogyasztói döntéshozatal, szokások) a vállalat saját tevékenysége, 
termékei/szolgáltatásainak hatásait kutatva, mérve, elemezve.  

kvalitatív előremutató FÉ4 iparágfüggetlen 
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Indikátor neve Tartalma, leírás 

Mérték-
egység 

Indikátor 
szintje 

Kapcsolódó 
célok 

Indikátor jellege 

  
ajánlott 

előremutató 
lehetséges 

Action 2020 
Magyarország 

célok 

iparági 
iparágfüggetlen 

Új munkahelyek 
Új munkahelyek száma adott évben a vállalat közvetlen alkalmazotti körében és az 
értékláncban a vállalatnak köszönhetően (újonnan létesített és megszüntetett munkahelyek 
különbözeteként) 

db ajánlott F iparágfüggetlen 

Méltányos bér 

A legalacsonyabb bérrel rendelkező személy jövedelmének mértéke méltányos, ami lehetővé 
teszi az alapvető életkörülmények biztosítását - ennek meghatározási módszertana, összege 
vállalati szintű elv/politika mentén kerül meghatározásra (ehhez háttéranyagként: 
http://mek.oszk.hu/06400/06412/06412.pdf) 

Ft ajánlott F1  iparágfüggetlen 

Méltányos bérezési 
rendszer 

Legalacsonyabban bér mértéke / Hány % foglalkoztatott a minimálbéren és az ő nemi 
megoszlásuk / Hány % foglalk. a nemzeti átlagbéren? / Hány % foglalkoztatott van fölötte? / 
Legalacsonyabban és legjobban fizetett munkavállaló közötti különbség / Legmagasabb 
fizetéseknél a nemi megoszlás / Búnuszokban és végkielégítésben a nemek közötti különbség 
/ Béren kívüli alapszükségleteket biztosító juttatások aránya – egészségügyi, nyugdíj, 
prevenció, öngondoskodás, lakhatási – „fenntartható cafeteria” aránya / Fiatal pályakezdők 
jövedelembeállási szintje / Nemek közötti és életkor szerinti megoszlás, bérkülönbségek 
mérése, monitorozása / Bérelt és közvetlenül foglalkoztatott alkalmazottak aránya és 
juttatási rendszerük méltányossága / Átlátható, egységes bónusz, fizetésemelés és 
előléptetés rendszer 

Ft és % 
és 
kvalitatív 

előremutató F1 iparágfüggetlen 

Oktatásban való 
részvétel 

Oktatásban (közép- és felsőoktatásban, szakképzésben) való hatékony és hatásos részvétel 
annak érdekében, hogy a munkaerőpiaci kereslet-kínálat jobban illeszkedni tudjon 
tudás/ismeretek és készségek/kompetenciák szintjén is, továbbá, hogy a fiatalok 
foglalkozatásának esélyeit javítsuk 

fő ajánlott F2  iparágfüggetlen 

Toborzási idő Az átlagos toborzási idő, pozíció betöltési idő hossza a kritikus területeken nap ajánlott F2  iparágfüggetlen 

Gyakornokok A gyakornokok száma és megtartási, beválási arányuk fő és % ajánlott F2 és F4 iparágfüggetlen 

Vezetőképzés 

Vezetői képzésen résztvevő vezetők aránya (nem szakmai, inkább kompetencia alapú pl. 
leadership, fenntarthatósági, problémamegoldó stb.)  % ajánlott F3 és F5 iparágfüggetlen 
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Indikátor neve Tartalma, leírás 

Mérték-
egység 

Indikátor 
szintje 

Kapcsolódó 
célok 

Indikátor jellege 

  
ajánlott 

előremutató 
lehetséges 

Action 2020 
Magyarország 

célok 

iparági 
iparágfüggetlen 

Idő a tanulásra 
A munkavállalók számára biztosított munkanapok száma képzésre, fejlesztésre (vállalati, nyílt 
képzések, felsőoktatásban való részvétel, önképzés stb.) 

nap ajánlott F3  iparágfüggetlen 

Képzés és fejlesztés 
A vállalat által finanszírozott képzések és fejlesztések, amelyeket munkavállalóinak 
rendelkezésére bocsát, elérhetővé tesz (tematikus bontásban, nyelvi képzések, szakképzések, 
készségfejlesztések, vezetőképzések stb.) 

Ft / fő ajánlott F3  iparágfüggetlen 

Fenntarthatósági 
kompetenciák 

A kompetenciamérésekbe fenntarthatóság számára fontos kompetenciák integrálása és a 
kompetenciaprofilban való változás mérése (pl. leadership, egyéni felelősségvállalás, 
tervezés, problémamegoldás stb.) 

kval előremutató F3  iparágfüggetlen 

Önként képzésre 
jelentkezők 

A képzési, fejlesztési programokra önkéntesen jelentkezők száma, aránya % előremutató F3  iparágfüggetlen 

Részvételi kultúra 
A munkavállalók bevonása a döntéshozatali folyamatokba, valódi részvétel alapúság 
megvalósítása. Ezáltal egyrészt az igényeikhez igazított vállalati fejlődés és egyéni felelősség 
növelése. Nem csak vállalati, de fogyasztói, termékre vonatkozó fejlesztésekre is vonatkozik.  

kvalitatív előremutató F3  iparágfüggetlen 

Hátrányos 
helyzetűek 
foglalkoztatása 

A vállalat azonosítja, hogy közvetlen és közvetett alkalmazottai körében ki számít hátrányos 
helyzetűnek. A hátrányos helyzetűek (pl. pályakezdők, fogyatékos emberek, kisebbségi 
származásúak, idősek, kisgyermekes nők, gyermeküket egyedül nevelő szülők, más szexuális 
orientáltságúak, alacsony iskolai végzettségűek stb.) aránya a foglalkoztatottak körében, 
közvetlen alkalmazottak és a teljes értékláncra is vonatkoztatva / az azonosított hátrányos 
helyzetű csoportokon belül a nemi megoszlás külön vizsgálata 

% ajánlott F4  iparágfüggetlen 

Diverzitás szemlélet 
A sokszínűséget, diverzitást szolgáló szemléletformáló, érzékenyítő, integráló programok 
mennyisége, minősége, hatása, az elért létszám, és azok aránya a teljes foglalkoztatottak 
számához képest 

db, 
kvalitatív 
fő 
% 

ajánlott F4  iparágfüggetlen 
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Indikátor neve Tartalma, leírás 

Mérték-
egység 

Indikátor 
szintje 

Kapcsolódó 
célok 

Indikátor jellege 

  
ajánlott 

előremutató 
lehetséges 

Action 2020 
Magyarország 

célok 

iparági 
iparágfüggetlen 

Ösztöndíj 
programok 

A kisebbségeket és fokozottan hátrányos helyzetűeket célzó, foglalkoztatásukat és annak 
esélyeit növelő képzési programokat támogató ösztöndíjprogramok, gyakornoki programok 

fő ajánlott F4  iparágfüggetlen 

Hátrányos 
helyzetűek 
esélyjavítása 

A fenti/lenti mutatók és a vállalatnál alkalmazott HR-mutatók (pl. képzési órák, előléptetések 
stb.) hátrányos csoportokra vonatkozó bontásban való elemzése, beavatkozási pontok 
azonosítása és intézkedési terv megfogalmazása. 

% ajánlott F4 iparágfüggetlen 

Női vezetők aránya 
A női vezetők aránya a különböző vezetői szinteken, összehasonlítva a teljes munkavállalói 
körben képviselt arányukkal illetve külső benchmarkkal 

% ajánlott F5 iparágfüggetlen 

Női 
esélyegyenlőség 

A fenti/lenti mutatók és a vállalatnál alkalmazott HR-mutatók (pl. képzési órák, előléptetések 
stb.) nemek szerinti bontásban való elemzése, beavatkozási pontok azonosítása és 
intézkedési terv megfogalmazása. 

% ajánlott F5 iparágfüggetlen 

Túlmunka A valós túlórák aránya és a kifizetések aránya 
óra, % 
kvalitatív 

előremutató FÉ3 iparágfüggetlen 

Munkahelyi stressz 

A munkahelyi, munkavégzéssel kapcsolatos stressz azonosítása, mérése és javítása, lehetőség 
szerint objektivitásra törekvő módszertan és/vagy külső független fél által; a csökkentését 
szolgáló programok számra és minősége, hatása, az elért létszám és azon aránya az 
érintettekhez képest 

kvalitatív 
fő, % 

előremutató FÉ3 iparágfüggetlen 

Munkavállalói 
egészség 

A munkavállalók betegségével összefüggő kiesett napok száma (betegszabadság és táppénz) 
és benchmark annak elemzése céljából, hogy a munkavállalók egészségi szintje megfelelő, 
prevenciós beavatkozás szükséges-e 

nap előremutató FÉ3 iparágfüggetlen 

Fluktuáció 

A fluktuáció mértéke, annak tendenciája, okainak feltárása és az alapján fenntartható 
intézkedési terv az üzleti stratégiához is illeszkedőnek. A fluktuáció mögött álló indokok közül 
a munkahelyi stressz, méltányos bánásmód és diszkrimináció okok kiemelt kezelése. Kritikus 
területeken kiemelt kezelése a mutatónak.  

% ajánlott FÉ3 iparágfüggetlen 
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Indikátor neve Tartalma, leírás 

Mérték-
egység 

Indikátor 
szintje 

Kapcsolódó 
célok 

Indikátor jellege 

  
ajánlott 

előremutató 
lehetséges 

Action 2020 
Magyarország 

célok 

iparági 
iparágfüggetlen 

Diszkrimináció 
mentes 
foglalkoztatás 

A diszkrimináció mentesség valódi megvalósulása és az ezt szolgáló intézkedések (pl. 
vállalatirányítási eszközök alkalmazása, kultúra formálás, vezető és munkavállói képzés) 
mennyisége, minősége és hatásossága objektivitáson alapuló monitorozás révén - ennek 
kiterjesztése a beszállítói láncba 

kvalitatás 
és 
esetszám 

ajánlott F és F4 iparágfüggetlen 

Munka-magánélet 
egyensúlya 

A munkavállalói elégedettség a munka-magánélet egyensúlyra vonatkozóan, az ezirányú 
törekvések támogatása (pl. atipikus munkaformákkal) és ezek termelékenységre, 
eredményességre való hatásának mérése is 

kvalitatív előremutató 
F4 és F5 és 
FÉ3 

iparágfüggetlen 
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Indikátor neve Tartalma, leírás 

Mérték-
egység 

Indikátor 
szintje 

Kapcsolódó 
célok 

Indikátor jellege 

  
ajánlott 

előremutató 
lehetséges 

Action 2020 
Magyarország 

célok 

iparági 
iparágfüggetlen 

Karbonsemleges 
üzleti modell 

A klímaváltozásból eredő kockázatokat internalizáló üzleti modell kialakítása, fejlesztése kvalitatív előremutató K1 

iparági / 
iparágfüggetlen 

Zöld fal Zöld fal / tető aránya % előremutató K1 iparágfüggetlen 

Biodiverzitás 
A vállalat által működtetett, befolyásolt földrajzi terület hány százalékán sikerült megőrizni 
vagy javítani a biodiverzitást, fajmegőrzést?  

% ajánlott K1 iparágfüggetlen 

Energiahatékonyság 

Az energiahatékonyság javítását szolgáló beruházások mértéke (aránya a teljes beruházások 
összegéhez és/vagy a környezetvédelmi célú beruházásokhoz viszonyítva) - amely 
következtében az adott munkafázis során felhasznált energia fajlagosan és/vagy abszolút 
értékben csökken 

% előremutató K2 iparágfüggetlen 

Energiafelhasználás Az felhasznált energia mennyisége  
toe 
(vagy 
MJ) 

ajánlott K2 iparágfüggetlen 

Energiafelhasználás 
forrásai 

A teljes energiafelhasználás megoszlása források szerint (fosszilis, alternatív, megújuló), cél 
a megújuló és alternatív irányába való fokozatos áttérés 

% ajánlott K2 és K3 iparágfüggetlen 

Szén-dioxid 
kibocsátás 

A vállalat (vagy üzletág / irodaház / termék / ügyfélre vetített) közvetlen CO2-kibocsátás 
egyenérték mértéke 

t ajánlott K2 iparágfüggetlen 

Hulladék 
újrahasznosítás 

Hulladékmegelőzést eredményező tevékenységek, továbbá a keletkezett hulladék 
mennyisége és annak megoszlása aszerint, hogy hová kerül (lerakóra / égetőbe / 
újrahasználatra / újrahasznosításra) 

% ajánlott K2 iparágfüggetlen 

CO2 semlegesítés 
Az okozott közvetlen vagy közvetett CO2-kibocsátás kompenzálását szolgáló intézkedés 
által semlegesített CO2-kibocsátás 

t előremutató K2 iparágfüggetlen 

Karbonlábnyom 
Karbonintenzitás, karbonlábnyom számítás vállalatra, üzletágra, termékre, irodára, 
beszállítói láncra stb. a közvetett CO2-kibocsátás internalizálásával (pl. kiszervezett szállítás 
is belekalkulálva) 

lábnyom 
(t) 

előremutató K2 és K3 iparágfüggetlen 

Fogyasztói CO2 
kibocsátás 

Azon termékek/szolgáltatások aránya a portfólióban, amelyek a vevő/fogyasztó 
termékhasználat/szolgáltatás igénybevétel közbeni energiafelhasználását és/vagy CO2-
kibocsátását csökkenti 

% ajánlott K3 

iparági / 
iparágfüggetlen 
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Indikátor neve Tartalma, leírás 

Mérték-
egység 

Indikátor 
szintje 

Kapcsolódó 
célok 

Indikátor jellege 

  
ajánlott 

előremutató 
lehetséges 

Action 2020 
Magyarország 

célok 

iparági 
iparágfüggetlen 

Vízfogyasztás 
A közvetlen vízfogyasztás mértéke abszolút értékben és fajlagosan (egy főre / termékre / 
m2-re / irodaházra vetítve - attól függően, hogy mely fajlagos viszonyítási alap releváns az 
adott vállalatnak). 

m3 és 
fajlagos 
m3 

ajánlott V1 iparágfüggetlen 

Felhasznált víz 
forrása 

A felhasznált ivó- és ipari víz mennyisége és megoszlása forrás szerint (hálózatból, vízbázis 
közvetlen terheléssével, újrahasznosított forrásból, ismételt vízkivételből, csapatdékvíz). 

 % előremutató V1 iparágfüggetlen 

Vízlábnyom 
Vízlábnyom aboszolút értéke vállalatra nézve, amely tartalmazza a közvetlen és közvetett 
vízfogyasztást is, továbbá fajlagos vízlábnyom mutatók pl. üzletágra / termékre / ügyfélre 
vetített formában a közvetett vízfelhasználás internalizálásával 

lábnyom 
(m3 és 
fajlagos 
m3) 

előremutató V1 iparágfüggetlen 

Hálózati veszteség 
A vízfelhasználáshoz/vízszétosztáshoz kapcsolódó hálózati veszteség azonosítása és 
javítása, a hálózati vízveszteség mértéke a teljes vízhasználathoz viszonyítva 

m3 
m3/hossz  
m3/idő 
% 

előremutató V1 

iparágfüggetlen / 
iparági 

Frissvíz igény 

A teljes vízfogyasztás (vízigényen) az „újra hasznosított” (recirkuláció, ismételt) 
vízhasználattal csökkentett mennyisége (vízelhasználás), vagyis a frissvíz igény 
meghatározása és ennek aránya a teljes vízfogyasztáshoz (vízigényhez) viszonyítva. Ez 
megfelelően illusztrálja a vízforrást valóban terhelő vízfogyasztást.  

m3 és % előremutató V1 

iparágfüggetlen / 
iparági 

Víz-energia nexus 

A vízfogyasztás/vízszállítás energiaigényességének meghatározása, vagyis a teljes 
vízhasználatnak fajlagos energia fogyasztásának meghatározása, mérése, fejlesztése, 
továbbá a vízhasználathoz köthető energia fogyasztás meghatározása (valamint a teljes 
energiafogyasztáson belüli arányának vizsgálata, illetve ezen belül a megújuló energia 
aránya és annak fejlesztése).  
Iparágspecifikusan további indikátorlehetőségek: Energiatermelés esetében az 
energiatermelés vízigényessége (pl. hűtővíz).  / A szennyvíztisztítás esetében annak 
vízigényessége.  

MJ/m3 
m3/MJ 
% 

lehetséges V1 

iparági / 
iparágfüggetlen 
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Indikátor neve Tartalma, leírás 

Mérték-
egység 

Indikátor 
szintje 

Kapcsolódó 
célok 

Indikátor jellege 

  
ajánlott 

előremutató 
lehetséges 

Action 2020 
Magyarország 

célok 

iparági 
iparágfüggetlen 

 
Vízkészletet érintő 
vízigény 

A frissvíz igény / összvízkibocsátás aránya % lehetséges V1 és V3 iparágfüggetlen 

Vásárlónál 
jelentkező vízigény 

Termék fogyasztása során / szolgáltatás igénybevételéhez közvetlenül kapcsolódó vízigény 
feltárása és javítása 

liter előremutató V1 és FÉ2 iparágfüggetlen 

Vízkibocsátás 
A kiáramló víz/vízkibocsátás (csatornába, házlózatba) mennyisége a beszállítói láncban / 
teljes értékláncban és annak megoszlása, hogy hová megy (csatornába, felszíni  feszíni 
élővízbe, felszín alatti vízbe)  

m3 és % ajánlott V2 iparágfüggetlen 

Minőségi 
vízkibocsátás 

A vízkibocsátás mennyiségének megoszlása aszerint, hogy kezelt / nem kezelt illetve, hogy 
megfelel/nem felel meg a fogadóközegre vonatkozó határértéknek  - telephelyre / vállalatra 
és beszállítói láncra vonatkozóan is 

% ajánlott V2 iparágfüggetlen 

Szennyvíz minőség 
A gyártási, termelési folyamatok során alkalmazott vízkezelési tevékenységek során 
felhasznált veszélyes anyagok mennyisége és minősége abszolút értékben és fajlagosan; a 
radikális vízkezelést és víztisztítást igénylő vegyszerek megelőzése, kiváltása  

  ajánlott V2 iparági 

Hasznosítható 
természetes 
vízkészlet 

A hasznosítható természetes vízkészlet mennyisége és annak növelésének mértéke (pl. 
visszajuttatott, természetes vízkészletet növelő víz arány az adott vígyűjtő statisztikai 
hasznosítható vízkészletéhez képest). Továbbá az adott terület hasznosítható természetes 
vízkészletének minőségi/eloszlási/hosszú távú rendelkezésre állásának javítása és ahhoz 
való hozzájárulás. 

m3/év 
% 

előremutató V2 iparágfüggetlen 

Csapadékvíz 
felhasználás 

A felhasznált, újrahasznosított csapadékvíz mennyisége (hasznosítási formát és kibocsátási 
formát is megadva) 

m3/év előremutató V3 iparágfüggetlen 

Talaj víztározási 
képessége 

A talaj víztározási képességének befolyásolása, javítása termék, technológia, folyamat révén kvalitatív előremutató 
V3 és K1 és 
É4 és É1 

iparági 
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