
„Fenntarthatóság szimbóluma 2023” zsűrizés útmutató 
 

Az alábbi 3 szempont alapján kérjük Önt, mint „Fenntarthatóság szimbóluma” verseny zsűritagját, hogy 

vizsgálja meg a pályázatokat egyenként.  

 

A Fenntarthatóság szimbóluma vállalat, termék, szolgáltatás és személy kategóriában is kiadható, a 

pályázatból ki kell derülni, hogy a pályázó melyik kategórában indul. Meghirdetésre kerül továbbá egy 

CSR- kategória: olyan fenntartható projektek esetében, amelyekben a CSR programok kerültek 

fókuszba. A CSR kategória külön kategóriának minősül Ha nem derül ki egyértelműen, úgy az értékelés 

során ezt jelezni kell.   

 

Minden pályázati feltétel vonatkozásában a központi eleme a fenntarthatóság. Amennyiben az adott 

termék / szolgáltatás / tevékenység / vállalkozás / illetve az értékelést személy tevékenysége önmagában 

nem minősül fenntarthatónak, úgy hiába felel meg az alábbi táblázatban meghatározott feltételnek, a 

zsűri a pályázatot nem fogja értékeléni.  

  

A zsűri az értékelésekor az értékelés időpontját veszi alapul, és a technikai és tudomány aktuális állása, 

továbbá az ellenőrző hatóságok által kiadott ért aktuális értelmezések szerint jár el. Amennyiben az adott 

termék, vagy szolgáltatás fentarthatósága vonatkozásában a Pályázat benyújtása, illetve a értékelése 

között új értelmezés, tudományos kutatás, továbbá tájékoztatás lát napvilágot, úgy a zsűri az új tényt, 

vagy körülményt az értékelés során figyelembe veheti.  

 

A zsűrit a korábbi értékelése nem köti. Amennyiben egy adott termék / szolgáltatás fenntarthatónak 

minősült, úgy a következő évben ehhez a zsűri nincs kötve.  

 

A Pályázatokat az iparági tartozástól függetlenül kell értékelni. 

 

A pályázathoz tartozó szöveges részek, minden információs boxban lefelé görgetve olvashatóak. 

 

A szövegeket és illusztrációkat nem kell, és nem lehet (!) letölteni, áttölteni, csak az elektronikus 

felületen nyithatók meg. 

 

A zsűri értékelésénél elsősorban a pontszámokat kezeli a rendszer, majd a kiértékelésnél a zsűrielnök (a 

pályázat kiírója) a szöveges megjegyzéseket felhasználhatja az eredmények indoklásánál, vagy plusz 

pontként értékelheti azonos eredmények esetében.  

 

Minden szempontnál pontszámmal kell jelölni az értékelést, de szöveges megjegyzésre is van lehetőség, 

illetve akár e-mailen a (marketing@tradeamagazin.hu) címre küldve, a teljes pályázat összefoglaló 

értékelésére is van erre módja a zsűritagnak. A zsűrizés során kérjük a zsűritagokat, hogy a pályázatokat 

szakmai ismereteik, illetve tapasztalataik felhasználásával bírálják el. A fenntarthatóság fogalmára a 

GVH eseti döntéseiben meghatározott joggyakorlat megfelelően irányadó. Az értékelési szempontok 

ajánlás jellegűek. Kategórián belül a pontszámok nagysága adja a pályázatok eredményeségét. Az 

összesen elérhető pontszám legalább 70%-át elérő pályázatok kapják meg a jogossultságot arra, hogy a 

„Fenntarthatóság szimbóluma” elnevezést viseljék a pályázóval megállapodott tartamon belül! 

 

A zsűrizés első fázisa elektronikus formában történik, a zsűritagok egységesen egy linken keresztül érik 

el a pályázatokat. Minden felkért zsűritag, a felkérés írásos visszaigazolása és emailcím megadása után 

kapja meg az elektronikus belépés lehetőségét. A zsűrizésre 9 nap áll rendelkezésre, 2023 06. 12. és 

2023. 06.20.  között. Ezt követően a zsűrizésnél használt link inaktívvá válik. Az értékelő felület minden 

pályázat elbírálása után menthető, visszanézhető, az utolsó összesítő megjegyzés utáni küldésig. Ezt 

követően a zsűrizés nem módosítható! 

 

A zsűrizés során keletkezett dokumentumokat a szervező megőrzi, viszont annak kiadására csak akkor 

kerülhet sor, ha hatósági ellenőrzés során bizonyítani kell a zsűrizést megtörténtét, illetve körülményeit.  

 



Az eredményekről a zsűri tagjai egy online egyeztető alkalmával kapnak információt, amelyre 2023. 

06.22-én kerül sor. Az értékelésről a szakmai vita ekkor zárul a végső eredményekkel.  

A „Fenntarthatóság szimbóluma 2023” díjátadóra a Business Days 2023 konferencián kerül sor! 

 

 

Értékelési szempontok és pontszámok:  

 

Innovatív megoldás (Itt azt kell megvizsgálni, hogy az adott pályázatban 

foglaltak mennyire számítanak innovatívnak fenntarthatóság szempontjából)  

Megjegyzés 

Az adott folyamat/termék/személy bemutatása az innováció bevezetését 

megelőzően, az innováció leírása, illetve hatása a termelési egység / vállalkozó 

mikró és makrókörnyezetére.  

 

Az eljárás/termék/személy egyedi jellegének bemutatása, mennyiben más, mint 

az iparági gyakorlat, mennyiben csökken és milyen módon a megoldás alapján 

az ökológiai lábnyom, a csökkenés miben mérhető és mennyire tartós.  

 

Az innovatív megoldás mennyiben egyedi jellegű és mennyiben általánosítható, 

mennyiben terjeszthető iparági szinten, illetve regionális jelleggel.  
 

A megoldásnak van-e szabadalmaztatható jellege, ha igen, akkor sor került-e rá 

és milyen körben.  
 

Pontszám: 1-10 (ahol 1 a legkevésbé, 10 a leginkább)  

 

Eredményesség / siker (Itt azt kell megvizsgálni, hogy az adott pályázatban 

leírtak szerint mennyire érték el céljukat a megvalósítás során, sikeresnek 

mondhatók-e)  

Megjegyzés 

A megoldás / személy / termék mennyiben illeszkedett az adott vállalkozás 

fenntarthatósági elképzeléseibe, van-e a vállalkozásnak a fentarthatóság körében 

deklarált/kommunikált célja, ahhoz milyen források állnak rendelkezésre, és az 

adott pályázatnak hol a helye ebben a folyamatban.  

 

A fenntartható megoldás mennyire volt könnyen bevezethető, a bevezetés során 

milyen folyamatokat kellett módosítani, ezek a folyamatátállítások mennyire 

voltak könnyen végrehajthatóak.  

 

a bemutatott megoláshoz milyen betanulási folyamatra volt szükség, az milyen 

előkészítést és ráfordítást igényelt, a bevont / kapcsolódó személyek mennyire 

fogadták el az adott eljárást, illetve azzal kapcsolatosan milyen visszajelzések 

érkeztek.  

 

Részt vettek-e az adott innovációval kapcsolatosan bármilyen belső (cégen, 

illetve cégcsoporton belüli), illetve külső (külsős szakmai szervezet által 

szervezett) megmérettetésen, azon az adott folyamatot hogyan fogadták a 

munkatársak, illetve szakmai szervezetek, a bevezetéshez kapcsolódótt-e 

bármilyen kampány, az mennyiben volt sikeres, a siker miben mérhető.  

 

Az adott folyamat hogyan befolyásolta a pályázó működését, az adott személy 

karrierját.  
 

Pontszám: 1-10 (ahol 1 a legkevésbé, 10 a leginkább)  

 

 

 
 



Valódi hozzájárulás a fenntarthatósághoz (Itt azt kell pontozni, hogy a 

pályázatban leírtak mekkora százalékban csökkentik az ökológiai lábnyomot) 

Megjegyzés 

Az ökológiai lábnyom bemutatása az innováció bevezetését megelőzően, illetve 

azt követően.  
 

A termék/folyamat továbbfejlesztési potenciálja, kapcsolódó termékek, 

megoldások ökológiai lábnyomának csökkentése.  
 

Az innovatív megoldás hatásvizsgálata, hatása a termelési folyamatra, a 

fogyasztásra, továbbá a logisztikai és egyéb kapcsolódó folyamatokra, tágabb 

körben a vállalati kultúrára, illetve a fogyasztóra (érintett társadalmi közegre).   

 

Pontszám: 1-10 (ahol 1 a legkevésbé, 10 a leginkább) 

 
 

 


