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Környezettudatos gondolkodás,
fókuszban a fenntarthatóság

Forrás: EM 2

Társadalmi fenntarthatósági szemlélet 
és attitűd erősítése

Innovatív, zöld és emberközpontú 
fejlesztések támogatása

Az önkéntesség és a 
környezettudatosság népszerűsítése

Az egész életen át tartó tanulás és 
környezettudatosság előmozdítása

A Kárpát-medence természet adta és 
ember alkotta értékeinek ápolása és 
megóvása, teremtésvédelem

A gazdasági szereplők ösztönzése és 
társadalmi felelősségvállalásuk 
erősítése



Magyarországon elérhető,
hiteles önkéntes minősítési rendszerek
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EU ökocímke és
Környezetbarát Védjegy

ETV
környezettechnológiai hitelesítés – hazai meghonosítása folyamatban van

1

2

3

Forrás: EM

EMAS
az EU környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszere



Minősítések szerepe a fenntarthatóságban
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Szinergia – a minősítések egymás hatását erősítik

1 3

2

EMAS
A szervezet/vállalkozás

minősítése

ETV
A szervezet/vállalkozás 

által alkalmazott 
technológia minősítése

ÖKOCÍMKE
A vállalkozás által gyártott 

termék, nyújtott szolgáltatás
minősítése
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Mi az ökocímke és mik az előnyei?

ISO I. típusú ökocímkéket értünk alatta.1

Magyarországon EU ökocímke és Környezetbarát Védjegy 
használatára lehet pályázni.

2

EU ökocímkére 26 termék/szolgáltatás kategóriában.3

Környezetbarát Védjegyre 22 termék/szolgáltatás 
kategóriában.

4

Független minősítő értékeli és készít javaslatot a védjegyek 
használatára (Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.).

5

Megbízható jelölések – „zöldrefestés” elleni harc.6

Egyre nagyobb elvárás fogyasztói és nagykereskedői 
oldalról is.

7

1992 (uniós) és 1997 (hazai) óta jól működő rendszerek.8

EU ökocímkével közel 90 000 termék/ szolgáltatás 
rendelkezik.

9

Biztosítják a környezet magasabb szintű védelmét.10

Forrás: EM



Milyen termékkel vagy szolgáltatással lehet pályázni?
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EU ökocímke fő kategóriacsoportok Környezetbarát Védjegy fő kategóriacsoportok

Forrás: EM

• Tisztítószerek és takarítás 
• Személyes higiéniai és állatápolási termékek
• Textilek és ruházati termékek
• Barkácstermékek
• Elektronikus készülékek
• Padlóburkolatok
• Bútorok
• Kert
• Kenőanyagok
• Papír termékek
• Szolgáltatások

Turisztikai szálláshelyek
Beltéri takarítási szolgáltatások

dinamikusan fejlődő kategóriák

• Csomagolás
• Építőanyagok
• Háztartási eszközök
• Irodaszerek
• Olajszűrők
• Papírtermékek
• Szépségápolás
• Tisztítószerek
• Újrafeldolgozott műanyagból készült termékek
• Szolgáltatások

Környezetbarát (beltéri) takarítási szolgáltatás
Élelmiszer-kiskereskedelmi üzletek
Éttermek és vendéglátóhelyek



Ökocímke előnyei – miért éri meg?
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Zöldremosás Tudatosabb fogyasztói 
igények

Versenyképesség 
megtartása

Fenntarthatóság

Forrás: EM

EU ökocímke – 2022. szeptemberi adatok

EU ökocímke termékkatalógus:
https://ec.europa.eu/ecat/
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Az ökocímkés termékek jól teljesítenek!

Folyékony mosószerek terméktesztje
Mennyire jól távolítják el a különböző foltokat?

Kézi mosogatószerek terméktesztje  
Mennyi edényt lehet elmosni egységnyi adaggal?

Forrás: Tudatos Vásárlók Egyesülete

A minőségi követelményeket a feltételrendszerek is rögzítik.



Hogyan szerezhető Magyarországon ökocímke?
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Miniszter dönt az ökocímke 
odaítéléséről

Pályázatot nyújt be a független 
minősítőhöz: Herman Ottó Intézet 
Nonprofit Kft.-hez (HOI)
hiánypótlásra van lehetőség

HOI a szerződés ideje alatt is ellenőrzi a 
megfelelést

HOI ellenőrzi, megfelelés esetén írásos 
javaslatot készít elő a 
környezetvédelemért felelős miniszter 
részére

Szerződéskötés, honlapokon közzététel

Gyártó/ szolgáltató/ forgalmazó/ importőr:

Kérelmezési/eljárási díj (nettó): 
400 000 Ft (kedvezmények: KKV-k 140 000 Ft, mikro-vállalatok 80 000 Ft, EMAS minősítés -30%, ISO 14001 tanúsítás -15% kedvezmény)
150 000 Ft (kedvezmények: EMAS minősítés -30%, ISO 14001 tanúsítás -15% kedvezmény) 

Éves díj (nettó):
350 000 Ft (kedvezmények: KKV-k 200 000 Ft, mikro-vállalatok 90 000 Ft)
Forgalom függvényében 2 ezrelék, min. (nettó) 30 000 Ft

Költségek

https://okocimke.hu/



Mi az EMAS?
Eco-Management and Audit Scheme

10Forrás: EM

• Az EU önkéntes környezetvédelmi vezetési és 
hitelesítési rendszere.

• Célja, hogy a különböző típusú szervezeteket 
arra ösztönözze, hogy alkalmazzanak 
környezetvédelmi vezetési rendszert és 
folyamatosan csökkentsék kedvezőtlen 
környezeti hatásaikat.

• Az EMAS tanúsítványt bármilyen szervezet 
megszerezheti (pl. vállalatok vagy 
közintézmények).

• Környezetvédelmi hitelesítő hitelesíti a 
szervezet teljesítményét, környezetvédelmi 
nyilatkozatát.

• A nyilvántartásba vétel előtt a Pest Megyei 
Kormányhivatal megvizsgálja a szervezet  
jogszabályi megfelelését.

2022. júniusi adatok



Az EMAS előnyei
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ENERGIA- és ERŐFORRÁS-MEGTAKARÍTÁS
Energiahatékony, környezetkímélő megoldások.21%

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK CSÖKKENTÉSE
100% jogszabályi megfelelés. 100% átláthatóság.18%

JOBB KAPCSOLAT ÉRDEKELTEKKEL
Kormányzati, hatósági szereplők – EMAS Kerekasztalok.17%

TÖBB PIACI LEHETŐSÉG
Új zöld közbeszerzési stratégia.12%

Forrás: EM; diagram: European Commission: Study on the costs and benefits of EMAS to registered organisations

11%
TERMELÉKENYSÉG JAVULÁSA
Zöld technológiák.



EMAS: több mint 25 éve jól működő rendszer
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Az Európai Bizottság intézményeinek 
kitűzött és elért céljai az EMAS keretében 
2014-2020 között
7 ország 8 telephelyét vizsgálva (Belgium, Luxemburg, 
Hollandia, Írország, Németország, Olaszország, Spanyolország)

Rugalmas rendszer, a szervezetek saját tempójukban 
javítják folyamatosan környezeti teljesítményüket.
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Miért jobb az EMAS, mint az ISO 14001?

Független hitelesítő érvényesíti a szervezet 
környezetvédelmi adatait.

1

Kizárólag az a szervezet részesülhet EMAS minősítésben, 
amely maradéktalanul megfelel minden környezetvédelmi 
jogszabálynak.

2

A környezetvédelmi jogsértésekből fakadó szankcióknak így 
kisebb a kockázata.

3

A környezeti teljesítmény folyamatos javítása iránti 
elkötelezettség.

4

A szervezetnek nyilatkozatot kell közzétennie környezeti 
teljesítményéről.

5

Forrás: EM

✓ A környezetvédelem iránt leginkább 
elkötelezett szervezetek minősítése. 

✓ Nagyobb presztízs.



Hogyan szerezhető EMAS tanúsítvány?
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A szervezet a 1221/2009/EK rendelet alapján

Forrás: EM

belső ellenőrzést végez (III. melléklet)

környezeti állapotfelmérést végez 
(I. melléklet)

benyújtja nyilvántartásba vételi kérelmét a
Pest Megyei Kormányhivatalhoz 
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 
Belföldi Hulladékgazdálkodási és Termékdíj Osztály

környezetvédelmi vezetési rendszert 
dolgoz ki (II. melléklet)

környezetvédelmi nyilatkozatot tesz 
(IV. melléklet) – benyújtandó, 
adatlappal együtt
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Ők már tudják – EMAS Magyarországon
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EMAS Magyarországon – tevékenységek szerint

16Forrás: EM

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5



17

ETV – Környezettechnológiai Hitelesítés

Vízkezelés és monitoring1

Anyagok, hulladék és erőforrás2

Energia technológiák3

Termőföld és talajvíz monitoring és helyreállítás4

Tisztább termelési folyamatok5

Forrás: EM

5

5

Környezeti technológiák a mezőgazdaságban

Levegőszennyezés monitoring és csökkentés



ESPR: Fenntartható termékek környezetbarát tervezéséről
szóló rendeletre irányuló javaslat 

Forrás: EM 18

A javaslat fő célja, hogy 2030-ra az uniós
fogyasztók számára elérhető termékek jelentős
része tartós, energia- és erőforrás-hatékony,
javítható, újrahasznosítható legyen, és
újrahasznosított anyagokból készüljön.

Az Európai Bizottság 2022. március 30-án fogadta el az új körforgásos
gazdasági csomagját, amely az alábbi elemeket tartalmazza:
• a fenntartható termékpolitikáról szóló közlemény, 
• a termékek környezetbarát tervezéséről szóló rendeletre irányuló

javaslat, 
• a textil stratégiáról szóló közlemény, 
• az építési termékekről szóló rendelet (CPR) felülvizsgálatára

vonatkozó javaslat,
• a fogyasztók zöld átálláshoz való jogának megerősítéséről szóló

javaslat.



Az új rendelet - ESPR

Forrás: EM 19

A javaslat követelményeket állít annak 
érdekében, hogy a termékek:
- Tartósak
- Megbízhatóak
- Újrahasználhatóak
- Korszerűsíthetőek
- Javíthatók
- Karbantarthatók
- Felújíthatóak
- Újrafeldolgozhatóak
- Energia- és erőforrás-hatékonyak 

legyenek.

Bővül azon 
követelmények 
hatálya, 
amelyeknek a 
termékeknek meg 
kell felelniük.

Hozzájárul az Európai Zöld Megállapodásban
meghatározott célkitűzésekhez, többek között a 
körforgásos gazdaság előmozdításához.

Digitális Termékútlevél:
- Termék nyomon követhetősége
- Termékinformációk javulása
- Fogyasztói tájékoztatás
- Követelmények hatósági érvényesítése



Az új rendelet - ESPR

Forrás: EM 20



Köszönöm 
a megtisztelő figyelmet!


