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64-72% szerint a „zöld” megjelölés
garantálja, hogy a gyártó mérésekkel és
kutatásokkal is alá tudja támasztani az
adott termék környezetbarát,
energiatakarékos voltát

58-69% szerint a „zöld” energia előállítása
nem károsítja a környezetet

általánosságban is 57-67%
megbízhatónak tartja a „zöld” jelölést,
lehet szó üzemanyagról vagy megújuló
energiaforrásról

Forrás: BellResearch, Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok 
ismertsége (2016. október 25.) 
https://gvh.hu/data/cms1035260/Ne_legyen_konnyu_preda_tanulmany_
1.pdf

Ne legyen könnyű préda

https://gvh.hu/data/cms1035260/Ne_legyen_konnyu_preda_tanulmany_1.pdf


Európai Bizottság - Az európai állampolgárok
környezethez való viszonyulása (Eurobarometer 2020) 

Forrás: https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2156

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2156


Európai Bizottság - Az európai állampolgárok
környezethez való viszonyulása (Eurobarometer 2020) 



CPC Sweep megállapításai

344 állítás vizsgálata

Az esetek 

▪ 1,4 %-ában bizonyos színek, képek és hangok utaltak a „zöld” 
jellegre

• 57,5%-ában nem nyújtottak elegendő információt az 
állítások pontossága megítéléséhez

• 37%-ában alkalmaztak olyan, nem egyértelmű állításokat, 
melyek alapján a fogyasztónak az a benyomása alakulhatott 
ki, hogy a tevékenységnek nincs a környezetre negatív hatása 
vagy kizárólag pozitív hatása van 

• 59%-ában nem volt biztosított az állítások 
alátámasztottságára vonatkozó bizonyítékok könnyű 
elérhetősége

✓ 76%-ában az állítások nyelvezete érthető volt

Összefoglalva: a vizsgált állítások 42%-a esetében feltételezhető 
azok valótlan vagy megtévesztő jellege
Forrás: 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-
complaints/enforcement-consumer-protection/sweeps_en#2020-sweep-on-misleading-
sustainability-claims

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/enforcement-consumer-protection/sweeps_en#2020-sweep-on-misleading-sustainability-claims


ICPEN Sweep megállapításai

500 vizsgált weboldal

▪ Homályos, nem egyértelmű jelentéssel bíró 
állítások pl. „öko”, „fenntartható”, „természetes 
termék” megfelelő magyarázat vagy 
alátámasztottság nélkül

• Saját márkás öko-logók vagy -címkék, melyek 
akkreditált szervezetekhez nem köthetők

• Bizonyos lényeges információk - pl. a termék  
szennyező hatása - elrejtése vagy elhallgatása a 
termék környezetbarátabb színben való 
feltüntetése céljából

Forrás: https://icpen.org/news/1147

https://icpen.org/news/1147




https://www.gvh.hu/szakmai_felhasznaloknak/tajekoztatok



Környezeti állítások

A „környezeti állítások” vagy „zöld állítások” olyan gyakorlatra utalnak, amelyek azt
sugallják, azt a benyomást keltik (egy kereskedelmi kommunikációban, marketing-
vagy reklámanyagban), hogy az adott termék, szolgáltatás vagy a vállalkozás
tevékenysége, működése kedvező hatással van a környezetre vagy pedig a környezetre
kevésbé ártalmas, mint a konkurens áruk és szolgáltatások, vagy a versenytársak
tevékenysége, működése.

• Iránymutatás a 2005/29/EK irányelv végrehajtásához/alkalmazásához (2016)
/Fttv./Tpvt (összehasonlító reklám)

• Csoportosítás 
o Megjelenés szerint (explicit – implicit)
o Tartalom szerint



Környezetbarát

Környezetkímélő

Zöld

Organikus

Bio

Természetbarát

Fenntartható

Természetes



Általános javaslatok

Konkrét és egyértelmű fogalmazás

Világos és érthető nyelvezet

Valós és pontos, nem túlzó állítás

Helytálló, alátámasztott és igazolható 

állítás



Egyértelmű és konkrét

Probléma lehet:
- tágan megfogalmazott, nehezen értelmezhető, több különböző jelentéssel 
bíró
- egy, néhány termék – minden termék
- egész termék – a termék egy összetevője
- mi a realizált környezeti előny

„100% lebomló” – a csomagolás minden része lebomlik ?
„újrahasznosított anyagból készül” – a teljes termék, egy része, a csomagolás, 
annak egy része?



Világos és érthető

Probléma lehet
- tudományos nyelvezet, szakzsargon használata
- fogyasztói feltételezések

Pl. 
„100 %-ban újrahasznosítható”, mert „Bag-in-Box” módszerrel készült
„megújuló műanyagból készült (PLA)”

– mi ez a technológia, mit takar a mozaikszó és miért jár környezeti 
előnyökkel?



Valós és pontos

„akár 85%” mértékű vízmegtakarítás”  - a valóságban nem így van
„biológiailag lebontható”, „környezetre nem ártalmas” – az összetevők egy 
része ártalmas  környezetre
„klórmentes” – eközben más környezetre ártalmas anyagot tartalmaz
„rovarirtó szerektől mentes” – valóban?

„100%-ban megújuló energiával készül” – a termék életciklusának csak egy 
szakaszában valósul meg?



Igazolható és helytálló

Már a közzététel előtt realizált, naprakész eredmények

Pl. 
„Minden aktív összetevője növényi alapú” – az összetevők változása esetén is 
így van-e?
„biológiailag lebontható” – vizsgálatokkal, tesztekkel, kutatásokkal 
alátámasztott-e?



Újrahasznosított
- A teljes termék, annak részei vagy a csomagolása?
- Milyen arányban tartalmaz újrahasznosított anyagot?

Újrahasznosítható
- Rendelkezésre áll-e az ehhez (gyűjtés, szortírozás, újrahasznosítás) szükséges

infrastruktúra?
- Annak távolsága, szervezettsége
- Elérhető-e a fogyasztó számára az értékesítés helyén?

Újratölthető
- Milyen módon tölthető újra?
- Elérhető-e a fogyasztó számára reálisan a megfelelő létesítmény, eljárás ehhez?

Komposztálható
- A fogyasztó háztartásában is vagy csak az arra kijelölt helyen?
- Rendelkezésre állnak-e a komposztálás feltételei?
- A teljes termékre vagy annak egy részére igaz?
- A termék rontja-e a komposzt minőségét?



A vállalkozás tevékenységével, működésével kapcsolatos 
állítások

✓ Belátható időn belül 
megvalósíthatóak

✓ Reális terven alapulnak

✓ Ellenőrizhető az ütemezése 
és teljesíthetősége

✓ Monitorozása biztosított

? Jövőre vonatkozó vállalások, 
melyek elérése nem jelent 
erőfeszítést és érdemi 
változást környezetvédelmi 
szempontból



Tanúsító címkék

o Tanúsító szervezetek

o A tanúsító címke és a 
kommunikáció 
összhangja

o Kritériumrendszer 
ellenőrizhető és 
ellenőrzött



Az állítások alátámasztására vonatkozó követelmények

✓ Bizonyítékokon alapulnak

megalapozott

független

igazolható

✓ Már a közzétételkor 
rendelkezésre állnak

✓ Meghatározott 
időnként/szükség szerint 
felülvizsgáltak



Mire figyeljen?

✓ Egyértelmű és érthető-e a fogyasztó számára?

✓ Meg tud-e győződni a fogyasztó az állítások valóságtartalmáról?

✓ Igazolhatóak-e az állítások? Vannak-e releváns adatok, kutatások, módszertanok 
az alátámasztására?

✓ Nem ellentmondóak-e az alátámasztásra használt adatok?

✓ Naprakészek-e az állítások?

✓ A környezeti előny a termék sajátossága vagy ez jogszabályból eredő 
kötelezettség?

✓ Használható-e még a tanúsítvány?

✓ Az adott termékre kapott tanúsítvány megjelenik-e a márka többi termékén?



Bizonytalanság esetén forduljon az

elvárásokat ismerő szakemberhez,

szervezethez

Alakítson ki a megfelelést támogató

folyamatokat, oktatási programokat,

ellenőrzési mechanizmusokat

Lehetőség szerint kísérje figyelemmel a

GVH sajtóközleményeit, joggyakorlatát











Köszönjük az érdeklődést

zenisek.andrea@gvh.hu

www.gvh.hu

hu.linkedin.com/company/hungarian-
competition-authority

facebook.com/versenyhivatal/

mailto:zenisek.andrea@gvh.hu
http://www.gvh.hu/
https://hu.linkedin.com/company/hungarian-competition-authority
https://www.facebook.com/versenyhivatal/

