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A zöldre mosásról röviden
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A zöldre mosásról általában

© 2022 Deloitte Magyarország

TÁRSADALOM SZABÁLYOZÁSPOLITIKA BEFEKTETŐK, BANKOK

A fogyasztók jelentős része elvárja 
a márkáktól, hogy segítsenek nekik 

a fenntarthatóbb fogyasztási 
szokások kialakításában.*

Az EU lesz az első 
karbonsemleges kontinens 

2050-re

Az EU egyre szigorúbban 
szabályozza a vállalatok 

nem-pénzügyi jelentéstételét

A felelős befektetések feltétele 
a hosszú távú, transzparens 
kritériumok meghatározása

Értékcsoportok elvárásai folyamatosan növekednek a vállalatok környezeti teljesítményének átláthatóságával kapcsolatban. 

Túlzó, vagy hamis állítások egy szervezet tevékenységének környezeti hatására vonatkozóan.  

GREENWASHING

Fogyasztási cikkek és 

kozmetikumok
Divat és textilipar Elektromos eszközök Autóipar és közlekedés

Források: ’Changes and key findings in sustainability and consumer behaviour in 2021’ felmérés, Deloitte, 2021;
‚Green initiatives guide to greenwashing – part 2: where does greenwashing commonly occur?’,  Green Initiatives, 2018



Vékony a határ a greenwashing és a hiteles információmegosztás között
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Kommunikáció hatékonysága

© 2022 Deloitte Magyarország

Félrevezető

Vannak jobb módjai is a sikeres  
eredmények kommunikálásának.

‚Greenwashing’ zaj

A vállalat kommunikációja senkinek nem 
segít – még a vállalat üzleti 
eredményeinek sem.

Fenntartások nélküli

A közölt állítások nem hitelesek, a vállalat 
kockázatoknak van kitéve. 

Hatékony ESG kommunikáció

A vállalat folyamatosan javítja a 
termékei/szolgáltatásai környezeti és 
társadalmi teljesítményét és erről 
egyértelmű, következetes információt 
közöl.

Forrás: Understanding and Preventing Greenwash: A Business Guide, BSR
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A zöldre mosásra utaló jelek

01. Rejtett kompromisszum

02. Bizonyítékok hiánya

03. Ködösítés

04. Irreleváns információk 06. A kisebbik rossz

05. Füllentés 07. Hamis címék

A greenwashing 7 „bűne” (TerraChoice, 2010)

© 2022 Deloitte Magyarország
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Jó gyakorlat bemutatása

© 2022 Deloitte Hungary

Transzparens és rendszeres adatközlés, fogyasztók folyamatos edukálása

B Corp – 151,4

A nők 100%-a 
visszatért GYES után 

a vállalathoz

10 stílus újrahasznosított pehellyel 
szigetelve, amely 31% CO2 csökkenést 

jelent kilogrammonként

Black Friday-kor zárva 
tartanak Energiaellátás fedezése 100%-ban megújulókból 

történik az USA-ban, 76%-ban globálisan

A felhasznált pamut 100%-a 
organikusan termesztett 

„Föld adó”, 
hogy ne csak kevesebb kárt 

okozzanak, de több jót is tesznek

39%-a a ruha összeállító üzemeiknek 
megélhetési bért nyújt az alkalmazottaknak. 

Roadmap ennek javítására.
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A zöldre mosással kapcsolatos kockázatok és az ESG

© 2022 Deloitte Hungary
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Miért kell a zöldre mosással foglalkoznunk?

© 2022 Deloitte Magyarország
Forrás: BellResearch, Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok ismertsége; https://ec.europa.eu/info/live-

work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/enforcement-consumer-protection/sweeps_en#2020-
sweep-on-misleading-sustainability-claims

A fogyasztók két harmada megbízik a zöld jelölésekben – az információs asszimetriák miatt “könnyű prédává” válnak a 
fogyasztók 

❑ Ca. 70% szerint a „zöld” megjelölés garantálja, hogy a gyártó
mérésekkel és kutatásokkal is alá tudja támasztani az adott termék
környezetbarát, energiatakarékos voltát

❑ Ca. 65% szerint a „zöld” energia előállítása nem károsítja a 
környezetet

❑ Általánosságban is ca. 65% megbízhatónak tartja a 
„zöld” jelölést, lehet szó üzemanyagról vagy megújuló
energiaforrásról

❑ A fogyasztók két harmada elkülönítve gyűjti a hulladékot, 
mert úgy gondolja hogy újrahasznosításra kerül 

A zöld állítások fele valótlan vagy megtévesztő

A zöld állítások kb 60%-a nem nyújt elegendő információt
az állítások pontossága megítéléséhez/nem elérhető 
elegendő bizonyíték

Saját, nem akkreditált címkék 

A zöld állítások kb 40%-a azt sugallja, hogy a 
tevékenységnek nincs negatív hatása 

Fogyasztói elvárások és hitek Valóság

A zöld állítások fele valótlan/megtévesztő. Eközben a “zöld” hívószavak a fogyasztók számára vonzóak és alapvetően hitelesnek tartják.
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Jogi követelmény

• A szabályozó hatóságok világossá 
tették, hogy a zöldre mosás ma már 
"lényeges kockázat”, ezért  szabályozás 
folyamatosan egyre kifinomultabbá 
válik a greenwashing szankcionálásának 
megteremtésében.

Anyagi kockázat

• Anyagi veszteség a félrevezető 
marketingtevékenységből fakadó 
büntetés, illetve a fogyasztói bizalom 
elvesztése miatt

Reputációs veszteség

• Fogyasztói bizalom elvesztése
• Befektetői bizalom megrendülése -

kedvezőtlen hatás a 
részvényárfolyamra

A zöldre mosáshoz kapcsolódó kockázatok

© 2022 Deloitte Magyarország

A hazai fogyasztók 70% hajlandó többet fizetni olyan termékekért, amely környezetbarát. A fogyasztók és a ténylegesen 
fenntartható vállalatok védelme érdekében egyre szigorodik a szabályozás a zöldre mosó cégekkel szemben.
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A zöld állítások fele valótlan vagy megtévesztő – ezért a fogyasztóvédelmi és felügyeleti hatóságok 
egyre szigorúbban lépnek fel az ilyen állításokkal szemben. 

A zöldre mosás szankcionálását megteremtő jogi feltételek

© 2022 Deloitte Magyarország
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European Green Deal

EU Fit for 55 csomag

Vállalati fenntarthatósági jelentéstételről szóló irányelv (CSRD), International 
Sustainability Standards Board (ISSB)

EU Taxonómia, Irányelv a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról, 
Fogyasztói jogokról szóló irányelv

GVH Zöld Marketing tájékoztató/Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság

• Zöldre mosás jogi meghatározása várható EU-szinten
• Fogyasztói jogokra vonatkozó irányelvek módosítása
• Megtévesztő állításokkal szembeni szigorúbb fellépés 

lehetséges, illetve esetleges GVH eljárások és bírságok a 
nem megfelelően alkalmazott zöld állítások miatt
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Franciaország a világon a legfejlettebb szabályozással rendelkezik a Greenwashing tekintetében. 
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Előállítás

• Megújuló (zöld) energia

• Élettartam és tartósság

• Szén-dioxid kibocsátás

Összetétel

• Újrahasznosítható

• Újrahasznosított

• Újratölthető

• „Organikus / bio, stb.

Jövőre vonatkozó állítások

• Lebomló

• Komposztálható

• Tevékenységgel és működéssel 

kapcsolatos kommunikáció

Összehasonlító és piaci 
állítások

• Korábbi termékkel / 
termékkategóriával történő 
összehasonlítás

• „Leg’-ek használata

• Címkék

Leggyakrabban előforduló zöld állítások

A zöldre mosás a fenntarthatósági riportokban is gyakran előforduló jelenség

Az ESG-ről való jelentés egyre nagyobb kihívást jelent a vállalatoknak

© 2022 Deloitte Magyarország
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Tőke és ügyfelek bevonzása

• Fenntarthatósági 

teljesítmény 

túlhangsúlyozása

• Éghajlatváltozás pénzügyi 

kockázatainak túlértékelése

A szabályozói erőfeszítések egyre növekednek az ESG minősítés transzparenssé tételére vonatkozóan is

ESG minősítés - egy egyszerű erkölcsi algoritmus? 

© 2022 Deloitte Hungary

Szigorúbb szabályok bevezetése az ESG-alapok közzétételére és népszerűsítésére & nemzetközileg elismert ESG sztenderdek alkalmazása (GRI, TCFD, GHG 
Protocol, Green Bond Principles, etc.

Környezet & 
Társadalom ESG ratingKörnyezet & 
Társadalom

Fenntarthatósági teljesítmény 

bemutatása

‚Best-in-Class’ 

ESG minősítés

Szennyező 
vállalat

✓ Fogyasztók összezavarása

✓ Bizalomvesztés

Átláthatatlanság, 
összeférhetetlenség, 

hatálytalanság

Mit jelent az, hogy valami „ESG compliant”, azaz megfelel az ESG szempontoknak?



14

A zöldre mosás elkerülése



Igazolható helytálló állítás

Környezeti állítások és általános tanácsok

Egyértelmű és konkrét állítások

Világos, érthető nyelvezet

Valós, pontos állítás, túlzás nélkül

„zöld”, „környezetkímélő”, „természetbarát”, 
„környezetbarát” vagy „fenntartható” jelzők

A termék pontospozitív környezeti hatásának 
kifejtése: „70% organikus pamut”

„A csomagolás fenntartható, mert Bag-in-Boksz 
módszerre készült” 

A használt technológia pontos kifejtése.

„Akár 100% megújuló energiával készült”
„100%-ban megújuló anyag (a szerelvényeket

kivéve)”

„CFC mentesség” a termék meghatározó 
attribútuma

Olyan sajátosság feltűntetése, amely 
törvényileg nem kötelező jellegű.

© 2022 Deloitte Magyarország

A vállalat ESG törekvéseiről és eredményeiről zöldre mosás elkerülése érdekében javasolt az alábbiak alkalmazása

Mérhető közép- ás hosszútávú 

teljesítménymutatók

A közölt információk 

igazolhatóak

Rendszeres nem-

pénzügyi jelentéstétel 

Pozitív és negatív 

teljesítménymutatók 

alkalmazása

Jelentéstételi keretrendszerek 

alkalmazása



Köszönjük a figyelmet!
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