
 

Kérdések: 

 

management, működési alapelvek 

1. a szervezet vezetésében és működésében is elköteleződött a környezetvédelem iránt 

2. a szervezet rendelkezik fenntarthatósági koncepcióval és/vagy cselekvési akciótervvel 

3. a szervezet a dolgozóit tájékoztatja és igény szerint továbbképzésben is részesíti 

fenntarthatósági kérdésekben munkakörére vonatkozóan 

4. a szervezet megoldja a vendégei tájékoztatását (akár szóban, akár írásban) a 

környezetvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseikről, amennyiben igény merül fel rá 

5. a szervezet a szerződtetett szállítókkal környezettudatos módon működik együtt 

6. a szervezet megoldja a vele szerződtetett kapcsolatban álló beszállítók tájékoztatását a 

fenntarthatósági koncepcióról 

7. a szervezet támogat civil vagy környezetvédő szervezeteket 

8. a szervezet törekszik működése során a természetes eredetű anyagok felhasználásának 

előtérbe helyezésére 

 

energiafelhasználás 

9. vezet nyilvántartást az energia-és vízfogyasztásáról, a hulladék mennyiségéről 

10. energiatakarékos világítást használ 

11. fenntartható hűtés és/vagy fűtést használ 

12. előnyben részesíti a megújuló energiákat 

13. energiatakarékos gépek használatát (például mosás, mosogatás, szárítás során) részesíti 

előnyben 

14. a légkondicionált helységekben szigeteltek az ablakok 

15. a szervezet működési helyén elérhető a két komponenses vízöblítés 

16. a szervezet működési helyén elérhetőek a víztakarékos mosdók 

17. a szervezet működési helyén elérhetőek a víztakarékos fürdőszobák 

18. a szervezet működési helyén a vízellátás automatikus vezérlésű 

19. a szervezet működési helyén használt mosó- és szárítógépek teljes kapacitása kihasználásra 

kerül 



 
20. a szervezet a mosogatógép használatát részesíti előnyben a folyóvíz használata helyett 

21. a szervezet takarékoskodik a folyóvízzel 

22. a szervezet a medencéjét használaton kívüli időszakban alacsonyabb hőfokra kapcsolja vagy 

letakarja 

23. a szervezet a kardiogépeket két használat között energiatakarékos üzemmódba kapcsolja 

24. a szervezet használ olyan kardiogépeket, amelyek mozgási energiából áramot generálnak 

 

megközelíthetőség 

25. a szervezet működési helyét környezetbarát módon megközelíteni (tömegközlekedés, vasút, 

kerékpár, elektromos autó) nem jelent problémát 

26. a szervezet működési helye kerékpár tárolóval rendelkezik vagy a kerékpár tárolása 

megoldható más módon 

 

tisztítószerek, higiéniai termékek, kozmetikumok 

27. a szervezet használ vegyi anyag mentes takarítószereket 

28. a szervezet gondoskodott a személyzet képzéséről a tisztítószerek és higiéniai termékek 

gazdaságos felhasználásával kapcsolatban 

29. a szervezet használ természetes eredetű mosószereket 

30. a látogatók számára nyitott helyiségekben (például mosdók) kihelyezett higiéniai termékek 

természetes alapanyagokból készültek 

31. a látogatók számára nyitott helyiségekben (például mosdók) kihelyezett higiéniai termékek 

takarékosan adagolható kiszerelésben elérhetőek 

32. a szervezet használ újrahasznosított toalettpapírt  

33. a szervezet egyáltalán nem használ fel működése során állatkísérletből származó higiéniai 

termékeket 

34. a szervezet működése során igyekszik elkerülni a felesleges törülköző használatot 

35. a szervezet működése során igyekszik elkerülni a felesleges ágynemű használatot 

36. a szervezet működése során igyekszik az egyszer használatos kozmetikumok használatának 

minimalizálására 

37. a szervezet működése során előnyben részesíti a természetes eredetű anyagokból készülő 

kozmetikumokat 



 
38. a szervezet működése során előnyben részesíti a növényi eredetű alapanyagokból készülő 

kozmetikumokat 

39. a szervezet működése során törekszik a használt kozmetikumok takarékos adagolására 

40. a szervezet egyáltalán nem használ fel működése során állatkísérletből származó 

kozmetikumokat 

41. a szervezet működése során törekszik rá, hogy az elhasznált kozmetikai termékek 

csomagolását újra felhasználja, utántöltse 

42. a szervezet működése során odafigyel az aerob anyagok (például algát tartalmazó termékek) 

használatának csökkentésére 

43. amennyiben kisgyermekek számára nyújt szolgáltatást a szervezet, odafigyel az irritáló 

kozmetikumok mellőzésére 

44. a szervezet működése során törekszik a veszélyes anyagok használatát mellőzni és inkább a 

természetes alapanyagú termékeket részesít előnyben 

 

hulladékkezelés 

45. megoldott a szervezet működési helyén a szelektív hulladékgyűjtés 

46. a szervezet a működése során törekszik a hulladék minimalizálásra 

47. megoldott a szervezet működési helyén vagy egyéb, kifejezetten erre kialakított területen a 

komposztálás 

48. a szervezet működése során igyekszik csökkenteni tudatos döntésekkel a csomagolási 

hulladék termelését 

49. a szervezet részt vesz az újrahasznosításban 

50. a szervezet törekszik az élelmiszer hulladék minimalizálásra 

 

papírfelhasználás 

51. a szervezet elköteleződött a takarékos papírfelhasználás mellett 

52. a szervezet odafigyel a nyomtatás csökkentésére 

53. a szervezet működése során használja a kétoldalas nyomtatást 

54. a szervezet kerüli a szórólapok és nyomtatványok használatát, amennyiben elérhető online 

opció helyette 

55. a használt papírtermékek újrahasznosítása megoldott 



 
56. elérhető az online jegyvásárlási opció 

57. elérhető az online időpont foglalási opció  

58. a szervezet biztosít online kommunikációra felületet (telefon, e-mail, direct message) 

59. a szervezet biztosít papír alapú beléptetés és azonosítás mellett vagy helyett okos 

megoldásokat is, például telefonos (QR-kód) beléptetés 

60. a szervezet működése során használ mosható alternatívákat papírtörlő helyett 

 

étkeztetés, konyha 

61. a szervezet nem használ egyszer használatos műanyag termékeket, ha van könnyen 

beszerezhető környezettudatos opció helyette 

62. a szervezet tárolás során használ újra felhasználható tartályokat, hordókat, palackokat 

63. a szervezet csökkenti a kis adagolású termékek használatát (például szószok) és inkább keres 

alternatív tárolási módot hozzá 

64. a szervezet előnyben részesíti a szezonális zöldség és gyümölcs kínálatot 

65. a szervezet a helyi termelőket részesíti előnyben 

66. a szervezet használ bio élelmiszereket 

67. a vendégek számára biztosítja a szervezet a lehetőséget a maradék étel elvitelére 

68. a használt olaj nem kerül a kommunális csatornába 

69. elérhető a vendégek számára az italok cserélhető vagy újratölthető palackokból való 

fogyasztása 

70. a szervezet működése során engedélyezi vendégei számára a saját kulacs használatát 

 

egyéb 

71. a szervezet működési helyén megvalósul a dohányzás tiltása a belső helyiségekben 

72. a vendégek füstmentes étkezési lehetőséggel élhetnek 

73. elérhetőek a szervezet működési helyen környezetbarát berendezések, például 

újrahasznosított anyagokból készült bútorok 

74. hangszigetelt a nézőtér 

75. a szervezet gondoskodott a hangosítás optimalizálásáról 

76. a szervezet tett intézkedéseket a zajártalmak mérséklésére 



 
77. a szervezet működése során odafigyel rá, hogy a munkája során keletkező vízzel a vízi 

ökoszisztémát ne veszélyeztesse 

78. a szervezet működése során használ újrahasznosított termékeket 

79. a szervezet működése során előnyben részesíti a lebomló anyagokból készült csomagolású 

termékeket 

80. a szervezet működése során használ zero impact termékeket 

81. a szervezet működése során használ bambusz, fa vagy természetes növényi rost alapú fésűt 

82. a szervezet használ munkája során mosható korongot és/vagy törlőkendőt vattakorongok 

helyett 

83. a szervezet működési területének külterén elsősorban őshonos növények telepítéséről 

gondoskodott 

84. a szervezet informálja vagy akár figyelmezteti is a vendégeit a működési területének 

közelében található védett növényekről és állatfajokról 

85. megoldott a szervezet működése során keletkező használt cipők összegyűjtése és azok 

újrahasznosítása és/vagy eladományozása 

86. a szervezet működési helyén megoldott az organikus jógaszőnyeg használata a PVC-ből 

készült változat helyett 

 


