
Zöldre mosás vagy valódi 
tettek? 



Program

14:00 Köszöntő
Chikán-Kovács Eszter BCSDH / Márta Irén, 

igazgató, BCSDH

14:05
Önkéntes rendszerek vs. átfogó 
jogszabály

Chikán-Kovács Eszter BCSDH / Recsetár-

Maioli Kinga ,BCSDH

14:15 Zöldre festés az ESG tükrében
Szűcs Réka, Deloitte / Borek Flóra, 

Deloitte

14:30 Beszélgetés a kihívások mentén

15:30 Networking



Versenyjogi emlékeztető

• Árazás, költségek

• Beszerzési, szállítási-, 
disztribúciós stratégiák

• Marketing és reklámstratégia

• Vevő információk

A beszélgetés 
során kerüljük az 

olyan versenyjogi 
szempontból, 

üzletileg érzékeny 
témákat:



ESG program támogatók

Támogatók:

Főtámogató:



Önkéntes rendszerek vs. átfogó jogszabály

Engedély zöldmosásra?
Ellen MacArthur Foundation (EMF), WRAP, Sustainable Apparel Coalition’s 
Higg Index

• Kompromittált függetlenség
• Átláthatóság hiánya
• Kevés bizonyíték az eredményességről
• Hallgatás egyes témákban: túltermelés, mikroműanyag, 

fosszilis függőség



Önkéntes rendszerek vs. átfogó jogszabály

Európai Bizottság betiltaná a 
zöldre mosást

• Új jogokat vezetne be a fogyasztók számára 
környezetbarát fogyasztói döntések meghozatalának 
segítésére

• A fogyasztók védelmét erősítenék meg a hiteltelen 
vagy hamis környezetvédelmi állításokkal

• A termékjellemzők listája kibővülne a környezeti vagy 
társadalmi hatásokkal, valamint a tartóssággal és a 
javíthatósággal

• A bizottság javaslatait az uniós tagállamok kormányait 
tömörítő Tanács és az Európai Parlament vitatja meg

Az EU-ban számos fenntarthatósági címkerendszer 
létezik: 

230 önkéntes ökocímke
901 címkézési rendszer az élelmiszer ipar területén 
100 privát zöldenergia-címke 

Csupán 35%-a támaszkodik 

bizonyítható konkrét adatokra



2021-es év botrányai

Szaúd-Arábia márciusban jelentette be, hogy 50 
milliárd fát ültet el a 2060-rakitűzött nettó zéró 
cél eléréséért. 

Az Alliance to End Plastic Waste (AEPW), egy szingapúri székhelyű 
nonprofit szervezet, amelyet nagy olaj- és vegyipari vállalatok 
támogatnak. Egy nyomozás megállapította, hogy ezek a cégek a 
műanyaggyártás drámai felpörgetését tervezik.

A Metals Company azt állítja, hogy 
felelősségteljesen bányászik fémeket a 
tengerfenékről. 

Az Adidas Stan Smith cipő azt állította, 
hogy 50 százalékban újrahasznosították
őket. 



További kihívások jelenünkben

Zöldre festés az 
ESG-k mentén (DB)

Nettó Zéró 
vállalások

Karbon kreditek és 
kompenzációs 

rendszerek (KLM)


