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Doktori munkám témája a környezetbarát termék védjegyezés. Célom a környezetbarát
termék védjegyezés elméletének és gyakorlati alkalmazásának részletes kutatása, a
sikerfaktorok, és azok feltételeinek megállapítása annak érdekében, hogy új tudományos
eredményeket tehessek közzé, melyek alapul szolgálhatnak a jöv!ben a hazai
rendszerm"ködés hatékonyabbá tételéhez.
Ennek érdekében szakirodalmi források felhasználásával vizsgáltam a védjegyezésnek a
környezetgazdaságtanban (környezetpolitika) valamint a környezeti menedzsmentben
betöltött szerepét annak igazolása érdekében, hogy a környezetbarát termék védjegyezés
egy olyan fontos környezeti kommunikációs eszköz, mely a környezetmenedzsment
eszközeit felhasználva mikro szinten képes nemcsak a vállalati környezeti vagy marketing
célok, hanem a makro szint" környezetpolitikai célok teljesítésére is.
A védjegyezés kutatása során kidolgoztam egy átfogó modellt, a környezetbarát termék
védjegyezés „3win” kapcsolatrendszerét, mely disszertációm alapjául szolgál, tekintve,
hogy doktori kutatásom keretében vizsgálatom f! tárgya a kidolgozott modell alapján a
kapcsolatrendszer alapját képez! gazdasági szempontú elméleti el!nyök hazai gyakorlati
megvalósulásának vizsgálata.
A „3win” modell rendszerbe foglalja a környezetbarát termék védjegyezés elméleti el!nyés kapcsolatrendszerét, a fenntarthatóság dimenzióinak megfelel!en, továbbá foglalkozik
azok gyakorlati megvalósításának feltételeivel is.
A modellben bemutatott gazdasági el!nyöknek a hazai rendszerm"ködés gyakorlatában
történ! megvalósulását primer (általam, a hazai védjegyhasználati joggal rendelkez!
vállalatok körében végzett mélyinterjús kutatás eredményei) és szekunder adatok
felhasználásával végeztem, vizsgálva a termékcsoportoknak, a védjegyezettek körének és a
költségeknek a szerepét, továbbá a közvetlen és közvetett gazdasági el!nyök gyakorlati
megvalósulását.
Az egyes vizsgálati részek eredményei szolgálnak a kutatásom elején megfogalmazott
hipotézisek igazolásául, mely bizonyítások adják doktori munkám új tudományos
eredményeit, téziseit.
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ABSTRACT
The topic of my dissertation is eco-labeling. My aim is comprehensive research into the
theory and practice of eco-labeling and determining success factors as well as their
requirements in order to publish new scientific results that can serve as a basis for making
the system in Hungary more efficient and effective.
To this end, I have analyzed the role of eco-labeling based on available literature in
environmental economics (environmental policy) and environmental management to prove
that eco-labeling is an important environmental communication tool capable of
contributing to the objectives of micro-level corporate environment and marketing as well
as macro-level environmental policy.
I have developed a comprehensive model, the “3win” relation system of eco-labeling
which serves as the core of my dissertation analyzing the practical implementation of
theoretical economic advantages at the heart of the “3win” system.
The “3win” model systematizes the theoretical advantage and relation system of ecolabeling according to the dimensions of sustainability. It includes not only the advantages,
but also the preconditions of implementation.
I have analyzed the implementation of the economic advantages presented in the model in
the Hungarian system through the use of primary (my interview-based research among
domestic companies authorizet to use eco-labels) and secondary data, assessing the role of
product groups, businesses allowed to use eco-labels and costs as well as the practical
realization of direct and indirect economic advantages.
The results of these analyses serve to prove my hypotheses postulated at the beginning of
my research and constitute my theses and new scientific results.
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A csomagolások termékdíjas szabályozásának áttekintése 2010-t!l
A hazai környezetbarát termék védjegyezési rendszerben
védjegyhasználati joggal rendelkez! vállalatok és termékek köre, a
mélyinterjús kutatásban részt vev!k feltüntetésével
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Korlátolt Felel!sség" Társaság
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Zöld közbeszerzési eljárás
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TÉMAFELVEZETÉS

A környezetbarát termék védjegyezés (a magyar gyakorlat számára általam javasolt
egységes szóhasználatot és a kifejezések tartalmát az 1-es mellékletben foglalom össze)
olyan környezetpolitikai és önkéntes menedzsment eszköz, mely megbízható információt
nyújt a termék környezeti jellemz!ir!l, környezetbarát(abb) jellegér!l. A megbízhatóságot
és a teljes életciklust átfogó környezeti információk megjelenítését a védjegyezés
rendszerm"ködése biztosítja. Az el!bbit a független tanúsítás garantálja, míg az utóbbi az
életciklus szemléleten alapuló kritériumrendszereknek való megfelelési kötelezettségb!l
ered.
A védjegy széles körben történ! alkalmazása megjelenik mind a nemzetközi, mind a hazai
környezetszabályozás elemeként, a szabályozás alapját képez! dokumentumokban pedig
olyan eszközként szerepel, mely támogatni képes a környezetpolitika más célkit"zéseit is.
A védjegyezési rendszer m"ködtetése (makro szint) biztosítja, hogy a vállalati döntések
(mikro szint) eredményeként a védjegy betölthesse piaci küldetését.
Ezen túlmen!en a környezetbarát termék védjegyezés egy olyan eszköz, mely képes
megteremteni a fenntarthatóság három dimenziója között egy „3win”, azaz nyertesnyertes-nyertes kapcsolatot. el!nyöket biztosítva a gazdasági- (védjegyhasználati joggal
rendelkez! szervezetek), a társadalmi- (vásárlók, fogyasztók) környezet számára, egyúttal
csökkentve a természeti környezet terhelését is. Az elméleti el!nyök gyakorlati
megvalósulása azonban különböz! feltételekhez kötött, mely feltételek egy id!ben való
teljesülése eredményezhet csak hatékony gyakorlati rendszerm"ködést.
Kutatásom keretében vizsgálatom f! tárgya a környezetbarát termék védjegyezés „3win”
kapcsolatrendszerének kidolgozása, és a kapcsolatrendszer alapját képez! gazdasági
szempontú elméleti el!nyök hazai gyakorlati megvalósulásának vizsgálata. A „3win”
modell gyakorlati megvalósulásának vizsgálatakor azért volt szükséges a három
(természeti-, társadalmi-, gazdasági környezeti) dimenzió közül egyiknek a kiválasztása és
részletes kutatása, mert a téma teljes kör" feltárása messze meghaladja jelen doktori
kutatás (és doktori értekezés) kereteit. Ennek értelmében kutatásom központi elemeként
azért választottam a gazdasági dimenzió gyakorlati vizsgálatát, mert összetettsége miatt
(lehetséges el!nyök, az el!nyök elérésének feltételei) ez képezi az elméleti modell
gyakorlati megvalósításának sarkalatos pontját.
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A modellben szerepl! másik két dimenzió (természeti-, társadalmi környezeti dimenzió) és
egyben a teljes modell gyakorlati megvalósulásának elemzése jöv!beli kutatásom tárgyát
képezi.
Doktori kutatásom keretében célom:
•

a környezetbarát termék védjegyezés elméletének feltáró, értékel! elemzése, az
elméleti kutatások alapján saját modellek kidolgozása,

•

az elméletnek a gyakorlattal történ! ütköztetése a környezetbarát termék
védjegyezés gyakorlatának kutatása által,

•

az elméleti és gyakorlati elemzések kutatási eredményei alapján az elmélet és
gyakorlat közti párhuzamok és ellentétek feltárása,

•

következtetések levonása, új tudományos kutatási eredmények elérése,

•

az

elért

eredmények

jöv!beni

felhasználhatóságának

igazolása

a

hazai

környezetbarát termék védjegyezés hatékonyabbá tétele érdekében.
A DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE

Hipotézisek
Értekezésem els! rövid fejezete doktori munkám hipotéziseit tartalmazza felsorolás
jelleggel, melyeknek kifejtése, igazolása (tézisek) a dolgozatban leírtak alapján a munka
végén, az összegzés fejezetben találhatók.
A környezetbarát termék védjegyezés mint környezetpolitikai és -menedzsment eszköz
Disszertációm második fejezetében irodalmi kitekintés keretében bemutatom a
környezetbarát termék védjegyezés fogalmát, kialakulásának rövid történetét. Áttekint!
képet adok az elmúlt években a gyakorlatban tapasztalható legf!bb trendekr!l, melyek
fontosak lehetnek a környezetbarát termék védjegyezés jöv!jét tekintve.
Az európai uniós, és annak követelményeit megjelenít! hazai szint" környezetszabályozás
legf!bb dokumentumainak elemzése alapján értékelem a környezetbarát termék
védjegyezésnek a környezetpolitikai összefüggéseit. Vizsgálom a környezetbarát termék
védjegyezés szerepét a környezetmenedzsmentben. Kitérek a védjegyezésnek a környezeti
kommunikációban és öko-marketingben betöltött szerepére, valamint annak elemzésére,
hogy a védjegyezés hogyan kapcsolódik más környezetmenedzsment eszközökhöz.
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A környezetbarát termék védjegyezés „3win” kapcsolatrendszere – elméleti alapvetések
A dolgozat harmadik fejezetének els! részében a környezetbarát termék védjegyezési
folyamatot tárgyalom, bemutatva az egymást követ! lépéseket, az egyes érdekelt felek
szerepkörének és a köztük lév! áramlásoknak a fontosságát.
A fejezet második része a szakirodalmi források alapján általam készített integrált, a
környezetbarát termék védjegyezés „3win” el!nyrendszerét összefoglaló modellt, és a
modell egyes elemeinek részletes bemutatását tartalmazza.
Az elméleti „3win” kapcsolatrendszer megvalósulásának gazdasági szempontú vizsgálata
a hazai gyakorlatban – statisztikai elemzések
A harmadik fejezetben tárgyalt elméleti jelleg" „3win” modell szolgál alapjául annak a
gyakorlati elemzésnek, melynek során a környezetbarát termék védjegyezés folyamatát
követve, gazdasági szempontból vizsgálom az elméleti sikertényez!knek a hazai
gyakorlatban történ! megvalósulását, illetve sikertelenségét, feltárva az okokat és keresve
a javítási lehet!ségeket.
Mivel munkám célja a környezetbarát termék védjegyezés „3win” kapcsolatrendszerének
gazdasági szempontú elemzése, ezért a modellben szerepl! társadalmi és természeti
környezeti el!nyök hazai gyakorlati megvalósulásának elemzése nem képezi kutatásom
tárgyát. A modell ezen elemeinek kutatása azonban jó lehet!séget nyújt a téma
továbbvitelére, újabb elemzések végzésére és további eredmények elérésére.
Kutatásom során vizsgálom a környezetbarát termék védjegyezés, valamint a gazdasági
környezet kapcsolatrendszerét. Ennek keretében célom a védjegyezés gazdasági
el!nyeinek vizsgálata a hazai gyakorlatban, melynek kapcsán elemzem mindazon
területeket, melyek befolyásolják a védjegyezés gazdasági hasznát. Vizsgálatom kiterjed a
védjegyezhet! termékcsoportok körére (hazai és nemzetközi statisztikai adatok elemzése
és összevetése), a védjegyezés hazai költségeinek vizsgálatára (hazai és nemzetközi
statisztikai adatok elemzése és összevetése), továbbá a közvetlen és közvetett gazdasági
hasznot befolyásoló egyéb tényez!kre (termékdíjas szabályozás, közbeszerzések,
imázsnövekedés, versenyel!ny stb.).
Kutatásom keretében vizsgálom, hogy az adott tényez!k hogyan hatnak a rendszer
m"ködésére, változásuk milyen hatásokat eredményez. A rendszer m"ködését külön
elemzés keretében tanulmányozom a hazai környezetbarát termék védjeggyel rendelkez!
3
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termékek

és

vállalatok

körének,

id!beli

változásának

bemutatásával,

továbbá

összehasonlító elemzés keretében vizsgálom a hazai védjegyezett termékeket és
vállalatokat a nemzetközi tények és trendek tükrében (hazai és nemzetközi statisztikai
adatok elemzése és összevetése).
A vizsgálatok célja a rendszer bels! összefüggéseinek és kapcsolatrendszerének feltárása,
vagyis annak meghatározása, hogy az egyes tényez!k hogyan hatnak a rendszerm"ködésre,
hogyan befolyásolják a gazdasági hasznot, illetve a rendszer eredményességét. Ezen
információ lényegét abban látom, hogy a kapcsolatok pontos ismerete segítheti a pozitív
visszacsatolást, vagyis az egyes elemekbe történ! tudatos beavatkozással növelni lehet a
hazai rendszerm"ködés gazdasági hasznát, növelni lehet a rendszer eredményességét.
Az elméleti „3win” kapcsolatrendszer megvalósulásának gazdasági szempontú vizsgálata
a hazai gyakorlatban – mélyinterjús felmérés
A dolgozat ötödik fejezete az általam, a hazai védjegyhasználati joggal rendelkez!
vállalatok körében végzett mélyinterjús kutatás eredményeit mutatja be. A kutatás célja
többek között az volt, hogy primer kutatási adatok alapján az értekezésben bemutatott
statisztikai elemzések eredményei összevethet!k és alátámaszthatók, vagy cáfolhatók
legyenek, és lehet!séget adjanak kutatási témám további elmélyítésére, az eredmények
pontosítására.
Ezzel összefüggésben a fejezetben megfogalmazom a kutatás célját, módszerét, a
részvev!k körét, valamint a felmérés eredményét. A fejezet végén elemzem a statisztikai és
mélyinterjús kutatás eredményeinek összhangját feltárva az eredmények hátterében álló
okokat, továbbá javító javaslatokat teszek.
Összegzés
Dolgozatom utolsó fejezete az új és újszer" tudományos eredményeket, a hipotézisek
igazolásával el!álló téziseket és a témával kapcsolatos jöv!beli kutatási lehet!ségeket,
célokat tartalmazza.

A KUTATÁS MÓDSZERTANA

A kutatás módszertana szorosan illeszkedik doktori kutatásom céljaihoz és az értekezés
logikai felépítéséhez. Ennek megfelel!en els!dlegesen elméleti alapvetések keretében
szekunder adatokra támaszkodva vizsgáltam és értékeltem a környezetbarát termék
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védjegyezés

kialakulását,

trendjeit

valamint

a

környezetpolitikában,

környezet-

menedzsmentben és öko-marketingben betöltött szerepét. A kutatáshoz felhasználtam a
rendelkezésre álló szakirodalom releváns könyveit, cikkeit, kiadványait, honlapjait,
továbbá környezeti jogi elemzések keretében átfogóan tanulmányoztam és értékeltem a
jelenkori környezetpolitika szabályozási dokumentumait. A kutatás ezen szakasza az els!
hipotézis bizonyítását szolgálja.
Az elméleti alapvetések után kidolgoztam két önálló modellt, melyek tartalmukat és
megközelítésüket tekintve is új tudományos eredménynek számítanak, és hipotéziseim
igazolásául szolgálnak:
•

Az integrált termékpolitika, környezetbarát termék védjegyezés és
életciklus értékelés kapcsolatrendszere,

•

A környezetbarát termék védjegyezés „3win” kapcsolatrendszere.

Az elméleti alapvetéseket és modellek kidolgozását doktori kutatásom gyakorlati
elemzései követik. Szekunder kutatást folytatva el!ször a környezetbarát termék
védjegyezés „3win” kapcsolatrendszer megvalósulásának gazdasági szempontú elemzését
végeztem el. Ennek keretében statisztikai adatok felhasználásával összehasonlító
elemzéseket folytattam (négy védjegyezési rendszer között: hazai, európai uniós, északi
hattyú, német rendszer), melynek célja a hazai rendszerm"ködés vizsgálata a nemzetközi
tények tükrében, az azonosságok és különbségek azonosítása, az eredmények hátterében
meghúzódó okok feltárása. Az elemzés részét képezi:
•

Termékcsoportok elemzése
- Kritériumrendszerek számának termékkör szerinti elemzése
- Kritériumrendszerek közös termékcsoportok szerinti elemzése

•

A védjegyezett termékek és vállalatok elemzése- A hazai védjegyezett termékek és
vállalatok elemzése
- Hazai védjegyezett termékek, vállalatok a nemzetközi tények tükrébenEzt

követ!en szakirodalmi források és környezetjogi elemzések segítségével vizsgáltam a
védjegyezés közvetlen és közvetett gazdasági hasznainak kérdéskörét.
Doktori értekezésem az elméleti „3win” kapcsolatrendszer és a hazai gyakorlat közti
kapcsolat

kutatásával

zárul.

Az

elemzést

szolgálja

az

általam,

a

hazánkban
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védjegyhasználati joggal rendelkez! cégek körében végzett mélyinterjús kutatás, melyben
a védjegyezettek 72%-a vett részt.
Kutatásom utolsó elemzése pedig a kapott eredmények egymással történ! ütköztetését
célozza, vagyis annak vizsgálatát, hogy hogyan feleltethet! meg egymásnak a statisztikai
és mélyinterjús elemzések eredménye.
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1. HIPOTÉZISEK
Doktori kutatásom keretében a munka céljának megfelel!en a vizsgált témával
összefüggésben hipotéziseket fogalmaztam meg, mely hipotézisek helytállóságát elemzem
munkám során.
HIPOTÉZIS 1:
A KÖRNYEZETBARÁT TERMÉK VÉDJEGYEZÉS OLYAN KÖRNYEZETI KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZ,
MELY LEHET$SÉGET TEREMT A MAKRO SZINT# KÖRNYEZETPOLITIKAI CÉLOK MIKRO SZINTEN
TÖRTÉN$ MEGVALÓSÍTÁSÁNAK EL$SEGÍTÉSÉRE.
ALHIPOTÉZIS 1.1.
A KÖRNYEZETBARÁT TERMÉK VÉDJEGYEZÉS JELENT$S SZEREPET TÖLT BE A
NEMZETKÖZI ÉS HAZAI SZINT# KÖRNYEZETSZABÁLYOZÁSBAN, MINTEGY A CÉLOK
MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ ESZKÖZKÉNT.
ALHIPOTÉZIS 1.2.
A KÖRNYEZETBARÁT TERMÉK VÉDJEGYEZÉS A VÁLLALATI M#KÖDÉS EGYIK FONTOS
ESZKÖZE,
MELY
KIEMELT
SZEREPET
JÁTSZIK
A
VÁLLALATI
KÖRNYEZETMENEDZSMENTBEN ÉS ÖKO-MARKETINGBEN.
ALHIPOTÉZIS 1.3.
A KÖRNYEZETBARÁT TERMÉK VÉDJEGYEZÉS ESZKÖZE AZ INTEGRÁLT
TERMÉKPOLITIKA MEGVALÓSÍTÁSÁNAK.

HIPOTÉZIS 2:
A KÖRNYEZETBARÁT

TERMÉK VÉDJEGYEZÉS HOZZÁJÁRUL A GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS
TERMÉSZETI KÖRNYEZET KÖZÖTTI „3WIN” KAPCSOLATRENDSZER MEGTEREMTÉSÉHEZ.
ALHIPOTÉZIS
A KÖRNYEZETBARÁT TERMÉK VÉDJEGYEZÉS „3WIN” KAPCSOLATRENDSZER SZERINTI
ELMÉLETI EL$NYÖKNEK GYAKORLATI TELJESÜLÉSE A VÉDJEGYEZÉSI FOLYAMAT
ÉRINTETTJEINEK
EGYMÁST
ER$SÍT$
EGYÜTTM#KÖDÉSE
EREDMÉNYEKÉNT
MEGVALÓSULT FELTÉTELEK EGYIDEJ# ÉRVÉNYESÜLÉSE.

HIPOTÉZIS 3:
A HAZAI KÖRNYEZETBARÁT TERMÉK VÉDJEGYEZÉSI RENDSZERBEN MIND A VÉDJEGYEZHET$
TERMÉKCSOPORTOK KÖRE, MIND A VÉDJEGYET SZERZETT TERMÉKEK ÉS VÁLLALATOK KÖRE
ELTÉRÉST MUTAT MÁS VÉDJEGYEZÉSI RENDSZEREKHEZ KÉPEST.
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HIPOTÉZIS 4:
A MAGYAR GYAKORLATBAN

A KÖRNYEZETBARÁT TERMÉK VÉDJEGYEZÉSHEZ KÖTHET$
ELMÉLETI GAZDASÁGI EL$NYÖK MOTIVÁLÓ HATÁSAI KÖZÖTT KIEMELKED$ SZEREPET TÖLT
BE A TERMÉKDÍJAS SZABÁLYOZÁS (KÖZVETLEN EL$NY) ÉS CSAK KIS MÉRTÉKBEN MOTIVÁLÓ
HATÁSÚ A KÖZBESZERZÉSEK SZEREPE (KÖZVETETT EL$NY).

HIPOTÉZIS 5:
A MAGYAR KÖRNYEZETBARÁT TERMÉK VÉDJEGYEZÉSBEN
„3WIN”
KAPCSOLATHOZ
SZÜKSÉGES
FELTÉTELEK

A MODELLBEN BEMUTATOTT
GYAKORLATBAN
TÖRTÉN$
MEGJELENÉSÉNEK HIÁNYA GÁTOLJA A GAZDASÁGI EL$NYÖK ÉRVÉNYESÜLÉSÉT.

Az egyes hipotézisek vizsgálata és igazolása a hipotézisek sorrendjének megfelel!en a
dolgozat vonatkozó fejezeteiben megtalálhatók, összegzett kifejtésük a 6. fejezet részét
képezi.
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MINT

A doktori értekezés elengedhetetlen tartalmi követelménye, hogy a szerz! bizonyítsa a
téma szakirodalmi forrásmunkáinak mélyreható ismeretét, az ismeretek célorientált
alkalmazhatóságának készségét, szintetizáló képességét. A fejezetben irodalmi kitekintés
keretében bemutatom a környezetbarát termék védjegyezés fogalmát, kialakulásának rövid
történetét. Áttekint! képet adok az elmúlt években a gyakorlatban tapasztalható legf!bb
trendekr!l. A fejezetnek nem célja a védjegyezés teljeskör" szakirodalmi elméletének
bemutatása, így doktori értekezésem jelen fejezetében csak a további kutatás
megalapozását szolgáló részekre koncentrálok, az elmélet részletesebb elemzését a
mellékletben (2-8. melléklet) foglalom össze.
Az európai uniós, és annak követelményeit megjelenít! hazai szint" környezetszabályozás
legf!bb dokumentumainak elemzése alapján értékelem a környezetbarát termék
védjegyezésnek a környezetpolitikai összefüggéseit és vizsgálom a környezetbarát termék
védjegyezés szerepét a környezetmenedzsmentben. Kitérek a védjegyezésnek a környezeti
kommunikációban és öko-marketingben betöltött szerepére, valamint annak elemzésére,
hogy a védjegyezés hogyan kapcsolódik más környezetmenedzsment eszközökhöz.

2.1 A KÖRNYEZETBARÁT TERMÉK VÉDJEGYEZÉS KIALAKULÁSA ÉS TRENDJEI
Az

utóbbi

évtizedekben

a

fogyasztók

környezettudatosságának

növekedésével

párhuzamosan a társadalomban kialakult egy úgynevezett információs igény a termékek
környezeti hatásaival kapcsolatban [REX – BAUMANN, 2006].
Ahhoz, hogy környezeti szempontból kedvez! vásárlói döntés szülessen, a társadalomnak
megfelel! – a termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó – környezeti információkkal kell
rendelkeznie [KÓSI - VALKÓ, 1999], [POLONSKY – ROSENBERGER III, 2001].
Fel lehet tenni a kérdést: kinek a feladata (kötelessége) a termékek környezeti hatásaival
kapcsolatos információszolgáltatás? Kérdés továbbá, hogy milyen eszközökkel lehet eleget
tenni ennek a feladatnak. Meg kell jegyezni azonban, hogy a (termék környezeti hatásaival
összefügg!) információnyújtást nem lehet kötelességként felfogni, sokkal inkább egy
lehet!ségként kell kezelni. Lehet!ségként arra, hogy a terméket el!állító szervezet
információk segítségével befolyásolja a vásárlót a döntésében úgy, hogy a fogyasztó az
információknak köszönhet!en az adott terméket válassza. Amennyiben ez bekövetkezik, az
11
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információnyújtás közvetett módon hozzájárulhat az adott szervezet piaci részesedésének
növeléséhez is.
A második kérdést könny" megválaszolni, mivel a gyakorlat számos eszközt kínál a fent
említett információs igény kielégítésére. A természeti környezettel kapcsolatos
információk írásos magyarázat vagy szimbólumok formájában is megjelenhetnek a
terméken vagy annak csomagolásán [BARANYI – CSIGÉNÉ, 2004].
A környezeti információk segítik a fogyasztót abban, hogy segítségükkel képes legyen
környezetbarát fogyasztói döntést hozni [ARAGON-CORREA – RUBIO-LOPEZ, 2007].

1. ábra: Példák különböz# környezeti jelölésekre
(forrás: [ÚMFT PROJEKT, 2010] alapján saját szerkesztés)

A piacon azonban számos jelölés létezik

(1. ábra), melyeket környezeti jeleknek,

környezeti termék jelöléseknek vagy öko-címkéknek is szokás nevezni [ÚMFT PROJEKT,
2010]:
•

önkéntes vagy kötelez! címkék,

•

egy követelményen alapuló vagy életciklus értékelésen alapuló címkék,

•

termékre és szolgáltatásra vagy a gyártás, szolgáltatás folyamatára vonatkozó
jelölések,

•

fogyasztók vagy üzleti partnerek számára szánt jelölések,

•

els! fél által kibocsátott vagy harmadik fél által igazolt min!sítések,
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•

államilag elismert, jogszabállyal létrehozott vagy a piac által szabályozott magán
jelölések.

Ennek értelmében a fogyasztóknak figyelniük kell arra, hogy egyes szimbólumok sok
esetben nem szolgálnak pontos és megbízható információval a termék teljes életciklusát
figyelembe véve annak környezetbarát jellegér!l (pl. csak egy-egy kiemelt szempont
alapján értékelik a terméket, vagy az információ mögött nem áll független fél, mely
garantálná annak megbízhatóságát stb.) [TERRACHOICE, 2009], [ÚMFT PROJEKT,
2010].
Annak érdekében, hogy a vásárlók megbízható információkhoz jussanak a termékek és
szolgáltatások környezeti hatásairól (márpedig ez elengedhetetlen a felvilágosult, jelen kori
fogyasztók szemszögéb!l, akik sokszor bizalmatlanok, szkeptikusak, nem mernek hinni
sem a gyártóknak, sem a keresked!knek [TÖR$CSIK, 2006]), kialakult a környezetbarát
termék védjegyezés rendszere (1977: Németország, Blauer Engel (2. ábra)) [www.blauerengel.de], [REX – BAUMANN, 2006].
A környezetbarát termék védjegye(ke)t (mint az öko-címkék ISO I-es típusú alcsoportja)
független min!sít! bizottságok ítélik oda olyan termékeknek vagy szolgáltatásoknak,
melyek megfelelnek számos környezettel kapcsolatos, a termék egyes életciklus
szakaszaihoz köthet! kritériumnak (a kritériumok kidolgozása életciklus értékelésen
alapszik) [HEMMELSKAMP – BROCKMANN, 1997] továbbá, melyek eleget tesznek
alapvet! min!ségi és felhasználhatósági elvárásoknak is.
Az ISO 14000-es szabványsorozat 20-as szabványai alapján a környezetbarát
termék védjegyek az I-es típusú környezeti címkézés csoportjába tartoznak
(továbbiakban disszertációmban kizárólagosan ezekkel a címkékkel foglalkozom
és a környezetbarát termék védjegy szóhasználattal élek – a terminológia részletes
bemutatását az 1. melléklet tartalmazza):
„I. típusú környezeti címkézési rendszer: önkéntes, több kritériumra alapozott, harmadik
fél által m"ködtetett rendszer olyan környezeti címkék terméken való használatára
feljogosító engedélyek odaítélésére, amelyek azt jelzik, hogy egy termék egy konkrét
termékkategórián belül – az életciklusára vonatkozó megfontolások alapján –
összkörnyezeti szempontból el!nyös.” [MSZ EN ISO14024:1999 p. 6.]
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Ezen címkék célja, hogy a fogyasztókat informálja a környezetbarát termékekr!l (elkerülve
a greenwashing (zöldre festés) gyakorlatát, és annak „b"neit”, eszközeit [TERRACHOICE,
2010]), ezzel megteremtve a fenntartható fogyasztás egyik fontos alapját. Továbbá céljuk,
hogy a gazdaságot a fenntartható termelés irányába mozdítsák el (vagyis sem az ökocímkézés, sem a környezeti információ nem önmaga a cél, hanem ezek segítségével a
környezetbarát termelés, fogyasztás és a környezetbarát piac kialakulása) [GALLUP,
2009], [REX – BAUMANN, 2006].
Meg kell azonban jegyezni, hogy a környezetbarát termék nem abszolút fogalom, hanem
relatív: környezetbarátabb, mint egy másik azonos funkciót betölt!, a követelményeknek
megfelelni nem tudó termék („a környezetbarát terminust talán nem is érdemes használni,
hiszen minden ipari termék csak viszonylagos értelemben lehet környezetbarát.”
[GOLEMAN, 2009, p.34]), (A környezetbarát termék fogalma, a környezetbarátság foka
azonban csupán relatívan értelmezhet!. [KUTI, 1990, p. 17]), tekintetbe véve, hogy
minden egyes termék az életciklusa során terheli a környezetet (input és output oldalon is).
(Érdemes továbbá felvetni a kérdést, hogy a védjeggyel ellátott termék környezetbarátabbe, mint egy másik, a termel!je által min!sítésnek alávetni nem akaró termék.)
Az els! nemzeti környezetbarát termék védjegyez! rendszer megjelenésének és a rendszer
sikerességének hatására a világ számos pontján egymás után alakultak nemzeti tanúsító
intézmények (és a címkézés szabályozását célzó jogszabályok). Magyarországon 1993-ban
vezették be a magyar környezetbarát termék védjegyet. (2. ábra – jelenleg érvényes
védjegy ábra) [www.kornyezetbarat-termek.hu].

2. ábra: A német és a magyar nemzeti környezetbarát termék védjegy
(forrás: www.blauer-engel.de, www.kornyezetbarat-termek.hu)

1994-ben megalakult a GEN (Global Ecolabelling Network), mely a világon jelen lév!
környezetbarát

termék

védjegyez!

szervezetek

közhasznú

érdekszövetsége

[www.globalecolabelling.net régebben: www.gen.gr.jp]. Annak ellenére, hogy a GEN
célul t"zte ki egy világméret" információcsere létrehozását – mely során a különböz! ökocímke szervezetek megoszthatják egymással tapasztalataikat –, számos probléma merül föl
az egyes nemzeti rendszerek m"ködésével kapcsolatban, melyek közül az egyik
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legjelent!sebb az országhatárokat átlép! kereskedelemb!l ered! probléma [BARANYI CSIGÉNÉ, 2004]. A problémára megoldást jelenthet a nemzeti környezetbarát termék
védjegyezési rendszerek helyett nemzeti kereteken túllép! öko-címkék kialakítása és
preferálása.
A gyakorlatban már létezik törekvés a nemzeti határokat túllép!, „közös” (több államhoz
tartozó) öko-címkék kialakítására [MSZ EN ISO14024:1999], erre példa a skandináv
országokat (Dánia, Izland, Finnország, Norvégia, Svédország) átfogó „Északi Hattyú”
(Nordic Swan) [http://ecolabel.no] és az Európai Unió tagállamaiban alkalmazott „EU
Margaréta” (EU ecolabel) is (3. ábra)[http://ec.europa.eu./environment/ecolabel].

3. ábra: Az Európai Unió és a skandináv országok környezetbarát termék védjegye
(forrás: www.kornyezetbarat-termek.hu, http://ecolabel.no)

A nemzeti kereteken átnyúló címkézés megteremtése egyidej"leg megkívánja a már
meglév! rendszerek harmonizációjának kialakítását, a meglév! problémák feltárást és
leküzdését.
Ezzel összhangban kell megemlíteni, hogy hazánkban (az Európai Unióhoz történ!
csatlakozásunkat követ!en) párhuzamosan m"ködik egymás mellett a hazai nemzeti és az
EU-s környezetbarát termék védjegyez! rendszer (a két rendszer felépítésének és
m"ködésének bemutatását és összehasonlító elemzését a 2. melléklet tartalmazza).
További tendencia a környezetbarát termék védjegyezés történetében, hogy a
védjegyezhet! termékcsoportok kib!vülnek, és a sz"ken értelmezett „termékek” mellett
egyre nagyobb számban jelennek meg védjegyezhet! szolgáltatások is (a termékek és
szolgáltatások védjegyezésének összehasonlító elemzését a 3. melléklet tartalmazza).
(Disszertációm egészében az elemzések mind a termékek, mind a szolgáltatások
környezetbarát termék védjegyezésére kiterjednek, de az egyszer!ség kedvéért a
megfogalmazás során a termék szóhasználattal élek.)
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Példa a környezetbarát
megvalósulására:

termék

védjegyezés

trendjeinek

gyakorlati

Az új tendenciáknak a gyakorlatban való megjelenésére jó példa egy magyarországi
hotel (Kolping Hotel Family Spa & Resorts), melynek különlegessége, hogy hazánkban
az els! olyan vállalat, mely termékével, vagyis szolgáltatásával elnyerte az Európai
Unió öko-címkéjét, idegenforgalmi szálláshely kategóriában (mely védjegy a
fenntartható turizmus vonatkozásában is fontos szerepet tölthet be [BARANYI – KÓSI,
2006], [BARANYI – KÓSI, 2007]).
Feltehet! a kérdés: A hotel vezetése miért az EU-s védjegyet és miért nem a hazai
védjegyet választotta? A vezet!séggel készített személyes interjúk során választ kaptam
a kérdésre.
A szóban forgó hotel azért választotta az EU-Margarétát védjegyül, mert a vezet!ség
úgy vélte, hogy a közösségi öko-címke a vállalat imázsát növelni képes (nagyobb
mértékben, mint a hazai védjegy), tekintve, hogy:
•

… a környezetbarát termék védjegy magas környezeti színvonalat, min!séget és
megbízhatóságot garantál,

•

… a szálloda fekvésének köszönhet!en a vendégek jelent!s hányada német vagy
osztrák, akik feltehet!en ismerik az uniós védjegyet, de – a már tárgyalt
országhatárokat átlép! információs probléma miatt – nem ismerik a magyar
címkét.

Az ismertetett hotel jó példa a környezetbarát termék védjegyezéssel összefüggésben
bemutatott két trend gyakorlatban való ábrázolására, egyrészt mivel megjelenik az
országhatárokon túlnyúló címkehasználat, másrészt a védjegyet szerzett termék egy
szolgáltatás. A példa egyben a környezetbarát termék védjegyhasználattal járó
el!nyökre is rámutat.
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Összefoglalás, következtetések
A környezetbarát termék védjegyek (ISO I-es típusú környezeti címkézés) olyan önkéntes
kommunikációs eszközök, melyek termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó megbízható
környezeti információkat nyújtanak a fogyasztók számára, mely megbízhatóságot a
harmadik fél általi, életciklus szemléleten alapuló hitelesítés garantálja.
A védjegyezés gyakorlata harminc éves múltra tekint vissza, ez id!szak alatt a védjegyezés
kiterjedt a termékek címkézésén kívül a szolgáltatások jelölésére is nemzeti és nemzetközi
rendszerek m"ködésén belül.

2.2 A

KÖRNYEZETBARÁT

TERMÉK

VÉDJEGYEZÉS

ÉS

A

KÖRNYEZETPOLITIKA

KÖLCSÖNKAPCSOLATA

Az alábbi fejezetben feltárom a környezetbarát termék védjegyezésnek a nemzetközi (f!leg
EU-s) és hazai szint" környezetpolitikában történ! megjelenését. Kutatásom során a
szakirodalom tanulmányozása keretében vizsgáltam mind a nemzetközi, mind a hazai
környezetpolitika legfontosabb céljait, terveit, programjait.
Elemzésem során arra kerestem a választ, hogy a vizsgált dokumentum foglalkozik-e a
környezetbarát termék védjegyezés témakörével.
Figyelmem nem korlátozódott csak a konkrét, közvetlen kapcsolatokra, a téma tényleges
tárgyalására, hanem kerestem mindazokat a részterületeket is, ahol a dokumentumok olyan
tématerületekkel foglalkoznak, melyek közvetlen vagy közvetett módon kapcsolódhatnak a
védjegyezéshez. Ez a kapcsolat ok-okozati összefüggésben kett!s: gyakran a védjegyezés
fogható fel az adott téma megvalósításának, el!mozdításának eszközeként, más témák
esetén pedig az adott téma képezi részét a védjegyezésnek.
Elemzésem célja annak bemutatása, hogy a környezetbarát termék védjegyezés a
környezetszabályozás olyan eszköze, melynek használatát megkövetelik a jelenlegi
szakmapolitika legfontosabb dokumentumai. Nem célom átfogó környezetpolitikai
áttekintés készítése, a dokumentumok részletes ismertetése, ezért a fejezetben csak a
környezetbarát termék védjegyezés és a dokumentum között fennálló szoros kapcsolatot
mutatom be, következtetések formájában. (A teljeskör" elemzést a 4-5. mellékletek
tartalmazzák).
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NEMZETKÖZI SZINT! KÖRNYEZETSZABÁLYOZÁSI DOKUMENTUMOK

„Világkonferencia a Fenntartható Fejl#désr#l” dokumentumai
A Világkonferencián, és annak záró dokumentumaiban nem került szó szerint említésre a
környezetbarát termék védjegyezés témaköre, annak fontossága és jöv!beni alkalmazása
viszont közvetett formában a Végrehajtási Terv „A fenntarthatatlan fogyasztási és
termelési minták megváltoztatása” fejezetének több pontján is elvárásként fogalmazódik
meg. Tekintve, hogy:
•

… a védjegyezés olyan, a vállalatok részér!l alkalmazott önszabályozási és
információs eszköz, mely tájékoztatást nyújt a lakosság számára, és megfelel a 15ös pont feltételeinek,

•

… a védjegy megszerzése olyan önkéntes vállalati intézkedés, melynek hátterét az
ISO 14020-as szabványok adják,

•

… a védjegy használatának szerepe lehet a közbeszerzések során is. [POLITIKAI
NYILATKOZAT, 2002], [VÉGREHAJTÁSI TERV, 2002]

Az EU 6. Környezetvédelmi Akcióprogramja
A Program a célok stratégiai megközelítésének keretében foglalkozik a környezetbarát
termékek szerepével, azonban a négy kiemelt célterület tárgyalásakor az öko-címkézés
szerepe nem kerül el!térbe. A Program egyes pontjainak keretében csak közvetett
formában találkozhatunk a védjegyezés témakörével – mint a környezetbarát termelést és
termékek elterjedését segít! eszközzel –, a védjegyezés konkrét említése csak kevés
helyen, de ott hangsúlyosan, a célok gyakorlati megvalósítását segít! szabályozási
eszközként szerepel. [EU 6. KA, 2001], [1600/2002/EK, 2002]

Az EU megújult Fenntartható Fejl#dési Stratégiája (EU SDS)
A Stratégia nem tesz konkrét említést sem a célkit"zések, sem a hozzájuk tartozó
intézkedések között a környezetbarát termék védjegyezésr!l. Közvetett módon azonban
foglalkozik a témakörrel, hiszen a fent említett célok egyik támogató eszközéül szolgál a
környezetbarát termék védjegyezés intézményrendszere, így a célok gyakorlati
megvalósítását, a fenntartható termelés és fogyasztás kialakítását mindkét oldalról
támogatja a címkézés (termelés – életciklus szemlélet" környezeti kritériumoknak
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megfeleléssel környezetbarátabb termékek gyártása; fogyasztás – a címke, mint
információhordozó eszköz lehet!vé teszi a környezettudatos választást). [EU FFS, 2006]
Integrált Termékpolitika
Az integrált termékpolitika kiemelt szerepet tulajdonít a környezetbarát termék
védjegyezésnek, legf!képp a fogyasztás zöldebbé tételének eszközeként foglalkozik a
témakörrel a zöldebb fogyasztói kereslet és a közbeszerzések kapcsán. A dokumentum
tárgyalja a védjegyezés elvi lehet!ségeit, hasznait, de kitér arra is, hogy a jobb eredmények
elérése érdekében milyen intézkedések megtételére van szükség a jöv!ben. A politika
megvalósításához szükséges megfelel! ármechanizmusok megteremtése kapcsán a
dokumentum indokoltnak tartja a védjegyezett termékek áfájának csökkentését.
[COM(2001) 68, 2001]
Környezetbarát Technológiai Közösségi Cselekvési Program az Európai Unió
számára
A Program konkrét módon a cselekvések alapjául szolgáló, vagy azok megvalósítását
segít! eszközként tárgyalja a környezetbarát termék védjegyezést, mint a termékek
környezeti vonatkozásáról információval szolgáló önkéntes menedzsment eszközt,
továbbá, mint a teljesítmény alapú célkit"zések során felhasználható eszközt.
[COM(2004)0038, 2004]
2008-2010-es Lisszaboni Közösségi Program
Bár a Program csak egyetlen helyen említi meg a címkézés szerepét, mégis fontos, hogy
kiemelten, célkit"zésként kezeli a fenntartható termelés és fogyasztás kialakítását.
Továbbá, mivel a további programok kidolgozásakor figyelembe kell venni a kapcsolódást
más, már meglév! programokkal, így ez az egy utalás továbbgy"r"z! hatást vált ki.
[COM(2007) 804, 2007]
Vezet# piacok – egy kezdeményezés Európa számára
A vezet" piacok kezdeményezés a vezet" piacok el"relendítése érdekében fontos
szakpolitikai eszköznek tartja a védjegyezést, melyhez szükséges a fogyasztók megfelel!
információval való ellátása, melynek lehet!ségét megteremti a címkézés rendszere.
[COM(2007) 860, 2007]
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Fenntartható fogyasztás, termelés és iparpolitika – Cselekvési Terv
A Fenntartható fogyasztás, termelés és iparpolitika – Cselekvési Terv egy olyan EU szint"
környezetpolitikai dokumentum, mely nemcsak érint!legesen foglalkozik a környezetbarát
termék védjegyezés témakörével, hanem a célok teljesítéséhez szükséges egyik legf!bb
eszközként tárgyalja, kiemelve fontosságát, és mindazon intézkedéseket, melyek a
hatékonyabb m"ködés érdekében szükségesek. [COM(2008) 397, 2008]
A zöld közbeszerzéshez tartozó dokumentumok
A zöld közbeszerzés alkalmazása során a környezetbarát termék védjegyezés alapvet!
szerepet tölt be. Felhasználható a közös közbeszerzési kritériumok fejlesztése során,
továbbá a közbeszerzési eljárásban a m"szaki eljárások kapcsán meghatározható
környezetvédelmi elvárások alapjául is szolgálhat. [COM(2008) 400, 2008], [2004/17/EK,
2004], [2004/18/EK, 2004]
Irányelv az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó
követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról
Az Irányelv csak érint!legesen, közvetett módon tárgyalja az öko-címkézés szerepét.
Egyrészt az irányelvet a védjegyezést kiegészít! eszköznek tekinti, másrészt a
megfelel!ség igazolásánál is el!térbe kerül a címkézés, vagyis a két rendszer egymással
szoros összefüggést, kölcsönös kapcsolatot mutat (melyre való törekvést a fentebb elemzett
Fenntartható fogyasztás, termelés és iparpolitika – Cselekvési Terv is tartalmazza).
[2009/125/EK, 2009]
Európa 2020 - Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája
A Stratégia közvetlen említést nem tesz a védjegyezés szerepér!l, az említett céloknak
gyakorlatba ültetése kapcsán viszont szerepet játszhat a környezetbarát védjegyezés. A
Stratégia két pontján szerepel mind a környezetbarát technológiák fejlesztésének igénye,
mind pedig a fogyasztási szokások megváltoztatásának igénye. E két terület gyakorlatban
történ! megvalósítását segítheti a környezetbarát védjegyezés szélesebb körben történ!
alkalmazása, mivel a védjegyezési kritériumoknak (életciklus szemlélet") való megfelelés
biztosítja a környezetbarátabb termékek kialakulását, a címke, mint információ pedig segíti
a fogyasztók szemléletformálását. [COM (2010) 2020, 2010]
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HAZAI SZINT! KÖRNYEZETSZABÁLYOZÁSI DOKUMENTUMOK

Nemzeti Környezetvédelmi Program (III.)
A Nemzeti Környezetvédelmi Program III. (továbbiakban: NKP vagy Program) egyes
céljai és a szükséges intézkedések szoros összefüggést mutatnak a környezetbarát termék
védjegyezéssel. A védjegyezés, mint eszköz szolgál az NKP célkit"zéseinek teljesüléséhez.
A kapcsolat gyakran közvetlen, vagyis a Program konkrétan tárgyalja a környezetbarát
termék védjegyezés témakörét, gyakran csak közvetett. Ez utóbbi alatt azt értem, hogy a
Program egyes tématerületeken belül olyan célokat ölel fel, melyek megvalósításában
szerepe lehet a környezetbarát termék védjegyezésnek, de konkrétan nem utal rá. Ilyen
például az életciklus szemléletet tükröz!, környezetbarát termékfejlesztés-, a fogyasztók
termékekkel kapcsolatos környezeti információval való ellátásának-, vagy a termékek
környezeti hatásainak csökkentési igénye. A Nemzeti Környezetvédelmi Programban a
környezetbarát termék védjegyezés a hazai környezetpolitika céljai elérésének egyik kulcs
eszközeként szerepel. Az öko-címkézésnek a vállalatirányításban és fogyasztásban
betöltött szerepe a Program alapján vitathatatlan. [NKP-III., 2009]
Nemzeti Fenntartható Fejl#dési Stratégia
A Nemzeti Fenntartható Fejl!dési Stratégia több fejezetében kerül el! a környezetbarát
termék védjegyezés fogalma, témája, de a kapcsolat gyakran csak közvetett, vagyis a
Stratégia nem minden esetben tárgyalja konkrétan a címkézést, de tartalmaz olyan
tématerületeket, melyek közvetlen vagy közvetett módon kapcsolódnak a védjegyezéshez,
ezért nem elhanyagolhatóak. A Stratégia a védjegyezést leginkább a „fenntartható
termelési eljárások és fogyasztási szokások prioritás” megvalósulását segít! eszköznek
tekinti és szükségességét ennek megfelel!en tárgyalja konkrétan is. A Stratégia emellett
érinti az integrált termékpolitika, öko-hatékony terméktervezés, életciklus értékelés és
közbeszerzések témaköröket is, melyek jelent!ségét az öko-címkézéssel kapcsolatos
szerepkörükben látom. [NFFS, 2007]
Új Magyarország Fejlesztési Terv
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv egyik prioritásának („Környezeti és energetikai
fejlesztés” prioritás) részeként célként fogalmazódik meg a fenntartható életmód és
fogyasztás ösztönzésének igénye. A Terv nem foglalkozik mélyen a megvalósítás
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eszközrendszerével, ennek következményeként a védjegyezés szerepe sem jelenik meg
konkrétan. Viszont a Terv megvalósításának gyakorlati kivitelezését biztosító Környezet és
Energia Operatív Program már konkrétan is foglalkozik a védjegyezés területével, az
elterjedés és ismertség növelésének ösztönzését, mint támogatható terület külön is
hangsúlyozva. [ÚMFT, 2007], [KEOP, 2009]
A dokumentumok és a környezetbarát termék védjegyezés kölcsönkapcsolata az
alábbiakban foglalható össze (1. táblázat).

Összefoglalás, következtetések
A környezetszabályozási dokumentumok vizsgálatából kit"nik, hogy azok legtöbbje
közvetlen módon tárgyalja a környezetbarát termék védjegyezést, mintegy a célok
megvalósítását szolgáló eszközként.
A legf!bb kapcsolódási terület a fenntartható fogyasztás és termelés el!mozdítása
(fogyasztók tájékoztatása; életciklus szemlélet alkalmazása; környezetbarát termékek
támogatása) valamint a zöld közbeszerzés fellendítése.
Vegyük

észre

azonban,

hogy

az

eredmények

csak

elméleti

jelleg"ek,

a

környezetszabályozás céljai és eszközei közötti lehet!ségeket mutatják, melyek
megvalósulása a gyakorlatban csak árnyaltabban jelentkezik.
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Közvetlen
kapcsolat
Nemzetközi szint! dokumentumok
„Világkonferencia a Fenntartható Fejl!désr!l”
dokumentumai
Az EU 6. Környezetvédelmi Akcióprogramja

X

Közvetett
kapcsolat

Kapcsolat a környezetbarát termék védjegyezéssel
Összefüggés alapjául szolgáló (cél)területek

X

•

X

•
•

•
Az EU megújult Fenntartható Fejl!dési Stratégiája (EU
SDS)

X

•

Integrált Termékpolitika

X

Környezetbarát Technológiai Közösségi Cselekvési
Program az Európai Unió számára

X

•
•
•
•
•
•

2008-2010-es Lisszaboni Közösségi Program
Vezet! piacok – egy kezdeményezés Európa számára

X
X

•
•
•
•

Fenntartható fogyasztás, termelés és iparpolitika –
Cselekvési Terv

X

A zöld közbeszerzéshez tartozó dokumentumok

X

•
•
•
•

Irányelv az energiával kapcsolatos termékek
környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények
megállapítási kereteinek létrehozásáról

X

•

Termelési és fogyasztási szokások megváltoztatása: fogyasztói tudatosság
fejlesztése, vállalatirányítás-, közbeszerzések „zöldítése”
Meglév! jogszabályok végrehajtása,
Környezetért m"köd! piac ösztönzése: környezetbarát termékek
támogatása, kereslet környezettudatos irányba történ! elmozdítása
megfelel! tájékoztatással,
Együttm"ködés az üzleti szférával (IPP, LCA), zöld közbeszerzések
ösztönzése
Fenntartható fogyasztási és termelési minták el!mozdítása,
Környezetvédelmi és társadalmi teljesítmény javítása,
Zöld közbeszerzés fellendítése
Környezetbarát (védjegyezett) termékek támogatása (ÁFA csökkentés),
Fogyasztói kereslet „zöldítése”,
Zöld közbeszerzés fellendítése,
Védjegyezési rendszer hatékonyságának növelése
Önkéntes szabályozó eszközök szerepének kiemelése: KMR, védjegyezés,
IPP,
Piaci kondíciók javítása – célok kit"zése és teljesülésének mérése,
Fogyasztói környezeti tudatosság növelése
Fenntartható termelés és fogyasztás kialakítása
Kiemelt piacokon (bio piac) átláthatóság, megbízhatóság, szabályozottság
növelése
Fenntartható fogyasztás el!mozdítása, fogyasztók tájékoztatása,
Védjegyezési rendszer hatékonyságának növelése,
Zöld közbeszerzés fellendítése
Zöld közbeszerzés közös kritériumainak kidolgozása, m"szaki leírásokban a
környezeti szempontok érvényre juttatása
Megfelel!ség vélelme
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Európa 2020 - Az intelligens, fenntartható és inkluzív
növekedés stratégiája
Hazai szint! dokumentumok
Nemzeti Környezetvédelmi Program (III.)

X

X

Nemzeti Fenntartható Fejl!dési Stratégia

X

•
•

Környezetbarát technológiák fejlesztése
Fogyasztási szokások megváltoztatása

•
•
•

Környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód er!sítése,
Környezet-tudatosság, fenntartható termelés és fogyasztás er!sítése,
Közrem"ködés az Európai Unió környezetpolitikájának, fejlesztésében és
végrehajtásában
Egyéb kapcsolat: Turizmus és környezet, Hulladékgazdálkodás
Fenntarthatóság hazai helyzetének vizsgálata: környezetbarát termék
védjegyezés helyzetének elemzése,
Fenntartható termelési eljárások és fogyasztói szokások er!sítése,
Gazdasági szabályozáson belül az életciklus szemlélet, az önkéntes
szabályozó eszközök (pl. védjegyezés) használatának er!sítése
Környezeti és energetikai fejlesztés: fenntartható termelési és fogyasztási
szokások ösztönzése

•
•
•
•

Új Magyarország Fejlesztési Terv

X

•

1. táblázat: A nemzetközi (f"leg EU-s) és hazai szint! környezetszabályozási dokumentumok és a környezetbarát termék védjegyezés kapcsolata
(forrás: saját szerkesztés)
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2.3 A

KÖRNYEZETBARÁT TERMÉK VÉDJEGYEZÉS ÉS A KÖRNYEZETI MENEDZSMENT
KÖLCSÖNKAPCSOLATA

Az alábbi alfejezetben vizsgálom a környezetbarát termék védjegyezés és a környezeti
menedzsment kölcsönkapcsolatát. Ennek keretében bemutatom a védjegyezésnek a
környezetmenedzsmentben – környezeti kommunikációban, öko-marketingben – betöltött
szerepét, továbbá, hogy melyek azok a környezetmenedzsment eszközök – ISO 14000-es
szabványsorozat, életciklus értékelés –, melyek támogatják a védjegyezés folyamatát a
gyakorlatban.
A fejezet keretében nem célom átfogó vállalati környezeti kommunikációs, marketing és
öko-marketing elméletek, valamint a teljes ISO 14000-es szabványcsalád és életciklus
értékelés bemutatása (a témakörök részletes leírása a 6-8. mellékletekben megtalálható),
csak a környezetbarát termék védjegyezéssel összefügg! kapcsolatok megjelenítése,
értékelése.
2.3.1 A környezetbarát termék védjegyezés szerepe a környezeti kommunikációban és
öko-marketingben
A környezetmenedzsment három alapjellemz!je – többdimenziós célrendszer, szervezeten
és funkciókon túlmutató jelleg, proaktív stratégia – magában hordozza azt a követelményt,
miszerint egy vállalatnak hatékony módon megfelel! kommunikációs rendszert kell
kialakítania

[KÓSI,

1994]

(információk

gy"jtése,

osztályozása,

megosztása

[ERLANDSSON – TILLMANN, 2009]). Ezen rendszer részét képezi a környezeti
kommunikáció (biztosítva ezzel a szervezeten és funkciókon túlmutató jelleget), mely
segíti a vállalatot megfelel! információk begy"jtésében – például az érdekelt felek (bels!
és küls!) elvárásainak („push”-„pull hatások”) azonosítása –, továbbá megfelel!
információknak az érdekelt felek felé eljuttatásában (ami segítheti a többdimenziós
célrendszer céljainak teljesülését, a célok teljesülésének kommunikálását, továbbá részét
képezi a proaktív stratégiának) [KÓSI et al., 2006]. (A vállalati környezeti kommunikáció
részletes bemutatását a 6. melléklet tartalmazza, a továbbiakban annak csak a
környezetbarát termék védjegyezéssel fennálló kapcsolatát tárgyalom.)
Külön hangsúlyozom az érdekelt felek elvárásának való megfelelést, mivel napjainkban
egyre inkább jellemz!, hogy a vállalatok m"ködése és termékei kapcsán er!södnek a
környezeti elvárások, melyek ösztönz! er!vel hatnak a vállalatok számára, hogy azok
mélyebben

foglalkozzanak

a

környezeti

kérdésekkel,

a

környezetvédelmet

a

vállalatm"ködésbe integrálják, környezetmenedzsment rendszereket m"ködtessenek, öko25
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innovációs fejlesztéseket vigyenek véghez és megfelel! környezeti kommunikációt
folytassanak.
A környezeti kommunikáció egyik hasznos eszköze lehet disszertációm vizsgálatának
tárgya – a környezetbarát termék védjegyezés is. A védjegyezés lehet!sége adott a
vállalatok számára, melyek önkéntes módon dönthetnek arról, hogy kívánják-e ezt az
eszközt a vev!i érdekek kielégítése érdekében, továbbá reklám céllal felhasználni,
kommunikációs rendszerükbe és marketing tevékenységükbe beépíteni (a védjegy
használata az öko-marketing egyik kulcselemének tekinthet! [REX – BAUMANN, 2006]).
Ahhoz, hogy egy vállalat megtegye a szükséges lépéseket az öko-marketing irányába,
három fontos lépés megtétele szükséges [KÓSI et al., 2006]:
Pozicionálás: lényeges stratégiai kulcstényez!k azonosítása, a vállalatnak a

•

környezeti kérdésekhez való hozzáállását tükröz! pozíció meghatározása,
Profilírozás (ökológiai portfolió kialakítása): a pozicionálás során meghatározott

•

pozíciónak megfelel! marketingstratégia (defenzív, indifferens, offenzív, innovatív,
szelektív) kialakítása,
Marketingmix: a marketingstratégia megvalósítását támogató eszközrendszer

•

összeállítása.
A továbbiakban a fent említett marketing lépések és a környezetbarát védjegyezés
kapcsolatát tárom fel, elemzem és értékelem. Az egyes lépéseknek az öko-marketingben
betöltött szerepének átfogó vizsgálatát és tárgyalását a 6. melléklet tartalmazza.
A célpiac választás és pozicionálás kapcsolata a környezetbarát termék védjegyezéssel
A környezetbarát termék védjegyezés vállalati gyakorlatban történ! alkalmazása és annak
indítéka szoros kapcsolatot mutat a célpiac kiválasztásával és a pozicionálással. Ugyanis,
ha

a

termék

képes

megfelelni

a

környezetbarát

termék

védjegyezés

követelményrendszerének, és ezáltal elnyeri a védjegyhasználati jogot, vagyis a termék
környezetbarát (relatív értelemben), akkor ez eszköze lehet a piacszegmentálásnak, mely
során célpiacként kiválasztható a környezettudatos fogyasztói réteg, vagy eszköze lehet a
termékdifferenciálásnak, és a pozicionálás során olyan lehet!séget ad a vállalat kezébe,
mely a terméket kiemelni képes a többi termék közül.
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Az öko-marketinget alkalmazó vállalatokra jellemz!, hogy a környezetbarát termék
védjegyet f!leg a pozicionálás eszközeként használják (illetve az ehhez szorosan illeszked!
marketingmix részeként). A nagyobb versenyel!ny elérése érdekében célszer" nemcsak a
környezettudatos sz"k piaci szegmenst, hanem egy tágabb piaci kört megcélozni a
termékkel [REX – BAUMANN, 2006].
Tekintve, hogy napjainkban a fejlettebb világban a fogyasztók kielégítetlen szükségletének
szintje csökken, a szükségletek kielégítésének min!sége kerül el!térbe, mely együtt jár a
fogyasztók társadalmi tudatosságának növekedésével. A fogyasztók azonos kategórián
belül a magasabb min!séget preferálják, vagyis az olyan termékeket, melyek magasabb
vev!értékkel rendelkeznek, és fontossá válnak az egészségvédelmi, a biztonságtechnikai és
környezetvédelmi szempontok is. [ARAGON-CORREA – RUBIO-LOPEZ, 2007],
[GALLUP, 2009], [REKETTYE – FOJTIK, 2009], [TÖR#CSIK, 2006]
A megfelel! pozicionálás segítségével elérhet!, hogy az olyan környezetbarát termékek
iránt, amelyek az általános pozitív tulajdonságok mellett a fogyasztó számára is pozitív
környezeti hatással bírnak, nagyobb legyen a kereslet, f!leg olyan termékek esetén, ahol a
fogyasztó a környezetbarát termék használatával költséget is megtakaríthat. Ilyenkor
ugyanis a környezeti el!nyöket egyértelm"en érzékelhet!vé lehet tenni a fogyasztók
számára, mely hozzáadott értéket biztosít a terméknek. Ez támogatja a megkülönböztet!
versenyel!ny kialakulását, mely arra összpontosul, hogy mit akarnak a vev!k, vagyis, hogy
milyen el!nyt élvez a vásárló, ha az adott vállalat termékét választja egy másik helyett
[COHEN, 2009]. [KAMMERER, 2009]
Vagyis a pozicionálás során a vállalat kihasználhatja a védjegy imázsát, és ezzel
kiemelkedhet a védjeggyel nem rendelkez! versenytársak közül, továbbá növelheti a
vállalat imázsát is.
A profilírozás kapcsolata a környezetbarát termék védjegyezéssel
A fent említett stratégiai leírásokból érezhet!, hogy az öko-marketing szerepe ott
domináns, ahol a stratégia megvalósításával elérhet! környezeti el!nyök magasak, vagyis
az offenzív és innovatív stratégia kidolgozása jellemz! az öko-marketing gyakorlatot
alkalmazó vállalatokra. Így alapvet!en ezen stratégiák jegyében kerülhet sor a
környezetbarát termék védjegy felhasználására, de a szelektív környezetstratégiát kialakító
cégek is alkalmazhatják a környezetbarát termék védjegyezést, ha a környezetszabályozás,
és az adott szituáció ezt követeli meg, vagy teszi lehet!vé, gazdaságossá. (A profilírozás és
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a környezetbarát termék védjegyezés kapcsolatának hazai megvalósulására vonatkozó
megjegyzéseimet a 6. melléklet tartalmazza.)
A marketingmix kapcsolata a környezetbarát termék védjegyezéssel
A környezetbarát termék védjegyezés vállalati szint" megvalósítása kihatással van a
termékpolitikára, illetve ez fordítva is igaz lehet, a termékpolitika hat a védjegyezésre.
El!bbi azon a kapcsolaton alapul, miszerint ha a cég célja a jöv!ben környezetbarát termék
védjegy megszerzése, és kommunikálása (pozicionálás részeként), akkor már a
terméktervezés és gyártás során szükséges figyelembe venni a környezetbarát termék
védjegyezés adott kritériumrendszerét, annak érdekében, hogy a termék megfeleljen a
követelményeknek (teljes ökológiai életciklusra vonatkozó), a pályázat sikeres lehessen. A
követelményeknek való megfelelés érdekében gyakran a cégeknek termékfejlesztéseket
kell véghezvinniük, csökkentve a termék teljes életciklusában a környezettel kapcsolatos
hatásokat. Az ilyen jelleg" termékfejlesztések pedig felhasználhatók arra, hogy
megkülönböztessék a termékeiket a többit!l, ezáltal pedig versenyel!nyre tegyenek szert.
Azon cégek pedig, melyek eleve kiemelked! környezeti teljesítménnyel rendelkeznek,
kisebb beavatkozások segítségével is megszerezhetik a környezetbarát termék védjegyet,
és az ezzel járó hasznokat. (A termékpolitika és a környezetbarát termék védjegyezés
kapcsolatának hazai megvalósulására vonatkozó megjegyzéseimet a 6. melléklet
tartalmazza.)
Az árpolitika kialakítása során is jelent!sége lehet annak, hogy egy vállalat rendelkezik a
környezetbarát termék védjeggyel. A védjegy használata ugyanis kiadást jelent a cégek
számára (pályázati díj, védjegyhasználati díj), illetve a védjegy megszerzése érdekében tett
intézkedések, technológiai vagy szervezési beavatkozások drágíthatják a védjegyezett
termék el!állítását. Így felmerül a kérdés, hogy a megnövekedett költség hogyan
jelentkezzen az árképzésben (költségek áthárítása a fogyasztóra, árdifferenciálás, vegyes
árkalkuláció [KÓSI et al., 2006]) [ZHAO – XIA, 1999]. Kutatások mutatják, hogy a
környezettudatos fogyasztói réteg hajlandó többet is fizetni a környezetbarát termékekért
[VALKÓ, 2003], [MILES et al., 1997], [TÖR#CSIK, 2006], így az árképzés során
felmerül a kérdés, hogy ezen fogyasztók csoportja mennyiben képezi részét a teljes
célcsoportnak. A környezetbarát termékek hátrányos ára (megnövekedett költségeknek az
árban történ! megjelenítése) kevésbé elfogadott a kereskedelmi és ipari felhasználók
körében, mint a lakossági felhasználók esetén (de gyakran a lakossági fogyasztók sem
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választják a környezetbarátabb terméket, annak magasabb ára miatt [EUROPEAN
COMMUNITIES, 2009]) [HEMMELSKAMP – BROCKMANN, 1997]. (Az árpolitika és
a környezetbarát termék védjegyezés kapcsolatának hazai megvalósulására vonatkozó
megjegyzéseimet a 6. melléklet tartalmazza.)
Az értékesítési politika és a védjegyezés közti kapcsolat nem olyan domináns, mint a
marketing-mix többi elemében. Mégis tapasztalható kapcsolat, mely egyrészt abból adódik,
hogy a termék védjegyezés alapjául szolgáló kritériumrendszerek (amennyiben ténylegesen
életciklus szemléletet követnek) tartalmaz(hat)nak el!írásokat az értékesítés, forgalomba
hozatal, szállítás összefüggésében, és a követelményeknek való megfelelési kényszer
kihatással

lehet

az

értékesítéspolitikára.

Másrészt

viszont

az

árucsatornák

megválasztásának jelent!s szerepe lehet a védjegyezett termékek ismertségének, és ezáltal
választásának el!segítésében, amennyiben kiemelt helyet kapnának a boltok polcain, vagy
külön védjegyezett termékeket forgalmazó boltok (esetleg e-boltok [EACI, 2009])
alakulnának. (Az értékesítési politika és a környezetbarát termék védjegyezés
kapcsolatának hazai megvalósulására vonatkozó megjegyzéseimet a 6. melléklet
tartalmazza.)
A kommunikációs politika és a környezetbarát termék védjegyezés kapcsolata igen szoros,
tekintve, hogy a védjegyezés célja a termék információk eljuttatása a potenciális
fogyasztókhoz, mely információk egyben képesek a terméket a versenytársak termékét!l
megkülönböztetni, így a védjegyezés kiváló eszköze a pozicionálásnak, és ezzel szoros
összefüggésben a kommunikációs politikának, ezen belül is a reklámnak. Fontos kiemelni,
hogy a környezetbarát termék védjegyezés esetén a független fél általi döntéshozás a
védjegy

odaítélésér!l,

valamint

az

életciklus

szemlélet"

követelményrendszerek

garantálják az információ megbízhatóságát is, így a védjegyet alkalmazó vállalat
elkerülheti, hogy a fogyasztók úgy vélekedjenek a termékr!l, és annak környezetbarát
jellegér!l, mint a „greenwashing” (zöldre festés) [LAUSEK, 2009], [TERRACHOICE,
2007] eredménye. A környezetbarát termék védjegynek a terméken való feltüntetése, és a
potenciális fogyasztó általi felismerése segíti a fogyasztót a vásárlási döntési folyamat
[KOTLER – KELLER, 2006] második és harmadik lépésében, az információgy"jtésben és
az

alternatívák

értékelésében,

melyek

elengedhetetlenek

a

vásárlási

döntés

meghozatalában. (A kommunikációs politika és a környezetbarát termék védjegyezés
kapcsolatának hazai megvalósulására vonatkozó megjegyzéseimet a 6. melléklet
tartalmazza.)
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Miután

áttekintettem

a

környezetbarát

termék

védjegyezésnek

a

környezeti

kommunikációban és öko-marketingben betöltött szerepét, feltárom a védjegyezésnek más
környezetmenedzsment eszközökkel való kapcsolatrendszerét.
2.3.2 A környezetbarát termék védjegyezést támogató környezetmenedzsment
eszközök
ISO 14000

SZABVÁNYCSALÁD

ÉS

A

KÖRNYEZETBARÁT

TERMÉK

VÉDJEGYEZÉS

KAPCSOLATA

A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) a környezetmenedzsment területén olyan
szabványosítási folyamatot tart fenn, aminek célja, hogy menedzsmenteszközöket és
technikákat dolgozzon ki a gazdálkodó szervezeteket érint! környezetvédelmi feladatok és
problémák kezelésére [KÓSI et al., 2006]. Ezen folyamat keretén belül került kidolgozásra
az ISO 14000-es szabványsorozat. A szabványcsalád dinamikusan változik az id!ben, az
egyes témakörökhöz tartozó szabványok kidolgozása és szükség szerint azok átalakítása is
folyamatosan történik.
Az ISO 14000-es szabványsorozat az ISO 14020-as szabványok keretén belül foglalkozik
a környezeti címkézés (ISO I-III. típusú környezeti címkék) témakörével (2. táblázat). (A
szabványcsalád és témaköreinek részletes elemzését a 7. mellékletben mutatom be.)

MSZ EN ISO 14020:2002
MSZ EN ISO 14021:2002
MSZ EN ISO 14024:2001
MSZ EN ISO 14025:2010

Környezeti címkézés (öko-címkézés)
Környezeti címkék és nyilatkozatok. Általános elvek
(ISO 14020:2000)
Környezeti címkék és nyilatkozatok. Saját
nyilatkozatot tartalmazó környezeti állítások (II.
típusú környezeti címkézés) (ISO 14021:1999)
Környezeti címkék és nyilatkozatok. I. típusú
környezeti címkézés. Alapelvek és eljárások (ISO
14024:1999)
Környezetvédelmi címkék és nyilatkozatok. III.
típusú környezetvédelmi nyilatkozatok. Alapelvek és
eljárások (ISO 14025:2006)

2. táblázat: ISO 14000-es szabványcsalád környezeti címkézéssel kapcsolatos szabványai
(forrás: ISO 14000-es szabványcsalád szabványai alapján)

Az ISO 14000-es szabványcsaládra jellemz! a menedzsment egy jól ismert és alkalmazott
logikája a PDCA (Plan, Do, Check, Act) ciklus [TOPÁR, 2006], mely egyrészt magára a
szabványcsalád elemeire is értelmezhet! (egyes témák, szabványok hozzárendelése a
PDCA ciklus egyes szakaszaihoz), másrészt a menedzsment logika magukra a
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szabványokra is jellemz! (a legtöbb szabvány felépítése PDCA logikát követ). A
környezetbarát termék védjegyezés és a PDCA logika összefüggését szemlélteti az alábbi
táblázat is (3. táblázat).

Plan - tervezd
Törekvés környezetbarát
termékek tervezésére, a
termékek környezeti
teljesítményének javítása
érdekében

Do - csináld
Check - ellen!rizd
Környezeti címkézés (öko-címkézés)
Környezetbarát termékek
el!állítása, védjegy
megszerzésére való
törekvés (marketing és
kommunikáció)

Act - cselekedj
Termékek újratervezése,
környezetbarát
termékvonal
választásához szükséges
döntés el!készítése.

3. táblázat: A környezetbarát termék védjegyezés és a PDCA logika összefüggése
(forrás: [KÓSI et al., 2006] alapján)

A fent leírtakból kit"nik, hogy a környezetbarát termék védjegyezés – mint az ISO
szabványok szerinti öko-címkézés I-es típusa – kiemelt témakörként szerepel az ISO
14000-es szabványcsaládban. Az ISO 14024-es szabvány a védjegyezési folyamat hátterét
biztosítja, mely a hatályos jogszabályok mellett hozzájárul a rendszert m"ködtet! szervezet
és a védjegyre pályázó vállalat védjegyezéssel összefügg! feladatainak elvégzéséhez.
AZ ÉLETCIKLUS
KAPCSOLATA

ÉRTÉKELÉS

ÉS

A

KÖRNYEZETBARÁT

TERMÉK

VÉDJEGYEZÉS

A környezetbarát termék védjegyezés egy komplex és összetett eljárás, mely különböz!
tudományágakra épül. Az els! fázis tudományos hátterében a társadalom- és
gazdaságtudományok, a többi fázis hátterében a m"szaki tudományok állnak.
Mivel a környezetbarát termék védjegyezési rendszerek lényege, hogy a védjegy csak
szigorú környezeti normáknak megfelelni képes termékekre nyerhet! el (képes akár termék
és termék közt környezeti szempontok alapján különbséget tenni, mely különbség a
kritériumrendszernek való megfelelési képességben realizálódik), így a védjegyezési
folyamatban kiemelt szerepet tölt be a környezetbarát termékek kritériumrendszerének
kidolgozása. A követelményrendszer kialakításánál fontos szerepet tölt be az életciklus
értékelés, tekintve, hogy az LCA képes a termékek, folyamatok környezeti hatásainak
beazonosítására (és ezek összehasonlítására), továbbá azok csökkentését szorgalmazó
stratégiák megvalósítására (lehet!vé téve két termék környezeti hatásainak objektív és
reális összehasonlítását is). Ennek megfelel!en a védjegyezési eljárás lépései közül
részletesen csak a kritériumrendszer kidolgozását tárgyalom, mely az eljárás második
fázisát képezi.
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A fent leírtak alapján tehát megállapítható, hogy az a termék, mely képes megfelelni
környezeti szempontból a szigorú követelményeknek, környezeti terhelését tekintve jobb,
mint az azonos funkciót betölt!, a kritériumrendszernek megfelelni nem képes termék.
Ahhoz viszont, hogy az összehasonlítás objektív és reális legyen, egy jól kidolgozott
kritériumrendszerre van szükség. Az életciklus értékelés (Life Cycle Assessment – LCA) –
„egy termékrendszerhez tartozó bemenet, kimenet és a potenciális környezeti hatások
összegy"jtése és értékelése a termék teljes életciklusa során” [MSZ EN ISO14040, 1998,
p.6] – olyan környezetmenedzsment eszköz (a környezetgazdálkodás egy preventív és
hatékony technikai eszköze, mely termékekre és szolgáltatásokra irányul, az értékelés
motivációs hátterében költségbeli, környezeti és kommunikációs érdekek húzódnak meg
[TAMASKA, 2005]), mely jól felhasználható a környezetbarát termék védjegyezési
rendszerek m"ködése során, annak alapjául szolgál. (Az életciklus értékelés további
felhasználási területeit lásd a 4. táblázatban, az életciklus értékelés elméletének átfogó
bemutatását pedig a 8. melléklet tartalmazza.) Az életciklus értékelés képes a termékek,
folyamatok környezeti hatásainak beazonosítására (és ezek összehasonlítására), továbbá
azok csökkentését szorgalmazó stratégiák megvalósítására.
Alkalmazás
Vállalati menedzsment
Termékfejlesztés
Termék javítás
Környezeti hatások
csökkentése
Szervezeti marketing
Stratégiai tervezés
Közszféra (környezetpolitika)
Környezeti igények (ISOIIcímke)
Öko-címke (ISOI-címke)
Környezetvédelmi
el!írások (ISOIII címke)
Zöld beszerzés

Fogalmi

Egyszer"sített
LCA szint

Részletes

x

x
x
x

X

x
x

X
X

x

x

LCA jól alkalmazható
Késztermékre
Környezeti tényez!k
azonosítása, csökkentési
lehet!ségek megismerése
LCA az értékelés alapja
LCA fejlesztés, LCA
eredmények felhasználása
Ritkán alapul LCA-n

x
X
x

Megjegyzés

A kritériumok kifejlesztése
LCA-n alapul
Leltár és hatásvizsgálat

x

LCA olyan részletes, mint
az öko-címkénél, ökocímke kritériumok
felhasználása
Betétvisszatérítés
x
Csökkentett paraméter
használattal LCA
Környezeti adók
x
Csökkentett paraméter
használattal LCA
Csomagolórendszerek közti
x
X
Részletes leltár,
választás
hatásterület vitatott
4. táblázat: Az életciklus értékelés alkalmazási területei
(forrás: [TÓTHNÉ, 2008] alapján további feldolgozás, d!lt bet"vel jelölve a változásokat)
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A következ! táblázat (5. táblázat) – mely az egyes életciklus-szakaszokat a jelent!s
környezeti input- és output indikátorokkal kapcsolja össze – jól felhasználható az életciklus
értékelésben a hatásértékelés során (vagyis amikor a termék vagy szolgáltatás környezeti
hatásait elemezzük a teljes életciklus során).

Árubeszerzés
szolgáltatásnyújtáshoz
Szolgáltatás
végzése
Hulladékgazdálkodás

Újrahasznosítás/
újrafeldolgozás/
ártalmatlanítás

Szolgáltatások

Használat

Forgalmazás
(beleértve a
csomagolást is)

Termelés

Környezeti szempontok

El!termelés/
nyersanyagok

Áruk

Leveg!min!ség
Vízmin!ség
Talajvédelem
Hulladékcsökkentés
Energia-megtakarítás
Természeti er!forrás gazdálkodás
Globális felmelegedés megel!zése
Ózonréteg védelme
Környezeti biztonság
Zaj
Biológiai sokféleség
5. táblázat: Indikatív értékelési mátrix
(forrás: [1980/2000/EK r.] )

Míg termékek esetén öt, szolgáltatások esetén három életciklus-szakaszt szokás
megkülönböztetni.

A

fent

bemutatott

elemzés

szoros

összefüggésben

áll

a

kritériumrendszer kidolgozásával, tekintve, hogy a bizottság az elemzésre alapozva hozza
meg a termékre vagy szolgáltatásokra vonatkozó kritériumokat. A kritériumrendszer
kidolgozásakor további alapkövetelményként jelenik meg, hogy a kritériumok lehet!leg
mérhet! formában (középértékek, határértékek stb.) kerüljenek meghatározásra.
Összefoglalás, következtetések
A környezetbarát termék védjegyezés fontos eszköze a környezeti kommunikációnak, mely
jól integrálható az öko-marketing tevékenységekbe, tekintve, hogy eszközéül szolgál az
öko-marketing stratégia megvalósításának, szoros kapcsolatot mutatva annak f! lépéseivel.
A környezetbarát termék védjegyezést támogatja az ISO 14000-es szabványsorozat (ISO Ies típusú környezeti címkézés – ISO 14024-es szabvány). A védjegyezés tudományos
hátterét pedig egy másik fontos környezetmenedzsment eszköz, az életciklus értékelés
képezi.
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2.4

AZ

ÉLETCIKLUS

ÉRTÉKELÉS,

AZ

INTEGRÁLT

TERMÉKPOLITIKA

ÉS

A

KÖRNYEZETBARÁT TERMÉK VÉDJEGYEZÉS KAPCSOLATA – ELMÉLETI MODELL

Az alábbi fejezet célja saját modell kidolgozásával a környezetbarát termék védjegyezés,
az életciklus értékelés és az integrált termékpolitika kapcsolatrendszerének feltárása, mely
bizonyítja,

hogy

a

környezetbarát

termék

védjegyezés

nemcsak

a

környezetmenedzsmentben, hanem a környezetpolitika célkit"zéseinek teljesítésében is
fontos szerepet játszik.
2.4.1. Saját modell az ökológiai-életciklus-szakaszok, elvárások és eszközök
kapcsolatának bemutatására
Az integrált termékpolitika (IPP – Integrated Product Policy) egy olyan uniós szint"
környezetpolitika, melynek célja a termékek és szolgáltatások környezeti hatásainak
csökkentése. A következ!, általam kidolgozott modell [BARANYI, 2005a] (6. táblázat)
szintr!l szintre vizsgálja a termék életciklus szakaszait, az egyes szakaszokkal kapcsolatos
input- és output oldali elvárásokat, valamint azokat a mikro- és makroszint" eszközöket,
melyek használatával az elvárások kielégíthet!k [COM(2001) 68, 2001], [REC, 2004],
[SUNDKVIST – FINNVEDEN, 2005].
A modell középpontjában a termék ökológiai életciklusa áll. Az életciklus öt szakaszra
osztható: nyersanyag-kitermelés, alapanyag- és termékgyártás, forgalomba hozatal,
használat, hulladékkezelés. Az egyes életciklus szakaszok egymással anyagáramlás útján
vannak összekötve, a „célanyag” az egyik szakaszból továbblép a következ!be, tehát az
egyik szakasz outputáramainak egy része inputként továbbmegy a következ! szakaszba.
Ahhoz, hogy meghatározható legyen, hogy az egyes életciklus szakasz input- és
outputáramainak hány százaléka megy tovább a következ! szakaszba, ismerni kell az
egyes életciklus szakaszok során lejátszódó folyamatokat, azok input- és outputáramait
(anyag- és energiaáram).
Mivel a szakaszok általában térben és id!ben elkülönültek, ezért az egyes szakaszokat
nemcsak az említett anyagáram, hanem a szállítás is összeköti. Ennek megfelel!en az
értékelés során a szállítást is vizsgálni kell, mivel ez a folyamat nagyban növelheti a
termékkel kapcsolatba hozható környezeti hatásokat.
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Ökológiai
Életciklus-szakaszok

Input oldallal kapcsolatos elvárások
IPP-eszközök
Makro-szint:
Díjak, adók,
támogatások…

- Területigény csökkentése
- Tájképrontás elkerülése
-…

Makro-szint:
Díjak, adók,
támogatások, IPP…
Mikro-szint:
LCA, CSR, Ökodesign, ISO 14001,
EMAS, Öko-controlling, Ökocímkézés…
Makro-szint:
Díjak, adók…
Mikro-szint:
Termékinformációk
…
Makro-szint:
„Zöld” Közbeszerzés…
Mikro-szint:
Öko-címkézés…
Makro-szint:
Díjak, adók,
támogatások…

Input
A+E

Nyersanyagkitermelés

- Környezeti kockázat és környezeti
Output hatások csökkentése
A+E
-…

Sz

- Energia- és anyagigény csökkentése
- Megújuló energia- és anyaghasználat
arányának növelése
-…

Alapanyag+
Termék-gyártás

Sz
- Energia- és anyagigény csökkentése
(pl. szállítás, raktározás)
-…

Forgalombahozatal
Sz

- Energia- és anyagigény csökkentése
- Környezetbarát vásárlói magatartás,
beszerzés (egyéni, köz)
-…
- Hulladékképz!dés csökkentése
-…

Output oldallal kapcsolatos elvárások

Használat

I

- Környezeti hatások csökkentése
- Környezettudatos terméktervezés
- Környezetbarát termékek és
szolgáltatások el!állítása
- Vállalattal és termékkel kapcsolatos
környezeti információk
-…
- Környezeti hatások csökkentése
- Termékvisszavétel
- Vásárló- és felhasználóbarát információk
-…
- Hulladékképz!dés csökkentése
- Szelektív hulladékgy"jtés
-…

Sz

H

Hulladékkezelés

- Gy"jtés, szétszerelés, szortírozás,
újrahasználat, újrahasznosítás
-...

6. táblázat: Kidolgozott modell az ökológiai-életciklus-szakaszok, elvárások és eszközök kapcsolatának bemutatására
(forrás: [BARANYI, 2005a])
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Amennyiben a cél a környezeti hatások csökkentése a termék teljes életciklusa alatt,
akkor a logisztikát is vizsgálni kell a „bölcs!t!l a bölcs!ig”, és ahol lehet!ség nyílik rá,
csökkenteni kell a szállítási távolságot, környezetkímél!bb szállítási módot (pl. vasút,
vízi út) kell választani, illetve át kell térni környezetkímél!bb szállítóeszközökre.
A szimbólumok értelmezése
Nyilak jelentése: A különböz! nyilak különböz! áramokat szimbolizálnak
: A nyíl minden egyes életciklus szakasz esetén az input- és outputoldali energiaés anyagáramokat jelöli.
: A nyíl az egyes életciklus szakaszok kapcsolatát jelöli a „célanyag” áramlásán
keresztül (1. szint: energia és nyersanyag 2. szint: alapanyag, termék 3. szint:
termék 4. szint: hulladék).
: A nyíl a hulladék útját követi nyomon (1-2. szint: újrahasználat, 3-4. szint:
újrahasznosítás).
: A nyíl (hulladékkal kapcsolatos) a használt terméknek a keresked!nél vagy
gyártónál történ! visszavétel lehet!ségét ábrázolja.
: A nyíl az információáramlást követi nyomon. Fontos kiemelni, hogy az odavissza nyíl azt is hivatott ábrázolni, hogy az információ áramlásának is
„kétutasnak”, tehát oda és visszaáramlónak kell lennie (pl.: gyártó és
keresked!, gyártó és felhasználó, keresked! és felhasználó között).
A gyártóknak és a keresked!knek többek között olyan termékinformációkat
kell nyújtaniuk, melyek segítik a felhasználókat a környezettudatos vásárlói
döntésben, továbbá folyamatosan figyelniük kell a vásárlói igényeket és
visszajelzéseket is, mely információk jól felhasználhatók a jöv!ben a
termékfejlesztés során.
Megfelel! információáramlás mellett könnyebbé válik jó eredményeket elérni
a környezetbarát termékfejlesztés és egyben a piaci verseny terén is.
Bet!k jelentése: A: Anyag E: Energia I: Információ H: Hulladék Sz: Szállítás
2.4.2. A környezetbarát termék védjegyezés szerepe az IPP megvalósításának
gyakorlatában
A modell is mutatja, hogy az integrált termékpolitika kapcsán megjelenik az elvárás,
miszerint a piacon álljon rendelkezésre környezeti információ a termékkel kapcsolatban.
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Ezek az információk több formában – szöveges magyarázatok, grafikus ábrák, vagy más
szimbólumok – is jelentkezhetnek a terméken, vagy annak csomagolásán.
A környezetbarát termék védjegyezés (ISO I-es típusú környezeti címkék) az integrált
termékpolitika céljainak elérésében jelent!s szerepet tölt be (ami mérhet! megfelel!
indikátorok segítségével [SUNDKVIST – FINNVEDEN, 2005]), mivel – mint
információs

eszköz

–

a

védjegy

megszerzésének

alapjául

szolgáló

követelményrendszernek való megfelelési igény kihatással van a termék környezeti
hatásainak megel!zésére [ENVIRO REPORT, 2002], csökkentésére oly módon, hogy a
középpontban a termék és az életciklus-szemlélet szerinti megközelítés áll, megfelelve
ezzel az integrált termékpolitika alaplogikájának.
A következ! ábra (4. ábra) az integrált termékpolitika, az életciklus-értékelés és a
környezetbarát termék védjegyezés kapcsolatrendszerét mutatja be részletesen.
IPP célja: környezetkímél!(bb)
termékek piacfejlesztése
(+eszközrendszer kidolgozása)
Alapja: LCA

Nyersanyag
kitermelés
Alapanyag- és
termékgyártás

Felhasználó

Elvárások

LCA

T
e
r
m
é
k

Gyártó

Információk
Pl: Öko-címke= Eszköz

Forgalomba
hozatal
Használat

Célja: Termékek „zöldítése”
+ info nyújtása
Alapja: LCA

Hulladékkezelés
4. ábra: Az integrált termékpolitika (IPP), az életciklus értékelés (LCA) és a környezetbarát termék
védjegyezés kapcsolatrendszere
(forrás: [BARANYI, 2005a])

A kapcsolatrendszer kialakításánál abból a feltételezésb!l indultam ki, hogy a
felhasználók és a gyártók körét minden esetben összeköti a gyártó által el!állított, a
felhasználó által megvásárolt termék. Ezek mellett további kapcsolódási pontként
szerepelnek a két fél között – a modellben már részletezett – a felhasználók részér!l
megfogalmazott, a termékre és a gyártóra vonatkozó elvárások. Tekintetbe véve a
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környezetmenedzsmentben is megkövetelt „kétutas” kommunikáció szükségességét,
fontos, hogy a gyártó ismerje fel az irányába érkez! elvárásokat, és ezeknek tegyen
eleget, illetve amennyiben lehetséges ezt kommunikálja kifelé is, vagyis nyújtson
információt a felhasználó irányába. Ez az információ vonatkozhat a szervezetre, a
szervezet tevékenységeire, de vonatkozhat magára a termékre is. Ez utóbbi
információnak lehet egy fontos, a gyakorlatban jól alkalmazható eszköze a
környezetbarát termék védjegyezés.
Az IPP és a környezetbarát termék védjegyezés közötti kapcsolat az ábráról (4. ábra)
könnyen leolvasható, hiszen az ábra bal oldalán megjelenik az integrált termékpolitika
célja és alapja, tehát a környezetkímél!(bb) termékek piacának fejlesztése oly módon,
hogy a célok elérésében kerüljenek bevonásra az érdekelt felek, és az, hogy az integrált
termékpolitika megvalósulását segít! eszközrendszer kidolgozásakor a döntéshozók
vegyék tekintetbe az életciklus-szemléletet.
A termék környezeti hatásait úgy kell csökkenteni, hogy a csökkenés a teljes életciklust
vizsgálva valós legyen. Nem elég azt elérni, hogy a környezeti hatás egy adott életciklus
szakaszt tekintve javulást mutasson, mert ez a csökkenés torz képet adhat, ha a vizsgált
szakaszban a környezeti hatás javulása úgy valósul meg, hogy a hatás átkerül egy másik
életciklus szakaszba, ott okozva terhelésnövekedést. (Ugyanez elmondható a környezeti
hatás irányáról is: vagyis úgy kell a környezeti hatást mérsékelni, hogy ne csak azt érjük
el, hogy egyik környezeti elem helyett a másikban következzen be állapotváltozás.)
A termék környezeti hatásainak megel!zése, mérséklése érdekében a fent említett
szemléletnek meg kell jelennie mikro-szinten is, tehát minden egyes gyártónak arra kell
figyelnie, hogy az általa el!állított termék környezeti hatásai (lehet!leg) minden egyes
életciklus szakaszban kedvez!en változzanak. Az említett törekvésnek pedig eszköze
lehet a környezetbarát termék védjegyezés, melynek tudományos hátterében az
életciklus értékelés áll.
Összefoglalás, következtetések
Az általam kidolgozott modell bemutatja a környezetbarát termék védjegyezés, az
életciklus értékelés és az integrált termékpolitika kapcsolatrendszerét. Rávilágít arra,
hogy a környezetmenedzsment két eszköze (védjegy, LCA) hogyan szolgálhat közös
eszközül a környezetpolitika egyik alapvet! céljának az integrált termékpolitika
megvalósulásának.
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3. A KÖRNYEZETBARÁT TERMÉK VÉDJEGYEZÉS „3WIN”
KAPCSOLATRENDSZERE – ELMÉLETI ALAPVETÉSEK
A fejezet els! részében a környezetbarát termék védjegyezési folyamatot tárgyalom,
bemutatva az egymást követ! lépéseket, az egyes stakeholderek szerepkörének és a bels!
áramlásoknak a fontosságát.
A fejezet második része a szakirodalmi források alapján általam készített integrált, a
környezetbarát termék védjegyezés „3win” el!nyrendszerét összefoglaló modellt, és a
modell egyes elemeinek részletes bemutatását tartalmazza.
3.1 A

KÖRNYEZETBARÁT
KAPCSOLATRENDSZEREK

Disszertációm

központi

TERMÉK

„3win”

VÉDJEGYEZÉSI

modelljének,

FOLYAMAT:

továbbá

a

STAKEHOLDEREK,

gyakorlati

elemzések

megalapozása érdekében szükségesnek tartom, hogy átfogó képet adjak a teljes
környezetbarát termék védjegyezési folyamatról. Ennek fontosságát abban látom, hogy
disszertációm témája a védjegyezés, melynek folyamatát és el!nyrendszerét, továbbá a
résztvev! szerepl!k szerepkörét vizsgálom a kés!bbiekben a hazai gyakorlat statisztikai és
mélyinterjús kutatása során.
3.1.1 A környezetbarát termék védjegyezési folyamat lépései, résztvev!i
Az alábbi ábrán (5. ábra) megjelenített modell összefoglaló jelleggel újszer" logikai
megközelítést alkalmazva mutatja be a környezetbarát termék védjegyezési folyamatot,
annak f! lépéseit és résztvev!it, mutatva a köztük fennálló információ áramokat (zöld
nyilak) és pénzáramokat (szürke nyilak).
A megközelítés abban nevezhet! újdonságnak, hogy a modell egyszerre mutatja be a teljes
kapcsolatrendszert, feltárva a részvev!k közötti bels! folyamatokat, áramlásokat is. Ez
ugyanis a környezetbarát termék védjegyezési rendszereket ismertet! szakirodalmi
anyagokban nem jelenik meg összefoglaló jelleggel, hanem azok csak részterületenként,
külön-külön tárgyalják az általam egy rendszermodellbe integrált témákat.
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Környezetbarát termékvédjegyezési folyamat- stakeholderek kapcsolatrendszerek
Gyártó

…termé k gyártás stb.

… környezetbarát te rmékvédjegy
megszerz ésének igénye (ÖNK ÉNTES)
…pályázás
a
védjegyért
(a
kritériumrendszernek való megfelelés
igazolásával) (pályázati díj)
… védjegyhasználati jog elnyerése,
szerz!dés kötés,
…védjegy használat (éves
védjegyhasználati díj)
…további környezeti kommunikációs
eszközök alkalmazása

Környezetbarát
termékvédjegyez! szervezet
…termékcsoportok
meghatározása (LCA szemlélet és
piaci kutatás alapján)
… kritériumrendszere k kidolgozása
(LCA elemzés alapján)
…pályázat során a
megfelel!ség vizsgálata

Sikeres pályázat
…védjegy ismertséget növel!
kommunikációs
eszkö zök
alkalmazása

Vásárló/fogyasztó

5. ábra: Környezetbarát termék védjegyezési folyamat – stakeholderek – kapcsolatrendszerek
(forrás: saját szerkesztés [BARANYI, 2008])

Az alábbiakban összefoglalom az egyes résztvev!ket, és azok szerepét a rendszerben,
utána pedig a köztük fennálló kapcsolatrendszert.
A VÉDJEGYEZ" SZERVEZET SZEREPE A VÉDJEGYEZÉSI FOLYAMATBAN

Ahhoz, hogy a környezetbarát termék védjegyek betölthessék funkciójukat – azaz, hogy
megbízható módon nyújtsanak a termékr!l a teljes életciklust figyelembe vev! környezeti
információt –, szükség van egy független szervezet m"ködésére, aki a védjegyezés
m"ködtetéséért felel!s. A védjegyez! szervezet feladatai az alábbiakban foglalhatók össze:
•

A védjegyezésbe bevonható termékcsoportok körének meghatározása,

•

Az adott termékcsoportokra vonatkozó kritériumrendszerek kidolgozása (id!nkénti
felülvizsgálata),

•

A beérkez! pályázatok elbírálása,

•

A pályázatok és a védjegyhasználattal kapcsolatos adminisztratív és pénzügyi
teend!k teljesítése,

•

Információk nyilvánosságra hozása, a címke ismertség növelése.
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A környezetbarát termék védjegyez! rendszerek alapját a termékcsoportok adják, így ezek
gondos kiválasztása (és a hozzájuk illeszked! kritériumrendszerek kidolgozása) alapos,
összetett szakmai munkát igényl! feladat. Annak érdekében, hogy a környezetbarát termék
védjegyezés el!nyei megjelenhessenek a gyakorlatban, szükséges olyan termékcsoportok
választása, mely termékek életútja során (a különböz! életciklus szakaszokban) lehet!ség
van a környezeti hatások jelent!s mérték" csökkentésére, továbbá, mely termékek
fogyasztó közeli termékeknek számítanak, és gazdasági szerepük is számottev!
[http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel].
A termékcsoportok egyértelm"en lehatárolják a védjegyet szerezhet! termékek és ezáltal a
védjegyet szerezhet! cégek körét (kihatva ezáltal a védjegyezésb!l származó gazdasági
környezeti hasznokra), továbbá befolyásolják annak lehet!ségét, hogy a fogyasztók
mennyiben képesek a védjeggyel rendelkez! termék megvásárlásával környezettudatos
döntést hozni a mindennapos vásárlásaik, vagy a jelent!sebb tartós fogyasztási cikkek
vásárlása, esetleg életterük berendezése során (kihatva ezáltal a védjegyezésb!l származó
társadalmi környezeti hasznokra).
A

termékcsoportok

kiválasztását

a

kritériumrendszerek

kidolgozása

követi.

A

kritériumrendszerek jelent!sége, hogy lehet!vé teszik a termékek környezeti hatásainak
csökkentését a teljes életciklusuk alatt [1980/2000/EK r.] – el!segítve ezzel a
környezetbarátabb terméktervezést és gyártást [KAMMERER, 2009], [PUJARI, 2006],
[RENNINGS, 2000], a környezetmin!ség javítását is [AMACHER et al., 2004] – ugyanis
az életciklus szemléletet követ! kritériumrendszerekben megjelen! környezeti kritériumok
teljesítése szükséges a védjegy megszerzése érdekében.
A kidolgozott rendszerek felülvizsgálatára id!r!l id!re szükség van, tekintve, hogy a
kritériumrendszereknek igazodniuk kell a hatályos jogszabályokhoz, továbbá a
kritériumrendszer szigorú követelményeinek biztosítása érdekében, vagyis a magas
környezeti színvonalú termékek védjegyezésének garantálása érdekében szükséges a
technológiai fejlesztéseket is figyelembe venni, és szükség esetén a követelményeket
szigorítani [AMACHER et al., 2004].
A védjegyez! szervezet feladata még, hogy a pályázatokat elbírálja, melyhez mindig az
adott szakterület független szakért!ib!l alakítanak csoportot, mely a pályázati anyag
alapján vizsgálja a kritériumrendszernek való megfelelést. Sikeres pályázat esetén a
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pályázóval megkötik a szerz!dést, mely további adminisztratív és pénzügyi jelleg"
feladatokat ró a védjegyezend! szervezetre.
A szervezet feladata továbbá a rendszer m"ködéssel (rendszer, a termékcsoportok, a
kritériumrendszerek bemutatása, a pályázat módjának megadása, a költségek leírása), a
nyertes termékekkel és vállalatokkal kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala,
illetve további, a címke ismertséget növel!, a védjegyhasználat megszerzését és a
védjegyezett termékek vásárlását el!segít! marketing tevékenységek véghezvitele (pl.
esetleg külön kidolgozott marketingstratégia segítségével – honlapok m"ködtetésével,
kiadványok terjesztésével (pl. [EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK - REC, 2006a-m]), hírlevelek
közzé tételével, információs kampány szervezésével stb. [LEITNER et al., 2004])
[www.kornyezetbarat-termek.hu],

[www.blauer-engel.de],

[http://ecolabel.no],

[http://europa.eu.int/comm/ environment/ecolabel].
Összefoglalva megállapítható, hogy a védjegyez! szervezet tartja kézben és alakítja magát
a rendszerm"ködtetést (ami nem egyenl! a rendszerm"ködéssel, melyet a vállalatok és
fogyasztók is befolyásolnak viselkedésükkel), és marketing tevékenységével kihat a
rendszerm"ködés egészére is.
A GYÁRTÓK SZEREPE A VÉDJEGYEZÉSI FOLYAMATBAN

A gyártók (forgalmazók) szerepe a védjegyezési folyamatban igen jelent!s, hiszen !k
azok, akiknek a terméke megjelenhet a piacon, mint környezetbarát termék, ezáltal
ösztönözve és lehet!vé téve a környezettudatos termékvásárlást. Tekintve, hogy a
környezetbarát termék védjegy önkéntes szabályozási eszköz [BÁNDI, 2006], [KÓSI et
al., 2006], [SZLÁVIK, 2005], [MSZ EN ISO 14020:2002], így a vállalatok szabadon
dönthetnek arról a kérdésr!l, hogy szeretnének-e környezetbarát termék védjegyet szerezni
termékükkel vagy szolgáltatásukkal. Tekintve, hogy csak olyan cégek számára lehetséges a
pályázás, melyek által gyártott termékre van kidolgozott kritériumrendszer (lásd el!z!
pontban), így a piacnak csak egy része vehet részt ténylegesen a védjegyezési folyamatban
(a jelenlegi öko-címkéz! rendszerek a piac 5-20%-át fedik le [AMACHER et al., 2004]).
Megjegyzés: A hazai rendszer – eltér!en más rendszerek m"ködését!l – lehet!vé teszi,
hogy kérni lehessen új termékcsoportoknak a rendszerbe történ! bevonását, így
el!fordulhat, hogy egy cég nyomására kerül új termékcsoporthoz kapcsolódó
kritériumrendszer kidolgozásra [www.kornyezetbarat-termek.hu, 2010].
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Amennyiben a termék vagy szolgáltatás szerepel a védjegyezhet! termékcsoportok között,
akkor a vállalat összeállítja a pályázati anyagot, melynek tartalmaznia kell minden olyan
dokumentumot, melyek igazolják a kritériumrendszernek történ! megfelelést, továbbá a
vállalatnak meg kell fizetnie a pályázati költséget.
Nyertes pályázat esetén szerz!déskötés jön létre, mely a védjegyhasználati jog elnyerését
jelenti. A vállalatnak a védjegyhasználati jog elnyerésével éves védjegyhasználati díj
fizetési kötelezettsége van. A vállalat a terméken, annak csomagolásán köteles feltüntetni
(meghatározott feltételeknek eleget téve) a környezetbarát termék védjegyet.
A védjegy maga viszont kevés lehet a vállalat gazdasági céljainak elérése (pozicionálás
következtében versenyel!ny megszerzése) érdekében, így szükség van további marketing
tevékenységekre is az ismertség növelése és a vásárlás ösztönzése érdekében (a gyakorlat
viszont azt mutatja, hogy (például) az uniós védjegyhasználati joggal rendelkez! cégek
jelent!s része nem rendelkezik megfelel! adottságokkal a címke ismertség növelését célzó,
széleskör" marketing tevékenységek kiterjesztéséhez [EACI, 2009]) [KOTLER –
KELLER, 2006], [MILES et al., 1997] , [REX – BAUMANN, 2006].
Összefoglalva tehát a vállalatok jelentik a környezetbarát termékek piacának kínálati
oldalát, akiknek magára a rendszerm"ködtetésben nincs számottev! szerepük (kivéve
például a hazai gyakorlatot), de a rendszerm"ködést, annak sikerességét alapvet!en
befolyásolhatják egyrészt magával a termék kínálattal, másrészt az ismertség és vásárlás
ösztönzésének növelésével. Ez utóbbiak (pl. termék innováció, környezettudatos
fogyasztás) pedig jótékony hatással vannak a környezeti hatások csökkentésére is.
A FOGYASZTÓK SZEREPE A VÉDJEGYEZÉSI FOLYAMATBAN

A fogyasztók közvetlen és közvetett szerepe a védjegyezési folyamatban kulcsfontosságú,
hiszen !k azok, akik vásárlásaik során környezettudatos döntést hozva megvásárol(hat)ják
a védjegyezett terméket (közvetlen szerep), ezáltal ösztönözve a gyártókat a termékeknek
környezeti

információkkal

történ!

ellátására,

környezetbarát

termék

védjegy

megszerzésére, és a védjegyezési kritériumoknak megfelelni képes termékek el!állítására
és forgalmazására (közvetett szerep).
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3.1.2 A környezetbarát termék védjegyezési folyamat bels! áramai
INFORMÁCIÓ ÁRAMOK A VÉDJEGYEZÉSI FOLYAMATBAN

Ahogy az a fent bemutatott ábrából (5. ábra) és a leírtakból is kit"nik, a védjegyezési
folyamat érdekelt felei egymással szoros kapcsolatrendszert alkotnak. A köztük lév!
kapcsolatot az információk áramlása teremti meg [BARANYI, 2008]:
•

Védjegyezhet! termékcsoportra vonatkozó kritériumrendszerek kidolgozása Információ áram: piacon jelen lév! technológiákról (tehát nem egy konkrét
gyártótól) a védjegyezési szervezet felé; a védjegyezési szervezett!l a gyártók felé
(követelmények beépítése már a terméktervezésbe is), Pályázat a védjegyhasználati
jogért (írott dokumentumok, esetleges termékminták) - Információ áram: gyártótól
a védjegyezési szervezet felé,

•

Sikeres pályázat - Információ áram: védjegyezési szervezett!l a gyártó felé,

•

A terméken feltüntetett környezetbarát termék védjegy - Információ áram:
gyártótól a társadalom (fogyasztók) felé,

•

Információgy"jtés, piaci elemzések - Információ áram: gyártóktól és fogyasztóktól
a védjegyezési szervezet felé, vállalatok által végzett piackutatások

•

További információs, marketing eszközök - Információ áram: védjegyezési
szervezett!l a gyártók és fogyasztók felé; gyártóktól a fogyasztók felé.

A felsorolás utolsó három pontja tekinthet! a védjegyezési folyamat talán legfontosabb
információáramának, mely nem a m"ködtetéssel kapcsolatos, hanem a m"ködéssel, és ily
módon lehet!vé teszi a rendszer sikeresebb m"ködését, megteremtve az érdekelt felek
közti hatékony kommunikáció lehet!ségét. Ezek nélkül:
•

A környezetbarát termék védjegyezési folyamat ad-hoc jelleget ölt, mert a
védjegyezési szervezet nem tudja kiválasztani a védjegyezés szempontjából
leginkább releváns termékcsoportokat, nem tudja a piacra jellemz! technológiákat
figyelembe venni a kritériumrendszerek kidolgozása során,

•

A vállalatok és a társadalom körében nem lesz ismert a védjegy (védjegyezési
rendszer és a védjegy jelentése), aminek következménye, hogy a védjegyezés
elméleti el!nyei a gyakorlatban nem teljesülnek, így a vállalatok sem érzik

45

3. A KÖRNYEZETBARÁT TERMÉK VÉDJEGYEZÉS „3WIN” KAPCSOLATRENDSZERE –
ELMÉLETI ALAPVETÉSEK

ösztönözve magukat a védjegy megszerzésére, illetve a vásárlók sem választják a
védjegyezett termékeket.
PÉNZÁRAMOK A VÉDJEGYEZÉSI FOLYAMATBAN

A környezetbarát termék védjegyezési folyamat során a pályázó vállalatnak pályázati
költséget kell fizetnie, a védjegyhasználati jogot elnyer! vállalatnak pedig (ahogyan err!l
az el!z!ekben már szó volt) éves védjegyhasználati díjat kell fizetnie, mely díjak a
védjegyezési szervezethez érkeznek be, és azok m"ködési költségeinek egy részét fedezik.

3.2 A

KÖRNYEZETBARÁT TERMÉK VÉDJEGYEZÉS
MODELLJE

„3WIN”

KAPCSOLATRENDSZERÉNEK

A disszertációmban eddig összefoglalt elméleti alapvetések kutatásom további részének
megalapozásul szolgálnak. Értekezésem további részében kutatásomat a védjegyezés
el!nyrendszerérenek vizsgálatára sz"kítem, mely el!nyrendszert egy általam kidolgozott –
disszertációm központi elemének számító – önálló elméleti modell segítségével mutatok
be. A modell egyben doktori kutatásom gyakorlati elemzéseinek is alapjául szolgál.
3.2.1 A „3win” modell
Az alábbiakban a környezetbarát termék védjegyezés kapcsán általam kidolgozott „3win”
modellt ismertetem [BARANYI, 2008], melynek lényege, és újdonsága, hogy egy
modellen belül mutatja be a védjegyezésnek a természeti-, a gazdasági- és a társadalmi
környezetre gyakorolt hatásait, feltárva a köztük lév! kapcsolatrendszert is. A „3win”
modell jelentése a nyertes-nyertes-nyertes kapcsolat, mely el!segítheti a fenntarthatóság
elérését (fenntartható termelés és fogyasztás) azáltal, hogy a fenntarthatóság három
dimenzióját [KEREKES - SZLÁVIK, 2003] egymással párhuzamosan kezelve, figyelembe
véve jelentkezzenek pozitív hatások.
A kapcsolat pontosabb megértése érdekében az alábbiakban röviden áttekintem a
fenntarthatóság alapgondolatait – a kutatásom középpontjában álló „3win” modell elméleti
megalapozása érdekében –, a téma részletes tárgyalása nem célja kutatásomnak.
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Röviden a fenntarthatóságról
A fenntartható szóhasználatot Lester R. Brown (1981) publikálta el!ször, majd a kifejezés
– „A fenntartható fejl!dés olyan fejl!dés, mely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy
veszélyeztetné

a

jöv!

generációk

hasonló

igényeinek

kielégítését.”

[WORLD

COMMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT, 1987] – gyorsan terjedni
kezdett, miután a Brundtland Bizottság befejezte munkáját (Közös jöv!nk, 1987) [CSETE,
2009].
Az ökológiai közgazdaságtan elkötelezett a jöv! nemzedékek jogai iránt és fontosnak tartja
a társadalmi egyenl!séget, mégis többen (pl. [CONSTANZA et al, 1997] kritikusak a fent
említett definicióval kapcsolatban, mivel vitatják a növekedés környezetkímél! módon
történ! megvalósíthatóságát [BARTUS, 2008].
Jelenleg a fenntartható fejl!dés szóhasználat helyett inkább a fenntarthatóság kifejezést
használja a szakma – a Tudományos Akadémiák Képvisel!inek Tanácskozásán (Tokió,
2000) elhangzott ajánlás alapján –, miszerint „A fenntarthatóság az emberiség
szükségleteinek jobb kielégítése, a környezet és a természeti er!források jöv! generációk
számára történ! meg!rzésével egyidej"leg.” [MESKÓ, 2002].
A cél elérése érdekében szükség van a természeti-, társadalmi-, gazdasági környezet
(melyeket a fenntarthatóság dimenziójának is szokás nevezni) harmonizációjára, vagyis a
fenntarthatóság elérése érdekében csak olyan gazdasági növekedés megengedett, mely
során a három dimenzió harmonizál egymással.
A fenntarthatóság, melynek megvalósulása hosszú távú globális cél különböz! szinteken és
különböz! id!távokon belül valósulhat meg [SZLÁVIK et al., 2007]. A fenntarthatóság –
helyi, regionális és globális fenntarthatóság – elérése érdekében tehát szükséges rövid,
közép és hosszú távú célokat – koherens és konzisztens - kit"zni, és a különböz!
szintekhez rendelten programokat véghezvinni [CSETE, 2006].
Bár a fenntarthatóság, definícióját tekintve egységes fogalom, annak tényleges tartalmára
és megvalósíthatóságára vonatkozóan a szakmán belül két egymástól alapjaiban is eltér!
értelemzési irányzat van jelen: gyenge és er!s fenntarthatóság. A gyenge fenntarthatóság
képvisel!i abból a feltételezésb!l indulnak ki, hogy a természeti t!ke gazdasági t!kével
szabadon helyettesíthet!, míg az er!s fenntarthatóság képvisel!i azt vallják, hogy a
helyettesítés csak korlátozott mértékben lehetséges.
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A fenntarthatósággal összefüggésben az alábbiakban ismertetem a környezetbarát
termékvédjegyezés „3win” modelljét. Bemutatom, hogy a védjegyezés hogyan képes
„nyertes-nyertes-nyertes” szituációt teremteni a fenntarthatóság három dimenziója között,
hozzájárulva ezzel a fenntarthatósági célok eléréséhez.
A „3win” modell felépítése
A modellben (6. ábra) egymás mellett került szemléltetésre a természeti, a társadalmi és a
gazdasági környezet, függetlenül attól, hogy hogyan képezik egymás alrendszereit (pl.
gyenge fenntarthatóság esetén a dimenziók egymással metszésben állnak – bioszféra,
gazdaság

metszéspont,

bioszféra

társadalom

metszéspont,

társadalom

gazdaság

metszéspont, bioszféra, gazdaság, társadalom metszéspont; míg az er!s fenntarthatóság
értelmezésekor egymás alrendszereit képezik – bioszférán belül a társadalom, azon belül a
gazdaság [SZLÁVIK, J. et al., 2007]).
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input

Természeti
környezet

Vásárló/fogyasztó
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Csökken!
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környezeti információ k
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Környezetbarát fogyasztás
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6. ábra: A környezetbarát termék védjegyezés 3win kapcsolatrendszerének modellje
(forrás: saját szerkesztés [BARANYI, 2008])
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A modell alapját a kereslet és kínálat mindenkori alakulása képezi, mely a termék (vagy
szolgáltatás, továbbiakban: termék) segítségével kapcsolja össze a gazdaság szerepl!it a
társadalmi szerepl!kkel. A modell a termékeken belül a védjegyezett termékekkel
foglalkozik, a gazdaság szerepl!i alatt azon gyártókat veszi figyelembe, melyek
rendelkeznek a védjegyhasználati joggal, a társadalom szerepl!i alatt pedig a vásárlók és
fogyasztók körét jeleníti meg, valamint a természeti környezet egészét vonja be a
kapcsolatrendszerbe.
A három fél között (a természeti környezetet is ide véve) az alapkapcsolatot a termék piaca
(kereslet-kínálat) teremti meg. A vásárlók egyrészt közvetlen, másrészt közvetett
kapcsolatot mutatnak a termékkel. El!z! alatt a termék vásárlását, fogyasztását és
felhasználását, míg utóbbi alatt a termékre vonatkozó (kiemelten a környezeti) információk
igényét értem. Vagyis a fogyasztók fel!l a termékkel összefüggésben elvárások
fogalmazódnak meg, mely elvárásokat a gyártó figyelembe veszi, és próbál ezeknek eleget
tenni [KÓSI, K. – VALKÓ, L., 2006] [MILES, P. M. – RUSSELL, R. G., 1997],
[POLONSKY, M. J. – ROSENBERGER III, J. P., 2001], [REX, E. – BAUMANN, H.,
2006]. Tehát a gyártó és vásárló között adott a kapcsolat. A természeti környezettel pedig a
kapcsolatot mind a fogyasztás, mind a gyártás input igénye és output terhelése jelenti.
(Adott esetben, sz"k értelemben ezek a hatások a szóban forgó termékekhez köthet!k.)
A gyártó tehát érzékelve a vásárlók irányából érkez! környezeti elvárásokat dönt, és az
információs igény kielégítése érdekében, mint környezeti információt, választhatja a
környezetbarát termék védjegyet, melynek megjelenése biztosítja a terméknek a
versenytársak termékét!l való megkülönböztetését [COHEN, A. W., 2009].
Amennyiben a vállalat a környezetbarát termék védjegyezési rendszer követelményeinek
megfelelni képes terméket állít el!, és a védjegy megszerzése mellett dönt, és védjeggyel
ellátott terméket hoz forgalomba, ez el!nnyel jár mind a gyártó, mind a vásárló, mind
pedig (a termék tulajdonságaiból adódóan) a természeti környezet számára.
A vállalat a védjegyezett termék forgalomba hozatalával kielégíti a fogyasztóknak a
termékkel összefügg! környezeti információra vonatkozó igényét, továbbá megteremti
annak lehet!ségét, hogy a vásárló a védjegyet felismerve környezeti szempontból kedvez!
vásárlói döntést hozzon. Míg az el!bbi általános értelemben is javítja a vállalat imázsát,
addig az utóbbi megteremti a versenyel!ny kialakulásának lehet!ségét. Amennyiben a
gyártó a gyakorlatban is tapasztalja a védjegyezés gazdasági el!nyeit, még inkább
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ösztönözve érzi magát több környezetbarát termék el!állítására. Vagyis a környezettudatos
vásárlás a védjegyezés hajtóerejeként m"ködhet.
A környezeti szempontból kedvez! vásárlás er!södése más gyártókat is motiválhat a
védjegyezési rendszerben történ! részvételre, így egyre több védjegyezett termék kerülhet
forgalomba. Azzal viszont, hogy egyre több ilyen termék kerül forgalomba, n! a védjegy
ismertsége, illetve n! annak lehet!sége is, hogy a vásárló több esetben, több termék
kapcsán hozzon környezettudatos döntést, vagyis a védjegyezett termékek kínálatának
b!vülése a környezeti szempontból kedvez! vásárlás hajtóereje is lehet. Látható tehát az
oda-vissza hatás jelent!sége.
Mindezek pedig pozitív hatást gyakorolnak a természeti környezetre, hiszen az egyre több
környezetbarát termék (gyártása és felhasználása) csökkenti a környezeti er!források
felhasználását (input oldal), és terhelését (output oldal), melynek teljesülését a jól
kidolgozott kritériumrendszerek biztosítják.
A modell felépítésének bemutatása során említett el!nyöket az alábbiakban fejtem ki
részletesen, továbbá vizsgálom az elméleti el!nyök gyakorlati megvalósulásának
feltételeit.
3.2.2 A környezetbarát termék védjegyezés „3win” modellje szerint értelmezett
elméleti el!nyök
A GAZDASÁGI KÖRNYEZETBEN ÉRZÉKELHET" ELMÉLETI EL"NYÖK

A környezetbarát termék védjegyezés a védjegyhasználati joggal rendelkez! cégek
számára számos (közvetett és közvetlen) el!nnyel járhat. Az el!nyszerzés gyakorlati
megvalósulásának alapja, hogy a piacon jelen legyen a környezettudatos kereslet, és a
védjegy maga is ismert legyen a társadalom körében. Ezek hiányában az elméleti sikerek
nem jelentkeznek a valóságban (az öko-marketing szemszögéb!l nézve az eladott
környezetbarát termékek alacsony piaci részaránya a zöld piaci szegmens szerény
méretével magyarázható; a környezetbarát termékeknek nem igazán van piaca, és a
vásárlók is csak kis mértékben foglalkoznak ténylegesen a termékek környezetbarát
jellegével [REX, E. – BAUMANN, H., 2006]).
Az alábbiakban tehát a védjegyezett vállalat számára jelentkez! elméleti siker
lehet!ségeket, el!nyöket vizsgálom, melyeket két nagy csoportra osztok: közvetett-,
közvetlen gazdasági el!nyök.
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Közvetett el!nyök azok az el!nyök, melyek bár a védjegyezésb!l származnak, de azok
észlelése (és esetleges pénzügyi haszna) közvetett módon, a piaci folyamatokból ered!en
érzékelhet! (A nyilvánosság felismeri a vállalat megbízhatóságát; A küls! beavatkozás
kockázata csökken; Felkerülés új beszállítói listákra; A védjegyhasználat er!síti a
versenyel!nyt).
Közvetlen el!nyök azok az el!nyök, melyek közvetlen formában észlelhet!k és tényleges
pénzügyi haszonnal járnak, ilyenek a környezetszabályozás kapcsán érzékelhet! el!nyök
(például kedvezmények, támogatások [KUTI, 1995]).
A nyilvánosság felismeri a vállalat megbízhatóságát
A társadalom növekv! környezeti információk iránti igényét a vállalatoknak egyre inkább
ki kell elégíteni [KÓSI et al., 2006], [MILES – RUSSELL, 1997], [POLONSKY –
ROSENBERGER III, 2001], [REX. – BAUMANN, 2006]. A számos egyéb meghatározó
tényez! mellett egy vállalat küls! elismertségét er!síti, imázsát növeli, ha környezetbarát
termék védjegy használati joga van (az ebb!l származó fogyasztói haszon pedig mintegy
hajtóer!ként visszahat a vállalat környezeti m"ködésére, környezeti fejlesztéseire
[KAMMERER, 2009]) [GALLUP, 2009], [ÚMFT PROJEKT, 2010]. Az imázsnövelés (és
ennek érdekében a védjegy használata), mint cél igazán fontos az olyan vállalatok körében,
melyek alapvet!en elég környezetterhel! folyamatokkal rendelkeznek, s melyek rossz
imázzsal bírnak a társadalom körében [AMACHER et al., 2004]. [www.kornyezetbarattermek.hu], [www.blauer-engel.de], [http://europa.eu.int/comm/environment/ ecolabel],
[http://ecolabel.no],
A küls! beavatkozás kockázata csökken
A küls!, a hatóságok fel!l érkez! jogszabályi [KÓSI et al., 2006] és a technológiai
fejl!dések kapcsán kialakuló egyéb elvárások [RENNINGS, 2000] ösztönzik a vállalatokat
m"ködésük környezeti vonatkozásainak felülvizsgálatára, javítására, melynek eredménye
lehet a védjegyhasználat is.
A védjegyhasználat magas „környezeti színvonalat” garantál, valamint közvetett módon a
vállalat környezeti elhivatottságát is reprezentálja. Tekintve, hogy a védjegyhasználattal
rendelkez! vállalat megfelel sokszor a jogszabályoknál is szigorúbb – a védjegyhasználat
alapjául szolgáló – kritériumrendszernek ezért a védjegyhasználattal rendelkez! cégeknél
nincs szükség a hatóság (környezetvédelmi) részér!l állandó küls! beavatkozásokra.
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Felkerülés új beszállítói listákra
Azok a megrendel!k, akik számára fontos szempont egy cég kiválasztásánál a környezeti
érdekek figyelembevétele, elképzelhet!, hogy olyan cégeket választanak beszállítónak,
melyek környezetbarát termék védjeggyel rendelkeznek. Ezt a piaci magatartást
befolyásolhatja a környezetszabályozás is (jó példa erre a hazai környezetvédelmi
termékdíj esete, mely gazdasági hasznot jelentve ösztönzi a piaci láncot védjegyezett
termékek el!állítására és forgalomba hozására).
Er!síti a versenyel!nyt
A környezetbarát termék védjegyek fontos eszközként alkalmazhatók a terméknek a
versenytársak termékét!l (melyek nem végezték el a szükséges fejlesztéseket és nem
rendelkeznek

védjegyhasználati

joggal)

való

megkülönböztetés

során

(mely

a

marketingtevékenység alapját képezi [COHEN, 2009]) [AMACHER et al., 2004]. A
vállalatok számára a címke használat leginkább motiváló tényez!je a védjegyhasználatból
származó

versenyel!ny

(más

megközelítésben

megkülönböztet!

el!ny

vagy

megkülönböztet! versenyel!ny [COHEN, 2009]) vagy piaci részesedés fokozása, feltéve,
hogy a környezetbarát termék védjegyezés a vállalatok számára versenyel!nyt biztosít
[REX – BAUMANN, 2006].
A versenyel!ny jelentkezésének alapja, hogy a környezettudatos fogyasztói réteg hajlandó
többet is fizetni a környezetbarát termékekért [VALKÓ, 2003], [MILES et al., 1997] (a
magasabb ár jobban elfogadott a lakosság, mint az ipari felhasználók körében
[HEMMELSKAMP – BROCKMANN, 1997]), f!leg akkor, ha érzékelik, hogy az adott
termék magasabb vev!értékkel rendelkezik, és megfelel az egészségvédelmi és
környezetvédelmi elvárásaiknak [REKETTYE – FOJTIK, 2009], [ARAGON-CORREA –
RUBIO-LOPEZ, 2007].
A versenyel!ny gyakorlatban történ! megvalósulását azonban nemcsak a környezettudatos
vásárlás befolyásolja, hanem függ a piaci versenyhelyzett!l is.
Például a német környezetbarát termék védjegy nem terjedt el a németországi papírpiacon
(melynek részét képezik a védjegyezett újrahasznosított paprítermékek) a 70-es évek
végén, hanem csak azután terjedt el, miután egy külföldi cég is használta a védjegyet egy
újrahasznosított

papírral

kapcsolatos

újrahasznosított

papírból

készült

hirdetésében.

termékek

piaci

Azóta

a

részesedése

védjeggyel

ellátott

folyamatosan

n!.

[HEMMELSKAMP – BROCKMANN, 1997]
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A versenyel!ny gyakorlati megvalósulásának kedvezhet a környezetszabályozás egyik
kiemelt, a jelen korban egyre fontosabb szerepet betölt!, el!térbe kerül! eszköze a zöld
közbeszerzés, mely lehet!vé teszi (megköveteli), hogy a közbeszerzések során figyelembe
vegyék a környezeti szempontokat is. Így az el!írható követelmények tartalmazhatnak
környezeti követelményeket is (például a m"szaki leírásban), felhasználva például
környezetbarát

termék

védjegyezési

rendszerek

követelményrendszereit.

Ennek

megfelel!en a védjeggyel ellátott termékek el!nybe kerülhetnek a védjeggyel nem
rendelkez! termékekhez képest a közbeszerzési folyamatok során [2003. CXXIX. tv.],
[2004/17/EK i.], [2004/18/EK i.]
Látható tehát, hogy a környezetbarát termék védjegyezés elmélete megteremti annak
lehet!ségét, hogy a védjegyezett vállalatok a védjegyhasználat következményeként
el!nyöket élvezhessenek a piaci folyamatokban, de ehhez mindenképpen szükséges a
védjegyezéssel kapcsolatban a társadalom aktív részvétele is, továbbá, hogy az adott
vállalat a megkülönböztet! versenyel!nyt (vagyis a terméknek védjeggyel való
rendelkezését) megfelel!en reklámozza és tudatosítsa, mert a versenyel!ny gyakorlati
megvalósításának alapja, hogy a vev!k tudomást szerezzenek róla [COHEN, 2009].
Környezetszabályozás általi kedvezmények
A környezetszabályozás magában hordozza annak lehet!ségét, hogy a környezetbarát
védjegyhasználati jog a vállalatok számára közvetlen gazdasági el!nyt, pénzügyi hasznot
jelentsen. Ehhez szükséges a szabályozásban olyan eszközök kidolgozása és alkalmazása,
melyek el!nyben részesítik a védjegyezett termékeket, a hozzájuk köt!d! kedvezmények
vagy támogatások formájában.
A hazai környezetszabályozás jogrendszerében a környezetvédelmi termékdíj, mint
közvetett szabályozási eszköz teremt olyan kedvezmény és mentesség (régebben), illetve
levonási (jelenben) rendszert, melynek pénzügyi haszna ösztönz!leg hat a védjegyezésre.

A TÁRSADALMI KÖRNYEZETBEN ÉRZÉKELHET" ELMÉLETI EL"NYÖK

Ahogy azt már disszertációm el!z! részeiben tárgyaltam, a védjegyhasználat célja a
társadalom számára termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó megbízható környezeti
információk nyújtása, ezáltal a társadalom környezeti információkra vonatkozó
információs igényének [REX, E. – BAUMANN, H., 2006] kielégítése. A védjegy
megbízhatóságát két alapelem garantálja: magas környezeti színvonalat megkövetel!
53

3. A KÖRNYEZETBARÁT TERMÉK VÉDJEGYEZÉS „3WIN” KAPCSOLATRENDSZERE –
ELMÉLETI ALAPVETÉSEK

környezeti szempontú (LCA szemlélet alapján kidolgozott) kritériumrendszer, független
szakért!kb!l álló min!sít! bizottság.
Ennek a két feltételnek a teljesülése esetén a védjegy lehet!vé teszi, hogy a vásárló a
vásárlás során a kedvez!bb környezeti jellemz!kkel rendelkez! terméket válassza a
versenytárs termékkel szemben.
Ahhoz viszont, hogy a vásárló meghozhassa ezt a döntést, az szükséges, hogy választását
környezeti szempontok is motiválják (környezettudatossági faktor megléte alapján
válasszon ki egy márkát a többi közül [ARAGON-CORREA, A. J. – RUBIO-LOPEZ, A.
E., 2007]). Megfordítva az összefüggést: a környezettudatosságot is befolyásolva
szükséges a védjegy ismertsége és a mindennapos fogyasztás részét képez! védjegyezett
termékek jelenléte a piacon.
Azt, hogy a felsoroltak mennyiben befolyásolják a környezettudatos fogyasztást, a 9.
mellékletben tárgyalom részletesen.

A TERMÉSZETI KÖRNYEZETBEN ÉRZÉKELHET" ELMÉLETI EL"NYÖK

A természeti környezet számára a környezetbarát termék védjegyezésb!l származó
„haszon” abból ered, hogy a védjegyezés segíti a termelési és fogyasztási szokásoknak a
környezetbarát irányba történ! elmozdulását, mely csökkenti a környezeti er!források
terhelését (input igények és output oldali terhelések csökkenése a termék teljes életciklusa
alatt) [EUROPEAN COMMISSION, 2010], mely a védjegyezés alaplogikájának
köszönhet! (így a környezetbarát termék védjegyezés a környezetmin!ség javításának
eszköze lehet [AMACHER, S. G. – KOSKELA, E. – OLLIKAINEN, M., 2004]). Ez az
alaplogika pedig nem más, mint az, hogy a termékek feleljenek meg az életciklus szemlélet
alapján kidolgozásra kerül! követelményrendszereknek (védjegyhasználati jog feltétele).
Természetesen ahhoz, hogy az el!nyök teljesüljenek, szükséges életciklus szemléleten
alapuló követelményrendszerek kidolgozása (melyeknek való megfelelés ténylegesen is
magas környezeti színvonalat garantál), a követelményeknek megfelel! termékek gyártása
(termék innováció segítségével), és ezek vásárlása (környezettudatos vásárlás). A felsorolt
feltételek teljesülése függ a címke ismertségét!l, ezért szükséges a védjegy ismertség
növelése is.
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A környezeti haszon bemutatásával kapcsolatban a termék innováció és környezeti termék
design jelent!ségét a 9. mellékletben hangsúlyozom.
3.2.3 A modellben bemutatott elméleti el!nyök gyakorlati teljesülésének feltétele – az
„ördögi kör” problémája
A fent bemutatott kapcsolatrendszer, és a rendszerm"ködésb!l származó el!nyök az
elméleti modellben egyértelm" bizonyító er!vel rendelkeznek, gyakorlati érvényesülésük
azonban szigorú feltételek teljesítését igényli:
•

A gazdasági környezetre gyakorolt kedvez! hatás feltételei: olyan védjegyezett
termékek jelenléte a piacon, melyek fogyasztóközeli termékek, és megjelennek a
mindennapos háztartásokban, így lehet!vé válik, hogy a vásárló találkozzon ilyen
termékekkel, és vásárlása során ezeket válassza. Védjegy ismertsége a vállalatok
körében (jelentés, el!nyök, részvételi feltételek stb.), mely ismertség lehet!vé teszi,
hogy egyre több vállalat ismerje fel a védjegyezés szükségességének kényszerét és
„válassza” a védjegyezést.

•

A társadalmi környezetre gyakorolt kedvez! hatás feltételei: olyan fogyasztók
gyorsan b!vül! rétege, amelyeknek döntéseit környezeti szempontok motiválják,
(mely környezeti tudatosság jelent!s változásokhoz vezethet az emberiség életében
[GOLEMAN, D., 2009]). A védjegy ismertsége a társadalom körében (jelentés,
el!nyök). Vásárlások során a védjegyezett termékek el!nyben részesítése.

•

A természeti környezetre gyakorolt kedvez! hatás feltételei: a termékek
védjegyezésének alapját szolgáló kritériumrendszerek kidolgozása a gyakorlatban
is kövessen életciklus szemléletet, és ezek alapján fogalmazzanak meg olyan
környezeti követelményeket a termék egyes életciklus szakaszaihoz köt!d!en,
melyek magas környezeti színvonalat garantálnak, ezen követelmények terjedjenek
ki a környezeti er!források felhasználására (input oldal) és környezetterhelésére
(output oldal). Értelemszer"en fontos a védjegyezett termékek minél szélesebb kör"
elterjedése (a rendszer nyújtotta lehet!ségekhez mérten).

Látható, hogy a feltételek teljesülése egymással szoros kapcsolatot mutat, és a
védjegyezési folyamat „ördögi kör” kapcsolatrendszeréhez vezet. Amennyiben az egyik
feltétel nem teljesül, akkor az meghiúsítja a többi feltétel teljesülését is. Így a „3win”
modell csak akkor érvényesül a gyakorlatban, ha a felsorolt feltételek egyszerre, egymással
párhuzamosan, egy id!ben teljesülnek. Ehhez viszont szükség van az érintettek
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összefogására, és összehangolt m"ködésükre, továbbá a környezetbarát termék
védjegyezés szabályozásban képviselt szerepének el!segítésére és er!sítésére [REX, E. –
BAUMANN, H., 2006].
Az el!nyök gyakorlati teljesüléséhez a védjegyezési folyamat résztvev!i közül nemcsak a
gyártóknak és vásárlóknak a kedvez! viselkedése fontos, hanem a védjegyezési folyamat
harmadik érdekelt felének, a védjegyezési szervezetnek a viselkedése is, hiszen ! felel!s a
termékcsoportok

kiválasztásáért

(gazdasági

környezeti

feltétel

teljesülése),

a

kritériumrendszerek kidolgozásáért (természeti környezeti feltétel teljesülése), a rendszer
m"ködésének felügyeletéért, továbbá többek között felel!s a védjegy ismertségének
növelésében is (gazdasági, társadalmi környezeti feltétel teljesülése).
A követelmények láncolatát folytatva fontos szerepe van a környezetbarát termék
védjegyezés el!segítésében mindazon szakmapolitikai tevékenységeknek [REX, E. –
BAUMANN,

H.,

környezettudatos

2006],
vásárlás

melyek

ösztönzik

er!södését

(pl.

a

környezettudatos

környezeti

oktatás,

viselkedés,

a

tudatformáló

reklámkampányok stb. [NÁDUDVARI, Z., 2004]), illetve melyek további ösztönz! er!vel
hatnak a vállalatok számára a védjegy megszerzése kapcsán (pl. közvetett szabályozó
eszközök, közbeszerzés).
Összefoglalás, következtetések
A fejezetben újszer" logikai megközelítést használva bemutattam a védjegyezési
folyamatot, a szerepl!ket és a köztük fennálló kapcsolatokat. A megközelítés abban
nevezhet! újdonságnak, hogy egyszerre mutatja be a teljes kapcsolatrendszert, feltárva a
részvev!k közötti bels! folyamatokat, áramlásokat is. Ez ugyanis a rendszer ismertet!
szakirodalmi anyagokban nem jelenik meg összefoglaló jelleggel, hanem azok csak
külön-külön tárgyalják az általam egy modellbe integrált témákat.
Ezt követ!en kidolgoztam disszertációm központi elméleti modelljét, a környezetbarát
termék védjegyezés „3win” kapcsolatrendszerét. Ennek keretében meghatároztam a
védjegyezésnek a fenntarthatóság mindhárom dimenziójában feltárható elméleti
el!nyöket, melyek lehet!vé teszik a „nyertes-nyertes-nyertes” kapcsolat kialakulását. A
modell keretében hangsúlyoztam, hogy az elméleti el!nyök gyakorlati megvalósulásához
különböz! feltételek egyidej", egymással párhuzamosan történ! megvalósulása
szükséges, mely feltételeket feltártam, és részletesen bemutattam.
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4.
AZ
ELMÉLETI
„3WIN”
KAPCSOLATRENDSZER
MEGVALÓSULÁSÁNAK GAZDASÁGI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA
A HAZAI GYAKORLATBAN – STATISZTIKAI ELEMZÉSEK
Az el!z! fejezetben tárgyalt elméleti jelleg" „3win” modell szolgál alapjául a gyakorlati
elemzésnek, melynek során a kapcsolatrendszer alapját képez! gazdasági szempontú
elméleti el!nyök hazai gyakorlati megvalósulását vizsgálom. A „3win” modell gyakorlati
megvalósulásának viszgálatakor azért volt szükséges a három (természeti-, társadalmi-,
gazdasági környezeti) dimenzió közül egy kiválasztása és részletes kutatása, mert a téma
teljes kör" feltárása messze meghaladja jelen doktori kutatás (és doktori értekezés) kereteit.
Ennek értelmében kutatásom központi elemeként azért választottam a gazdasági dimenzió
gyakorlati vizsgálatát, mert ez képezi az elméleti modell gyakorlati megvalósításának
legsarkalatosabb pontját összetettsége miatt (lehetséges el!nyök, az el!nyök elérésének
feltételei).
A modellben szerepl! másik két dimenzió (természeti-, társadalmi környezeti dimenzió) és
egyben a teljes modell gyakorlati megvalósulásának elemzése jöv!beli kutatásom tárgyát
képezi.
Kutatásom keretében célom a védjegyezés gazdasági el!nyeinek vizsgálata a hazai
gyakorlatban, melynek kapcsán elemzem mindazon területeket, melyek befolyásolják a
védjegyezés gazdasági hasznát. Vizsgálatom kiterjed a védjegyezhet! termékcsoportok
körére (hazai és nemzetközi statisztikai adatok elemzése és összevetése), a védjegyezés
hazai költségeinek vizsgálatára (hazai és nemzetközi statisztikai adatok elemzése és
összevetése), továbbá a közvetlen és közvetett gazdasági hasznot befolyásoló egyéb
tényez!kre (termékdíjas szabályozás, közbeszerzések, imázsnövekedés, versenyel!ny stb.).
Vizsgálom, hogy az adott tényez!k hogyan hatnak a rendszer m"ködésére, változásuk
milyen hatásokat eredményez. A rendszer m"ködését külön elemzés keretében
tanulmányozom a hazai környezetbarát termék védjeggyel rendelkez! termékek és
vállalatok körének, id!beli változásának bemutatásával, továbbá összehasonlító elemzés
keretében vizsgálom a hazai védjegyezett termékeket és vállalatokat a nemzetközi tények
és trendek tükrében (hazai és nemzetközi statisztikai adatok elemzése és összevetése).
A vizsgálatok célja a rendszer bels! összefüggéseinek és kapcsolatrendszerének feltárása,
vagyis annak meghatározása, hogy az egyes tényez!k hogyan hatnak a rendszerm"ködésre,
hogyan befolyásolják a gazdasági hasznot, illetve a rendszer eredményességét. Ezen
információ lényegét abban látom, hogy a kapcsolatok pontos ismerete segítheti a pozitív
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visszacsatolást, vagyis az egyes elemekbe történ! tudatos beavatkozással növelni lehet a
hazai rendszerm"ködés gazdasági hasznát, növelni lehet a rendszer eredményességét.
4.1 TERMÉKCSOPORTOK ELEMZÉSE
A „3win”kapcsolatrendszer megvalósulásának gyakorlati elemzése során els! lépésként a
termékcsoportok vizsgálatára összpontosítottam, tekintve, – ahogy azt már a modell
bemutatásánál kifejtettem – hogy a termékcsoportok egyértelm"en lehatárolják a védjegyet
szerezhet! termékek és ezáltal a védjegyet szerezhet! cégek körét (kihatva ezáltal a
védjegyezésb!l származó gazdasági környezeti hasznokra). Továbbá befolyásolják annak
lehet!ségét, hogy a fogyasztók mennyiben képesek a védjeggyel rendelkez! termék
megvásárlásával környezettudatos döntést hozni a mindennapos vásárlásaik, vagy a
jelent!sebb tartós fogyasztási cikkek vásárlása, esetleg életterük berendezése során
(kihatva ezáltal a védjegyezésb!l származó társadalmi környezeti hasznokra).
Ennek értelmében els! lépésben a hazai termékcsoportokat vizsgálom általánosságban,
mélyebb összefüggéseket feltárva a min!ségi elemzés eredményeként, második lépésben
pedig összehasonlító elemzés keretén belül hasonlítom össze a hazai rendszer
termékcsoportjait más rendszerekével, keresve a hasonlóságokat, eltéréseket, annak
érdekében, hogy feltárjam a termékcsoportok vonatkozásában azokat az összefüggéseket,
melyek a rendszer sikerességét befolyásolhatják.
4.1.1 Hazai termékcsoportok
A környezetbarát termék védjegyez! rendszerek alapját a termékcsoportok adják, így ezek
gondos kiválasztása (és a hozzájuk illeszked! kritériumrendszerek kidolgozása) alapos,
összetett szakmai munkát igényl! feladat. Annak érdekében, hogy a környezetbarát termék
védjegyezés el!nyei megjelenhessenek a gyakorlatban, szükséges olyan termékcsoportok
választása, mely termékek életútja során (a különböz! életciklus szakaszokban) lehet!ség
van a környezeti hatások jelent!s mérték" csökkentésére, továbbá, mely termékek
gazdasági szerepe is számottev! és fogyasztó közeli termékek.
A hazai rendszerrel kapcsolatos irodalmi források nem tesznek említést a termékcsoportok
kiválasztásával foglalkozó módszertanról. A források [www.kornyezetbarat-termek.hu,
2010]

csupán

azt

tartalmazzák,

hogy

az

adott

termékcsoportokra

vonatkozó

kritériumrendszer tervezetet a Kft készíti el szakért!k bevonásával (ez viszont már a
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termékcsoport kiválasztást követ! lépés), továbbá, hogy lehet!ség van új terméknek vagy
szolgáltatásnak a min!sít! rendszerbe való bevonásának javaslatára.
Az alábbi táblázat (6. táblázat) összefoglaló jelleggel mutatja be a hazai környezetbarát
termék védjegyezés érvényes kritériumrendszereit (a felfüggesztett kritériumrendszereket
lásd a 10. mellékletben).
A továbbiakban a bemutatott kritériumrendszereket vizsgálom a nemzetközi gyakorlat
képében, összehasonlító elemzés keretében. A jelenlegi elemzés tehát csak a
termékcsoportokra irányul, függetlenül a termékcsoportokban megtalálható szerz!dések és
termékszámok számától, melynek elemzése disszertációm kés!bbi részét képezi.

Krit. r.
száma
1.
2.
12.
13.
16.
31.
34.
35.
36.
41.
44.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Kritériumrendszer címe
Papíralapú, merevfalú csomagolóeszközök
Kozmetikumok és légfrissít!k környezetbarát csomagolásban
K!szer" épít!anyagok és épít!elemek (általános feltételek)
K!szer" épít!anyagok és épít!elemek kiegészít! követelményei pórusbeton termékekhez
Takarítás mikro-szálakból készült textíliák alkalmazásával
Bitumenes köt!anyagú új útburkolatok, illetve fenntartásra szolgáló útpálya-szerkezeti rétegek
T"zoltó anyagok és t"zoltó készülékek
K!szer" épít!anyagok és épít!elemek kiegészít! követelményei polimerbeton termékekhez
Digitális másológépek
Háztartáshigiéniai papírok
Bányaipari technológiával el!állított zúzottk! termékek (kiegészít! követelmények a „K!szer"
épít!anyagok és épít!elemek” cím" általános feltételekhez)
Szelektív sz"r!betétet tartalmazó olajfogó berendezés
Biológiai úton lebomló bevásárló táskák
Környezetbarát szállítmányozás szolgáltatás
Ventilátoros, automatikus ég!k gáz halmazállapotú tüzel!anyagokhoz
Biológiai úton lebomló mez!gazdasági alkalmazású m"anyag termékek
Biológiai úton lebomló egyszer használatos m"anyag csomagolóeszközök
K!szer" épít!anyagok és épít!elemek kiegészít! követelményei mészhomok tégla termékekhez
Általános és szaniter tisztítószerek
K!szer" épít!anyagok és épít!elemek kiegészít! követelményei pórusbeton technológiával
el!állított ásványi h!szigeteléshez
6. táblázat: Hazai termékcsoportok – érvényes kritériumrendszerek
(forrás: a védjegyezési rendszer adatainak felhasználásával saját szerkesztés)
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4.1.2 Hazai termékcsoportok a nemzetközi tények tükrében
AZ ELEMZÉS CÉLJA - MÓDSZERTANA
Kutatásom során összehasonlító elemzés keretében vizsgáltam a környezetbarát termék
védjegyezési rendszerek termékcsoportjait. A kutatás célja a rendszerek termékcsoportjai
közötti hasonlóságok, eltérések azonosítása annak érdekében, hogy feltárjam a
termékcsoportok vonatkozásban azokat az összefüggéseket, melyek a rendszer sikerességét
befolyásolhatják. (Az eredmények és következtetések ismertetésénél a legf!bb hazai
vonatkozásokat külön, d!lt bet"vel is kiemelem.)
Az összehasonlításban a hazai rendszer termékcsoportjait vetettem össze az EU-s (EU
Ecolabel), az északi (Nordic Swan) és a német (Der Blaue Engel) környezetbarát termék
védjegyezési rendszer termékcsoportjaival [www.kornyezetbarat-termek.hu, www.blauerengel.de, www.svanen.se/eng, 2010]. A kritériumrendszerek kiválasztásánál az alábbi,
általam fontosnak tartott szempontokat vettem figyelembe:
•

Sikeres (sok védjegyezett termék, sok védjeggyel rendelkez! vállalat) rendszerek
vizsgálata,

•

Nagy múltú és kevésbé nagy múltú rendszerek vizsgálata,

•

Nemzeti és határokon átnyúló rendszerek vizsgálata.

Az elemzés során els! lépésként összegy"jtöttem a környezetbarát termék védjegyezési
rendszerek érvényes kritériumrendszereit. Ezek képezték kutatásom alapját. Utána
kidolgoztam egy osztályozási rendszert, a különböz! kritériumokat nagyobb, közös
termékkörök szerinti csoportokba soroltam, mely lehet!vé teszi a kvantitatív
összehasonlító elemzést tekintve, hogy az osztályba sorolás egységet teremt a vizsgált
rendszerek igen különböz! kritériumai között (lásd 11. melléklet).
Az osztályba sorolás alapját 8 f! termékcsoport képezi 10 alcsoporttal, illetve további két
csoport, mely az el!z! csoportokba nem besorolható termékeket illetve szolgáltatásokat
gy"jti össze (lásd 7. táblázat). Az osztályozás során a kritériumokat mindig próbáltam egy
adott – és a rá leginkább jellemz! – csoporthoz rendelni, de több esetben el!fordult, hogy
az adott kritérium nem határolható le élesen, így nem sorolható be csak egyetlen csoportba,
hanem több osztályban is szerepeltethet!. Például a számítógépek szerepelhetnének a
háztartási elektronikus eszközök és az irodai eszközök között is, az elemzésben a
számítógépek az irodai eszközök csoportjába kerültek besorolásra. Az el!z! példában
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könnyedség az, hogy az egyes védjegyez! rendszerek esetén lehet!vé válik ugyanannak a
csoportnak a választása, így a két – egymáshoz amúgy is közel álló – csoport közötti
választás nem okoz nagyobb torzítást. Problémásabb azon kritériumcsoportok köre,
melyek több termékkört foglalnak magukba, és az érvényesség köre különbözik az egyes
védjegyezési rendszerekben. Ilyen például a kis emissziójú fa termékek kritériumrendszer
(német védjegyezési rendszerben), melyhez hozzátartoznak mind a bútorok, mind a
burkolatok, így az osztályozásban két releváns csoportba – lakásfelszerelés, épületek
bel+kültér – is lehetne sorolni.
Tekintve, hogy a kutatás eredményét alapvet!en befolyásolja az osztályba sorolás – hiszen
a kés!bbiek során az egyes osztályokat hasonlítom egymással össze – fontosnak tartottam
arra törekedni, hogy az osztályozás minél pontosabb legyen. A torzítások elkerülése
érdekében (egy kritériumrendszer többszörös szerepeltetése az elemzésben vagy egy
kritériumrendszer

adott

csoportból

való

kizárása)

a

kutatás

során

azokat

a

kritériumcsoportokat, amelyek esetén több csoport is releváns lenne azt a módszert
alkalmaztam, hogy a leginkább releváns csoportban tüntettem fel a kritériumrendszert, és
hivatkoztam rá a másik osztály(ok) esetén (lásd zárójeles jelölések a 7. táblázatban, lásd
utalások a 11. mellékletben).

AZ ELEMZÉS EREDMÉNYEI, KÖVETKEZTETÉSEK
A kritériumrendszerek számának termékkör szerinti elemzése
A

7.

táblázat

tartalmazza

a

vizsgált

védjegyezési

rendszerek

érvényes

kritériumrendszereinek csoportba sorolását. A táblázat témakör csoportonként mutatja be
az egyes védjegyezési rendszerek esetén az érvényes kritériumrendszerek számát.
Külön kiemelném, hogy az összehasonlító elemzést a vizsgálat id!tartama alatt (2010.
májusi adatok) érvényes kritériumrendszerek alapján végeztem (egy régebbi kutatásom
aktualizálásaként [BARANYI, 2009], így nem vettem figyelembe a hazai rendszer esetén a
felfüggesztés alatt álló kritériumrendszereket (34 db) (a felfüggesztés alatt álló
kritériumrendszerek listáját lásd a 9. mellékletben).
Az összesítésb!l látható, hogy a német rendszer rendelkezik a legtöbb érvényes
kritériumrendszerrel (88 db), ezt követi az északi (67 db), az EU-s (26 db) és végül a hazai
rendszer (20 db). A hazai rendszer rendelkezik tehát a négy vizsgált rendszer között a
legkevesebb érvényes kritériummal.
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1. HÁZTARTÁS (SZUMMA)
1.1. Háztartási eszközök
1.2. Egyéb elektronikus
berendezések
1.3. Tisztítószerek
1.4. Takarítás egyéb
1.5. Higiénia(i cikkek)
1.6. Lakásfelszerelés, ruházat, játék
1.7. Háztartás egyéb
2. IRODA
3. CSOMAGOLÁSOK
4. ÉPÍT"IPAR (SZUMMA)
4.1. Épületek – szerkezet
4.2. Épületek – bel+kültér
4.3. Épít!ipar egyéb
5. ENERGIA
6. SZÁLLÁSHELYEK
7. MEZ"GAZDASÁG, KERT
8. KÖZLEKEDÉS
9. EGYÉB TERMÉKEK
10. EGYÉB
SZOLGÁLTATÁSOK
SZUMMA

HAZAI
RENDSZER
4
0
0

EU-S
RENDSZER
12
1
1

ÉSZAKI
RENDSZER
28
3
1

NÉMET
RENDSZER
27
8
6

1
1
2
0
0
1
3
7
4
1
2
1
0
1
0
2
1

1
4
2
4
0
3
0
5
0
5
0
1
2
2
0
1
0

3
10
5
4
2
8
0
7
1
6
1
7
1
3
2
5
6

8
4
2
5
1
8
3 (2)
16 (14)
3
12 (10)
1
13
0
5
5
12
3

20

26

67

88

7. táblázat: A védjegyezési rendszerek termékcsoportjainak összehasonlító elemzése – kritériumok
témakörök szerinti megoszlása számokban
(forrás: a védjegyezési rendszerek adatainak felhasználásával önálló elemzés alapján saját szerkesztés)

A kritériumrendszerek száma önmagában nem ad megfelel! tájékoztatást, így abszolút
számuk nem tükrözi, hogy a rendszer mennyiben képes a környezetbarát termék
védjegyezéshez köthet! el!nyöket a gyakorlatban is érvényesíteni, így a kritériumok
további, összehasonlító elemzése szükséges. A rendszerek közti összehasonlítás el!tt
elvégeztem az egyes rendszereken belüli elemzést, mely részletes leírását és eredményeit a
11. mellékletben foglalom össze.
A rendszerek bels! elemzése után szükséges a rendszerek egymás közti összehasonlítása,
melynek adatait a jobb átláthatóság érdekében grafikonos módon is szemléltetem (7. ábra).
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7. ábra: A védjegyezési rendszerek termékcsoportjainak összehasonlító elemzése – kritériumok
témakörök szerinti megoszlása számokban
(forrás: a védjegyezési rendszerek adatainak felhasználásával önálló elemzés alapján saját szerkesztés)

A kritériumrendszerek számának elemzéséb!l kiderül, hogy a vizsgált rendszerek esetén a
háztartás témakör tartalmazza a legtöbb kritériumrendszert, a négy rendszer esetén
összesen 77 kritériumrendszert. A háztartás témakört más csoportokkal összevetve kiderül,
hogy mind a német (27 db kritérium), mind az északi (28 db kritérium), mind pedig az EUs (12 db kritérium) rendszeren belül itt található a legtöbb kritérium. A hazai rendszer eltér
ett!l, a háztartás témakör a számszer" csoportosítás alapján a második helyen áll (4 db
kritérium) az épít!ipar mögött (7 db kritérium).
A környezettudatos fogyasztás szempontjából igen kedvez!, hogy a háztartás témakörön
belül létezik a legtöbb kritériumrendszer az egyes rendszerek esetén, mivel így a
védjegyezési rendszer megteremti a lehet!séget, hogy a témakörön belül számos termék
védjegyet

szerezzen,

segítve

ezzel

a

fogyasztókat

a

környezettudatos

döntés

meghozatalában a háztartásban nélkülözhetetlen tartós fogyasztási cikkek (mint például a
háztartási berendezések, audiovizuális eszközök, lakásfelszerelési cikkek) kiválasztásánál,
valamint a mindennapos bevásárlások során (tisztítószerek, higiéniai termékek, ruhák,
játékok stb.).
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Az osztályozásban további két olyan témakör szerepel, mely igen szoros kapcsolatot mutat
a háztartással, a mez!gazdaság és kert, valamint az energia témakör. Az el!bbiben
szerepelnek a kerti gépek, szerszámok és egyéb olyan eszközök, melyek otthon is
felhasználhatók a kertészkedés során, ily módon kapcsolódva a háztartásokhoz. Az
utóbbiban szerepelnek f"tési rendszerek, melyek ugyancsak felhasználhatók otthonunkban,
ily módon kiegészítve a háztartás témakörét.
Érdemes megjegyezni, hogy amennyiben ezeket a termékeket is számba vesszük az
összehasonlításban – vagyis az érdekesség kedvéért hozzáadjuk a két témakör kritériumait
a háztartás eredeti kritériumaihoz (német r. - 45 db kritérium, északi r. - 38 db kritérium,
EU-s r.- 15 db kritérium) –, akkor még jobban kit"nik, hogy a hazai rendszer az így
összesített 6 db kritériumával messze kit"nik a többi csoport közül, és nemcsak a kritérium
számokat illet!en, hanem, hogy a hazai rendszerben a háztartás b!vített témaköre is csak a
második helyet szerzi meg az épít!ipar mögött (7 db kritérium).
Vagyis míg a többi rendszer a termékcsoport választási (saját) módszertana alapján a
háztartási termékeket tekinti természeti, gazdasági, társadalmi környezeti szempontból a
leginkább relevánsnak a környezetbarát termék védjegyezésben, addig a hazai rendszer
más irányvonalat követ, köszönhet!en a termékcsoport választási módszertanának. Ebb!l
adódóan viszont csökken azon termékek köre (megjegyzem, hogy itt még csak a
védjegyezhet! termékek körér!l és nem a ténylegesen védjegyet szerzett termékek körér!l
van szó), melyekkel a fogyasztók mindennapos vásárlásaik során találkoznak, így
csökkentve a lehet!ségét a környezettudatos döntések meghozatalának a mindennapos
vásárlások során. A termékek skálájának sz"kössége pedig magával hozza a címke
ismertségének alacsony szintjét. (Megjegyzem, ha a hazai gyakorlatra közel se jellemz!
módon a média marketing tevékenysége során a címke ismertség n!ne a gyakorlatban,
akkor is a valós ismertségre negatív visszacsatolásként hatna az a tény, hogy a fogyasztó
nem találkozik – vagy csak ritkán – az adott termékekkel.)
Ezzel összhangban az el!z! logikát követve kiemelem, hogy az épít!ipar dominanciájának
vizsgálatából kiderül, hogy a rendszerben f!ként olyan termékek (kritériumok)
szerepelnek, melyek nem képezik a mindennapos választások, vagy sokszor a
magánszemélyek döntéseinek részét (továbbá, hogy a speciális termékek gyártói – és
egyben a potenciális pályázók – köre is kisebb, mint általánosabb termékek esetén,
sz"kítve a védjegyezett termékskála kínálatot), hanem az épít!ipari folyamatokhoz
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tartoznak. Mindez, kedvez!tlen a fenntartható mindennapos fogyasztói döntések
szempontjából, de legalább részben megteremti az iparág zöldítésének a lehet!ségét.

A kritérium sorrendek további vizsgálatával a következ! eredmények nyerhet!k (8.
táblázat alapján):
•

Az egyes védjegyezési rendszerek esetén a kritériumok kategóriánként való
megoszlása igen változatos.

•

A legnagyobb összhang a háztartás témakörön (három esetben 1., a hazai rendszer
esetén 2.), valamint a mez!gazdaság és kert témakörön belül található.

•

Az egyértelm"en legtöbb kritériummal rendelkez! témakörök (1., 2., 3.) a háztartás
és az épít!ipar, kicsit lemaradva (1.,2.,3., mellett 4., 5., 6.), de jelent!s az iroda és
az energia témakör.

•

A kritériumszámok alapján középmez!nyt képez a mez!gazdaság és kert témakör
(4., 5., 6.), lemaradva a közlekedés témakör (két esetben 7., 8.).

•

Az egyes rendszereken belül a legkevesebb kritériummal rendelkez! csoportok (7.,
8.) a csomagolások (kivéve hazai rendszer 3.) és szálláshelyek.

1. HÁZTARTÁS (SZUMMA)
2. IRODA
3. CSOMAGOLÁSOK
4. ÉPÍT#IPAR (SZUMMA)
5. ENERGIA
6. SZÁLLÁSHELYEK
7. MEZ#GAZDASÁG, KERT
8. KÖZLEKEDÉS

HAZAI
RENDSZER
2
4, 5, 6
3
1
4, 5, 6
7, 8
4, 5, 6
7, 8

EU-S
RENDSZER
1
3
7, 8
2
6
4, 5
4, 5
7, 8

ÉSZAKI
RENDSZER
1
2
8
4
3
7
5
6

NÉMET
RENDSZER
1
4
7
2
3
8
5, 6
5, 6

8. táblázat: A védjegyezési rendszerek termékcsoportjainak összehasonlító elemzése - a 8 f! témakör
sorrendje kritériumszámok alapján (1. legtöbb, 8. legkevesebb kritériumot tartalmazó csoport)
(forrás: a védjegyezési rendszerek adatainak felhasználásával önálló elemzés alapján saját szerkesztés)

Látható, hogy a rendszerek esetén nem tapasztalható teljes összhang, de kategorizálva
megállapíthatók az egyes trendek. Elvégeztem annak elemzését is, hogy van-e olyan
rendszer, mely nagy eltérést mutat a többit!l. Egy esetben tapasztalható számottev! eltérés.
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A hazai rendszerben a csomagolásokra kidolgozott kritériumrendszerek száma a harmadik
a f! csoportok között, míg a többi kritériumrendszer esetén ez a csoport alig számottev!
(hetedik, nyolcadik).
A kritériumrendszerek közös termékcsoportok szerinti elemzése
Mivel a bemutatott elemzések még nem elegend!k messzemen! következtetések
levonásához, ezért a kutatás további része az egyes kritériumok páronkénti
összehasonlítását

tartalmazza.

Az

elemzés

során

azt

vizsgáltam,

hogy

mely

kritériumrendszerek fordulnak el! több rendszer esetén, vagyis melyek a preferált
termékek. Vizsgálatommal célom volt, hogy mélyebb összefüggéseket, általánosságokat
állapíthassak meg, továbbá feltárjam, hogy a hazai rendszer kritériumai milyen
jellemz!kkel bírnak a többi rendszerhez képest, illetve, hogy azokkal milyen
összefüggéseket (hasonlóságok, eltérések) mutatnak.
Az elemzés menetét és a részletes eredményeket a 11. mellékletben mutatom be, az
alábbiakban csak a legfontosabb eredményeket foglalom össze.
Az összehasonlító elemzés alapján megállapítható, hogy a vizsgált négy környezetbarát
termék védjegyez! rendszer esetén 34 db olyan termékcsoport szerepel, melyre van
kidolgozott kritériumrendszer legalább két rendszer esetén, vagyis olyan termékcsoport,
mely közös legalább két rendszeren belül.
A harmincnégy termékcsoport közül egyetlen termékcsoport létezik, mely megtalálható
mind a négy rendszer esetén, ez a termékcsoport a háztartáshigiéniai papírok.
Tizenegy termékcsoport van, melyek közösek három rendszeren belül (Audiovizuális
eszközök; Általános tisztítószerek; Textilek, lakástextilek, b!rök; Bútorok; Számítógépek;
Papír termékek; Nyomtatók, másolók; Festékek, lakkok, kitölt! anyagok, ragasztók;
Padlóburkolatok; H!szivattyúk; Ken!anyagok). Ezek közül kilenc esetben (Audiovizuális
eszközök; Textilek, lakástextilek, b!rök; Bútorok; Számítógépek; Papír termékek; Festékek,
lakkok, kitölt! anyagok, ragasztók; Padlóburkolatok; H!szivattyúk; Ken!anyagok) van
olyan, hogy csak a hazai rendszer esetén nincs a többivel azonos termékcsoport a
védjegyezési rendszerben. Továbbá egy olyan eset (Általános tisztítószerek) van, amikor a
német, és egy (Nyomtatók, másolók), amikor az EU-s rendszerb!l hiányzik a többi három
rendszerben közös termékcsoport.
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•

Huszonkét olyan termékcsoport létezik, mely két védjegyezési rendszer esetén
közös (H"t!k, fagyasztók; Mosógépek; Mosogatószerek; Mosószerek; Mikro szálas
textilek (alkalmazása); Tisztálkodó szerek; Ágybetétek; Játékok; Filterek; Tonerek;
Karton csomagolás; Szigetel!anyagok; Munkagépek; Tölthet! akkumulátorok;
Szilárd

bio

tüzel!anyag

kazán;

Szálláshelyek;

Lebomló

mez!gazdasági

alkalmazású termékek; Kerti gépek; Gépjárm" abroncsok; Jégmentesít! anyagok;
Kéztörl! szolgáltatás; Nyomda – papír).
Százalékokban kifejezve a közös termékcsoportok közül a hazai rendszer az esetek 20,5
%-ában, az EU-s rendszer 47%-ban, a német rendszer 82,4%-ban és az északi rendszer
88,2%-ban tartalmaz közös termékcsoportot.
A fent leírtak alapján megállapítható, hogy a hazai rendszer tartalmaz a többivel
legkevésbé közös termékcsoportokat, aztán az EU-s és a német rendszer. Az északi
rendszer tartalmazza a legtöbb olyan termékcsoportot, mely más védjegyezési rendszerben
is el!fordul.
A közös termékcsoportoknak a domináns termékkörök szerinti elemzése
A termékcsoportok és kritériumcsoportok számának elemzése után vizsgáltam az
összefüggéseket a közös termékcsoportok, és a fentebb bemutatott, az egyes rendszerek
esetén domináns termékcsoportok között. A vizsgálat célja annak feltárása, hogy az el!bbi
megállapítások tartalmát kiterjeszthessem, felhasználva a kvantitatív adatoknak kvalitatív
jelleg" kiegészít! elemzésb!l származó, a közös termékcsoportoknak az egyes rendszerek
preferált termékcsoportjai között húzódó összefüggéseket.
Az elemzés menetét és a részletes eredményeket a 11. mellékletben mutatom be, az
alábbiakban csak a legfontosabb hazai eredményeket foglalom össze.
A domináns termékköröknek a közös termékcsoportokkal való összehasonlító elemzés
alapján a hazai rendszer esetén megállapítható, hogy a legtöbb kritériummal rendelkez!,
domináns termékkör, vagyis az épít!ipar osztályon belül a hét meglév! kritérium közül
csak egyetlen olyan van (szigetel!anyagok), mely közös más rendszerek kritériumával. Ez
azt is jelenti, hogy a hazai rendszer domináns kritériumcsoportja alig mutat átfedést a
vizsgált rendszerek kritériumaival, vagyis belátható, hogy a hazai rendszer a többit!l
eltér! irányvonalat képvisel a kritériumszámok alapján dominánsabb tekinthet!, leginkább
preferált termékkör esetén. (Megjegyzem, hogy jelen fejezet még csak a kritériumok és
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termékcsoportok vizsgálatával foglalkozik, és nem tartalmazza a termékkörökben
védjegyet szerzett termékek és vállalatok számának elemzését.)
A fenti megállapítás azért is meglep!, mert az épít!ipar kategóriában az el!z! elemzéseket
alapul véve elmondható, hogy:
•

Az épületek szerkezet csoportban egyetlen közös termékcsoport sem létezik, holott
a magyar rendszer ezen kategórián belül 4, az északi 1 és a német 3 kritériumot
tartalmaz (az EU-s rendszer ezen csoporton belül nem tartalmaz kritériumot). Ezt
azért hangsúlyozom, mert a hazai domináns épít!ipari kategórián belül a hét
kategóriából (hazai kritériumok 35 %-a) négy (hazai kritériumok 20%-a) ebben a
csoportban található, de ezek mind olyan kritériumok, melyek nem kerültek be a
vizsgált védjegyezési rendszerek egyikébe se, tehát a termékcsoport kiválasztását
szolgáló módszertanok ezeket a csoportokat nem tekintik a természeti, gazdasági és
társadalmi környezet szempontjából olyan jelent!snek, hogy szerepeljenek a
környezetbarát termék védjegyezési rendszerükben.

•

Az épületek – bel+kültér kategórián belül megállapítható, hogy a hazai rendszer
egy esetben mutat azonosságot más rendszerrel, a szigetel!anyagok esetén, mely a
német rendszerben is megjelenik. Ugyanezen kategórián belül ki kell emelni, hogy
három rendszer esetén szerepel a Festékek, lakkok, kitölt! anyagok, ragasztók,
illetve a Padlóburkolatok termékcsoport, vagyis az el!z! logika alapján három
rendszer tartja ezeket a termékeket környezeti, gazdasági és társadalmi
szempontból a védjegyezésben relevánsnak, ellenben a hazai rendszerrel, mely nem
foglalkozik e témakörökkel.

•

Az épít!ipar egyéb kategórián belül egy közös termékkör – Munkagépek – szerepel
még két rendszerben (északi, német), mely ugyancsak nem jelenik meg a hazai
védjegyezésben (az EU-sban sem).

A megállapítások tükrében meggondolandó a hazai rendszer kritériumcsoportjainak a
többi rendszer közös elemeivel történ! b!vítése, a hazai rendszerre jellemz! torzulás
megsz"ntetése.
A hazai rendszerben a második legdominánsabb témakör a háztartás kategória négy
kritériummal (hazai kritériumok 20%-a). A négy kritérium közül három olyan, mely
megtalálható más rendszerben is (Háztartáshigiéniai papírok – mind a négy rendszerben
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közös; Általános tisztítószerek – három rendszerben közös: hazai, EU-s, északi; Mikro
szálas textilek (alkalmazása) – két rendszerben közös: hazai, északi).
Az említett termékcsoportokon kívül a háztartások esetén a vizsgált rendszerekben további
három olyan termékcsoport van, mely mindhárom rendszerben közös, csak a hazai
rendszerben nem szerepel (Audiovizuális eszközök; Textilek, lakástextilek, b!rök;
Bútorok), és nyolc olyan, mely két rendszer esetén közös, de a hazai rendszerben nem
jelenik meg (H"t!k, fagyasztók; Mosógépek; Mosogatószerek; Mosószerek; Tisztálkodó
szerek; Ágybetétek; Játékok; Filterek). (Megjegyzem, hogy bár az elemzés elején
leszögeztem,

hogy

a

vizsgálatok

során

csakis

az

aktuális,

érvényben

lév!

kritériumrendszereket vizsgálom, fontosnak tartom kiemelni, hogy régebben a hazai
rendszerben is szerepelt a h"t!k és fagyasztók termékkör, és a védjegyezett termékek
körében is igen jelent!s szereppel bírt.)
A vizsgálatból kit"nik, hogy a háztartás kategórián belüli kritériumok nagy része olyan,
ami megjelenik más rendszerben is, vagyis olyan, melyet más rendszer is fontosnak tart.
Továbbá, hogy több termékcsoport van, mely legalább két, de több esetben három rendszer
esetén is közös, viszont a hazai rendszerben nem szerepel. Az elemzés tükrében érdemes
lenne a hazai rendszer védjegyezhet! termékeinek további (a többi rendszerben is szerepl!)
háztartási termékekkel történ! b!vítése, a vonatkozó kritériumrendszerek kidolgozása,
f!leg, ha figyelembe vesszük, hogy a hazai termékcsoportok között alig szerepelnek
olyanok, melyek a mindennapos fogyasztás részét képeznék.
A hazai rendszerben harmadik legdominánsabb kategória a csomagolások, melyben
három kritérium szerepel (hazai kritériumok 15%-a). Ebben a kategóriában még egyedül a
német rendszer tartalmaz kritériumokat, és ezek közül egy, a hazaival közös termékkör van
(Kartoncsomagolás). Ahogy azt már fentebb is leírtam ki kell emelni, hogy míg a hazai
rendszerben a csomagolásokra kidolgozott kritériumrendszerek száma a harmadik a f!
csoportok között, addig a többi kritériumrendszer esetén ez a csoport alig számottev!
(hetedik, nyolcadik).
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Összefoglalás, következtetések
A bemutatott vizsgálat – mely során négy környezetbarát termék védjegyezési rendszer
(hazai, EU-s, északi, német) termékcsoportjait vizsgáltam összehasonlító elemzés
keretében

(Kritériumrendszerek

számának

termékkör

szerinti

elemzése,

Közös

termékcsoportoknak a domináns termékkörök szerinti elemzése) – alapján a következ!
következtetések vonhatók le a vizsgált rendszerek termékcsoportjaival kapcsolatban:
•

A német rendszer rendelkezik a legtöbb érvényes kritériumrendszerrel (88 db), ezt
követi az északi (67 db), az EU-s (26 db) és végül a hazai rendszer (20 db).

•

A vizsgált rendszerek esetén a háztartás témakör tartalmazza a legtöbb
kritériumrendszert. A háztartás témakört más csoportokkal összevetve kiderül,
hogy mind a német, mind az északi, mind pedig az EU-s rendszeren belül itt
található a legtöbb kritérium. A hazai rendszer ett!l annyiban tér el, hogy a
háztartás témakör a számszer" csoportosítás alapján a második helyen áll az
épít!ipar mögött.

•

Az osztályozásban további két olyan témakör szerepel, mely igen szoros
kapcsolatot mutat a háztartással, a mez!gazdaság és kert, valamint az energia
témakör.
Amennyiben ezeket a termékeket is számba vesszük a háztartás témakörön belül,
akkor még jobban kit"nik, hogy a hazai rendszer az így összesített 6 db
kritériumával (jóval kevesebb, mint a többi rendszer esetén) messze kit"nik a többi
csoport közül, és nemcsak a kritérium számokat illet!en, hanem, hogy a hazai
rendszerben a háztartás b!vített témaköre is csak a második helyet szerzi meg az
épít!ipar mögött.

•

Tehát amíg a többi rendszer (saját) termékcsoport választási módszertana alapján a
háztartási termékeket tekinti természeti, gazdasági, társadalmi környezeti
szempontból a leginkább relevánsnak a környezetbarát termék védjegyezésben,
addig a hazai rendszer más irányvonalat követ, köszönhet!en a termékcsoport
választási módszertanának.

•

A kritérium sorrendek vizsgálatából látható, hogy a rendszerek esetén nem
tapasztalható teljes összhang, de kategorizálva azonosíthatók az egyes trendek. A
trendek alapján megállapítható, hogy a termékcsoportok dominanciája között a
71

4. AZ ELMÉLETI „3WIN” KAPCSOLATRENDSZER MEGVALÓSULÁSÁNAK GAZDASÁGI
SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA A HAZAI GYAKORLATBAN – STATISZTIKAI ELMEZÉSEK

különböz! rendszerek esetén nincs jelent!s eltérés, kivéve egy esetben: a hazai
rendszerben a csomagolásokra kidolgozott kritériumrendszerek száma a harmadik
a f! csoportok között, míg a többi kritériumrendszer esetén ez a csoport alig
számottev! (hetedik, nyolcadik).
•

A vizsgált négy környezetbarát termék védjegyez! rendszer esetén 34 db olyan
termékcsoport szerepel, melyre van kidolgozott kritériumrendszer legalább két
rendszer esetén. Egyetlen termékcsoport (háztartáshigiéniai papírok) létezik, mely
megtalálható mind a négy rendszer esetén, tizenegy termékcsoport van, melyek
közösek három rendszeren belül, és huszonkét olyan termékcsoport létezik, mely
két védjegyezési rendszer esetén közös.

•

A hazai rendszer tartalmaz a többivel legkevésbé közös termékcsoportokat, majd
az EU-s és a német rendszer következik a sorban. Az északi rendszer tartalmazza a
legtöbb olyan termékcsoportot, mely más védjegyezési rendszerben is el!fordul.

•

A hazai rendszer domináns kritériumcsoportja alig mutat átfedést a vizsgált
rendszerek kritériumaival, vagyis belátható, hogy a hazai rendszer a többit!l eltér!
irányvonalat képvisel a kritériumszámok alapján dominánsnak tekinthet!,
leginkább preferált termékkör esetén. A megállapítások tükrében meggondolandó a
hazai rendszer kritériumcsoportjainak a többi rendszer közös elemeivel történ!
b!vítése, a hazai rendszerre jellemz! torzulás megszüntetése.

•

Az elemzés tükrében érdemes lenne a hazai rendszer védjegyezhet! termékeinek
további (a többi rendszerben is szerepl!) háztartási termékekkel történ! b!vítése, a
vonatkozó kritériumrendszerek kidolgozása, f!leg, ha figyelembe vesszük, hogy a
hazai termékcsoportok között alig szerepelnek olyanok, melyek a mindennapos
fogyasztás részét képeznék.

•

Az EU-s kritériumok nagy része olyan, mely más rendszerekben is megjelenik, de
itt is lehetne további b!vítéseket tenni olyan termékcsoportoknak a védjegyezési
rendszerbe történ! bevonásával, melyek más rendszerekben is közösek.

•

Az északi és a német rendszer kritériumainak jelent!s része olyan, mely szerepel
más rendszerekében is. Az, hogy számos olyan van köztük, mely nem azonos az
elemzett rendszerek közül egyetlen rendszer másik kritériumával sem, az nem
torzulás, hanem sokkal inkább annak köszönhet!, hogy nagyobb hangsúlyt
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fektetnek egyes termékekre, de jellemz!en más irányvonalat követ a két rendszer.
A kritériumok nagy száma megteremti a lehet!séget, hogy számos termék gyártója
pályázhasson a védjegyért, és így a védjegyezett termékek széles választéka
hozzásegíti a fogyasztót a környezettudatos döntés meghozatalának lehet!ségéhez.
A termékcsoport elemzés eredményének hátterében álló okokat a védjegyezett termékek
és vállalatok elemzéséb!l származó eredmények okaival együtt a statisztikai és
mélyinterjús kutatás eredményeinek összevetése kapcsán tárgyalom.
4.2 VÉDJEGYEZETT TERMÉKEK, VÁLLALATOK ELEMZÉSE
Az alábbi fejezetben külön elemzés keretében tanulmányozom a hazai környezetbarát
termék védjeggyel rendelkez! termékek és vállalatok körét, ezek változását az id!ben.
Továbbá összehasonlító elemzés keretében vizsgálom a hazai védjegyezett termékeket és
vállalatokat a nemzetközi tények és trendek tükrében. A statisztikai elemezéseket
kiegészítem a primer, mélyinterjús kutatás vonatkozó részeivel, majd vizsgálom a primer
és szekunder adatok közti összefüggéseket.
A vizsgálat célja számadatokkal megalapozni a rendszerm"ködés kapcsolatrendszerének
feltárását. Ez alatt azt értem, hogy a fejezetben kés!bb bemutatásra kerül! gazdasági
hasznot befolyásoló tényez!k (okok) és azok változásai milyen eredményeket és trendeket
váltanak ki a rendszerm"ködésben (következmények).
4.2.1 Hazai védjegyezett termékek, vállalatok – tények trendek
AZ ELEMZÉS CÉLJA - MÓDSZERTAN
Az elemzés keretében vizsgálom a hazai környezetbarát termék védjegyet szerzett
vállalatok és termékek körét, alakulását az id!ben. Az elemzés módszertana a
rendelkezésre álló adatok statisztikai jelleg" elemzésére, továbbá id!beli összehasonlító
elemzésére épül. A vizsgálat célja a rendszer m"ködését is leíró számadatok bemutatásán
túl az adatokból levonható trendek meghatározása, továbbá a számadatok, azok id!beli
változása és a gazdasági hasznot befolyásoló egyéb tényez!k közötti kapcsolatok feltárása.
Célom statisztikai adatokkal is alátámasztani a rendszer m"ködésére ható folyamatokat, és
azok hatását. Az elemzés részletes eredményeit a 12. mellékletben tárgyalom, az
alábbiakban csak a legfontosabb eredményeket foglalom össze.
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AZ ELEMZÉS EREDMÉNYEI, KÖVETKEZTETÉSEK
Védjegyezett termékek és vállalatok a hazai gyakorlatban
A hazai környezetbarát termék védjegyezési rendszerben 20 érvényes kritériumrendszeren
belül 15 kritériumcsoportban összesen 46 vállalat 334 terméke nyerte el a környezetbarát
termék védjegyet. A cégek listájának, a védjegyezett termékek körének és számának
összefoglalását, valamint a részletes kutatási eredményeket a 12. melléklet tartalmazza. Az
alábbiakban (a védjegyezett termékek és vállalatok számának változása a hazai
gyakorlatban elemzés eredményeivel együtt) csak a legf!bb eredményeket mutatom be és
foglalom össze.
A védjegyet szerzett termékek, valamint a védjegyet szerzett vállalatok számának
megoszlása az alábbi ábrákkal jellemezhet! (8-9. ábra).

Védjegyezett termékek megoszlása kritériumrendszerenként
diagramban jelölve: termékek száma db
adatsor: kritériumrendszer száma
5

17

1.

9 3 14

13.

1

16.

54
1
2
7

31.
34.
35.
36.
44.
46.

124

47.
61

48.
49.
52.

3

31

2

53.
54.

8. ábra: Védjegyezett termékek számának megoszlása kritériumrendszerenként
(forrás: A védjegyezési rendszer adatainak felhasználásával önálló elemzés alapján saját szerkesztés)

A védjegyhasználati szerz!dések vagy védjegyezett vállalatok számát tekintve sokkal
egységesebb a kép. Ahogy azt az alábbi ábra is mutatja (9. ábra) a 15 védjegyezett
termékkel rendelkez! kritériumrendszer közül 11 esetben csak egyetlen szerz!dés van az
adott csoportban, 3 esetben kett! szerz!dés, és egy esetben 31 szerz!dés. Ez utóbbi a
Biológiai úton lebomló bevásárló táskák csoportja.
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Védjegyhasználati szerz!dések megoszlása
kritériumrendszerenként
diagramban jelölve: szerz!dések száma db
adatsor: kritériumrendszer száma
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9. ábra: Védjegyhasználati szerz!dések számának megoszlása kritériumrendszerenként
(forrás: A védjegyezési rendszer adatainak felhasználásával önálló elemzés alapján saját szerkesztés)

Védjegyezett termékek és vállalatok számának változása a hazai gyakorlatban
A fenti megállapításokat alapul véve a trendek azonosítása érdekében érdemes a
vizsgálatokat az id!ben is kiterjeszteni, és vizsgálni a termékek és vállalatok számának
változását.
Annak érdekében, hogy nyomon követhessük a változásokat, elvégeztem az elmúlt évek
adatainak elemzését, feltárva a rendszer alapjellemz!it (termékek és vállalatok száma,
csoportja) és a megfigyelhet! trendeket (megjegyzem, hogy az adatok nem állnak
rendelkezésre ilyen formában a Környezetbarát Termék Nonprofit Kft-nél, az adatok
régebbi kutatómunkám gy"jtésének eredményei). Az elemzés módszertana statisztikai
adatokon alapuló önálló szempontok alapján történ! összehasonlító elemzés.

Összefoglalás, Következtetések
A hazai környezetbarát termék védjegyezési rendszerben 20 érvényes kritériumrendszeren
belül 15 kritériumcsoportban összesen 46 vállalat 334 terméke nyerte el a környezetbarát
termék védjegyet.
Az adatokat összesítve megállapítható, hogy a hazai rendszeren belül két termékcsoport
fedi le a védjegyezett termékek piacának 87%-át:
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•

K!szer" épít!anyagok és épít!elemek – 166 db termék – 50%

•

Biológiai úton lebomló bevásárló táskák – 124 db termék – 37%.

A 15 védjegyezett termékkel rendelkez! kritériumrendszer közül 11 esetben csak egyetlen
szerz!dés van az adott csoportban, 3 esetben kett! szerz!dés, és egy esetben 31 szerz!dés
(biológiai úton lebomló bevásárló táskák). A számadatokból kit"nik, hogy a
védjegyezésben részt vev! cégek jelent!s része a védjegyezés más-más területein érdekelt,
míg maradék részük egyetlen termékkörben, a biológiai úton lebomló bevásárló táskák
körében érdekelt.
Ha nem a szerz!désszámokat, hanem a védjegyet szerzett vállalatokat vizsgáljuk, akkor
megállapítható, hogy egyetlen olyan vállalat van a környezetbarát termékek hazai piacán,
mely nemcsak egy kategóriában, hanem három különböz! kategóriában nyert
környezetbarát termék védjegyet.
Ha azt vizsgáljuk, hogy az egyes cégek termékeikkel a védjegyezett termékek piacán
milyen részt foglalnak el (termékszám alapján), akkor megállapítható, hogy a piacon
szerepl! két cég fedi le termékeivel a védjegyezett termékek piacának közel felét, 40%-át.
Ha a szerz!dések számát összevetjük a termékszám vizsgálat során kapott eredményekkel,
akkor arra a megállapításra juthatunk, hogy a piacon két termékcsoport fedi le a
védjegyhasználati szerz!dések 82%-át:
•

Épít!ipari termékek (6 kritériumrendszeren belül) – 8 szerz!dés (6 cég) –
szerz!dések 17%-a

•

Biológiai úton lebomló bevásárló táskák – 31 szerz!dés – szerz!dések 65%-a.

Ez a két termékcsoport azonos az el!z! vizsgálat során kapott eredményekkel, tehát
levonható a következtetés, hogy mind a szerz!dések száma, mind a védjegyet szerzett
termékek száma alapján az épít!ipar adott termékei és a biológiai úton lebomló bevásárló
táskák szerepe a legdominánsabb.
A védjegyezett termékkel rendelkez! termékcsoportok id!beli trendjének vizsgálatából
kit"nik:
•

… az épít!anyagok dominanciája a rendszerben (2004: termékek 46%-a, vállalatok
17%-a, 2006: termékek 43%-a, vállalatok 14%-a, 2010: termékek 50%-a, vállalatok
13%-a),
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•

… hogy a biológiai úton lebomló bevásárlótáskáknak a kritériumrendszerben
történ! megjelenésével ez a termékcsoport vette át termékszám alapján a második
helyet, a vállalatok száma alapján pedig az els! helyet a védjegyezett termékek
piacán, ami azóta is jellemz!.

A vizsgálatokból kit"nik továbbá, hogy az id!ben változik a termékdíjköteles termékek
aránya a rendszeren belül. Az összesített eredmények nem adnak pontos képet a
változásról, mert két ellentétes hatás érvényesül: a bevásárló táskák arányának (mind a
termékszám, mind a vállalatok számának) dinamikus és folyamatos emelkedése, és a h"t!
és fagyasztógépeknek a rendszerb!l történ! kikerülése. Ez utóbbi tény jelent!sen csökkenti
a védjegyezett termékek számát, de csak minimálisan csökkenti a védjegyezett vállalatok
számát.
A fent bemutatott eredmények alapján feltehet! a kérdés, hogy a hazai rendszerben miért
domináns az épít!ipar termékeinek (azon belül is a k!szer" épít!anyagok és épít!elemek),
valamint a biológiai úton lebomló bevásárló táskák csoportjának dominanciája. A válaszok
a védjegyezésnek a közbeszerzéshez, továbbá a környezetvédelmi termékdíj rendszerhez
f"z!d! viszonyában keresend!k.
A termékcsoport elemzés eredményének hátterében álló okokat a védjegyezett termékek és
vállalatok elemzéséb!l származó eredmények okaival együtt a statisztikai és mélyinterjús
kutatás eredményeinek összevetése kapcsán tárgyalom.

4.2.2 Hazai védjegyezett termékek, vállalatok a nemzetközi tények tükrében
AZ ELEMZÉS CÉLJA - MÓDSZERTAN
Az alábbi elemzés keretében vizsgálom a hazai környezetbarát termék védjegyet szerzett
vállalatok és termékek körét a nemzetközi tények tükrében. Az elemzés módszertana a
rendelkezésre álló adatok statisztikai jelleg", a rendszerek közti összehasonlító elemzésre
épül. Az összehasonlításban a hazai rendszer adatait vetem össze az EU-s, az északi (dán
adatok), és a német védjegyezési rendszer adataival, mely vizsgálati kör megegyezik a
termékcsoport elemzés vizsgálati körével (kivéve, hogy az északi rendszeren belül csupán
a dán adatok állnak rendelkezésre, így az északi rendszerre vonatkozó adatok nem
teljeskör"ek). Így lehet!ség nyílik arra is, hogy az új elemzés eredményei összevethet!k
legyenek a termékcsoport elemzés eredményeivel.
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A vizsgálat célja, annak megállapítása, hogy a hazai rendszer mennyiben mutat eltérést
más rendszerek m"ködését!l (mely eltérések befolyással lehetnek a rendszer sikerességére
is).

AZ ELEMZÉS EREDMÉNYEI, KÖVETKEZTETÉSEK
Az alábbi táblázat (9. táblázat) összefoglaló jelleggel mutatja be, hogy az elemzett
rendszerek f! termékcsoportjain belül az egyes rendszerek mennyi védjegyhasználati
szerz!dést, valamint védjegyezett terméket tartalmaznak (részletesen lásd a 12.
mellékletet).
A táblázatból kit"nik, hogy a hazai rendszer tartalmazza mind a legkevesebb szerz!dést,
mind pedig a legkevesebb védjegyezett terméket (melyek száma más rendszerekhez képest
nagyságrendbeli eltérést is mutat). A termékszám alapján els! helyet foglalja el az északi –
dán adatok alapján – rendszer, másodikat az EU-s rendszer, és harmadikat a német
rendszer. A szerz!désszám alapján els! helyet foglalja el a német rendszer, másodikat az
EU-s rendszer, és harmadikat az északi – dán adatok alapján – rendszer.
Az eredményeket összevetve a termékcsoport elemzés eredményeivel – német rendszer
rendelkezik a legtöbb érvényes kritériumrendszerrel (88 db), ezt követi az északi (67 db),
az EU-s (26 db) és végül a hazai rendszer (20 db) – megállapítható, hogy bár a német
rendszer rendelkezik a legtöbb kritériumrendszerrel, mégsem itt a legmagasabb a
védjegyezett termékek száma (de a legmagasabb a védjegyet szerzettek száma), míg az
északi rendszer csak a második a kritériumszám alapján, addig a védjegyezett termékek
száma alapján az els! (szerz!désszám alapján harmadik, de vegyük figyelembe, hogy ezek
csak a dán adatok, vagyis az egész rendszer ennél jóval több terméket és szolgáltatást
tartalmaz), és míg az EU-s rendszer csak a harmadik helyet foglalja el a kritériumszám
alapján, addig mind a termék, mind a szerz!désszám alapján második helyet foglal el, a
hazai rendszer minden tekintetben az utolsó helyen áll.
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KRITÉRIUMCSOPORTOK
1. HÁZTARTÁS (SZUMMA)
1.1. Háztartási eszközök
1.2. Egyéb elektronikus berendezések
1.3. Tisztítószerek
1.4. Takarítás egyéb
1.5. Higiénia(i cikkek)
1.6. Lakásfelszerelés, ruházat, játék
1.7. Háztartás egyéb
2. IRODA
3. CSOMAGOLÁSOK
4. ÉPÍT"IPAR (SZUMMA)
4.1. Épületek – szerkezet
4.2. Épületek – bel+kültér
4.3. Épít!ipar egyéb
5. ENERGIA
6. SZÁLLÁSHELYEK
7. MEZ"GAZDASÁG, KERT
8. KÖZLEKEDÉS
9. EGYÉB TERMÉKEK
10. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK
SZUMMA

HAZAI
RENDSZER
Szerz Term
2
10
0
0
0
0
1
9
1
1
0
0
0
0
0
0
1
2
32
138
8*
168
3
132
1
3
4
33
1
5
0
0
0
0
0
0
3
10
1
1
46
334

EU-S
RENDSZER
Szerz
Term
396
2575
5
34
4
149
223
1276
0
0
53
620
111
496
0
0
17
386
0
0
97
1416
0
0
97
1416
0
0
1
1
445
422
23
53
0
0
24
63
0
0
1003
4916

ÉSZAKI (dán)
RENDSZER
Szerz
Term
257
2795
14
304
2
40
99
912
7
31
108
1295
20
177
7
36
28
837
0
0
19
243
0
0
19
243
0
0
8
76
6
27
4
23
2
109
12
63
106
947
442
5120

NÉMET
RENDSZER
Szerz
Term
177
456
4
22
2
2
31
34
11
16
55
194
61
171
13
17
162**
981
83**
229
338
2555
21***
67
311*** 2460
6
28
59
160
0
0
32
54
8
21
197
353
4
11
1060
4820

Jelmagyarázat:
Szerz: szerz!dések száma (db)
Term: Termékek száma (db)
*: 8 szerz!dés – 6 céget jelent, mert egy cég több kritériumcsoportban is szerepel
**: Újrahasznosított kartontermékek a csomagolásnál kerültek beszámításra, és
nem az irodánál
***: Kis emissziójú fa termékek az épületek szerkezet csoportjában kerültek
beszámításra, és nem a bel+kültérnél
9. táblázat: A védjegyezési rendszerek termékcsoportjainak összehasonlító elemzése (védjegyezési
szerz!dések és védjegyhasználati joggal rendelkez! termékek száma)
(forrás: a védjegyezési rendszerek adatainak felhasználásával önálló elemzés alapján saját szerkesztés)

Természetesen a számok önmagukban nem szolgálnak elegend! információval a
rendszerm"ködésr!l, tekintve, hogy a vizsgált rendszerek területi lefedettsége (piac
mérete) nem azonos.
Így az összesített adatokon kívül sokkal inkább érdemes a termékcsoportokra vonatkozóan
összehasonlító elemzéseket tenni. Ennek értelmében kutatásom következ! pontjaként
vizsgáltam az egyes termékcsoportokon belül a szerz!dések és a termékek számának
helyzetét, rangsorát, összevetve azokat a termékcsoport vizsgálatból kapott eredményekkel
is. Így a két elemzés eredményei egymással összevethet!k, mely további következetetések
levonását teszi lehet!vé. A kutatás eredményét megalapozó összefoglaló táblázatot, és a
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részletes eredményeket a 12. melléklet tartalmazza, az alábbiakban csak a legfontosabb
eredményeket foglalom össze következtetések levonása mellett.
Összefoglalás, következtetések
Az elmezések alapján elmondható, hogy a hazai rendszer tartalmazza mind a legkevesebb
szerz!dést, mind pedig a legkevesebb védjegyezett terméket (melyek száma más
rendszerekhez képest nagyságrendbeli eltérést is mutat).
A kritériumszám és a termékszámok, valamint szerz!désszámok szerinti rendszerek közötti
rangsor nem azonos (nincs egy irányba mutató eltérés), kivéve a hazai rendszert, mely
mindkét esetben utolsó helyen áll.
Természetesen az abszolút számok önmagukban nem szolgálnak elegend! információval a
rendszerm"ködésr!l, tekintve, hogy a vizsgált rendszerek területi lefedettsége (piac
mérete) nem azonos.
A termékszámoknak és a szerz!désszámoknak a termékcsoportonkénti elemzése –
valamint annak összevetése a kritériumszámokkal – alapján a legfontosabb általános
eredmények az alábbiak:
•

Az egyes védjegyezési rendszerek esetén a szerz!désszámok és termékszámok
rangsorának megoszlása igen változatos, nem mutat egységes képet,

•

A rendszereken belül az egyes termékcsoportokhoz tartozó termékszámok és
szerz!désszámok rangsora a legtöbb esetben csak egy-egy rangsorbeli különbséget
jelent.

A hazai rendszer vonatkozásában pedig a legfontosabb következtetések az alábbiak:
•

Amennyiben azt vizsgáljuk, hogy a vizsgált számok alapján a hazai rendszer
mennyire tér el a többit!l, akkor arra a következtetésre juthatunk, hogy számottev!
eltérés nincs (tekintve, hogy a rendszerek esetén a kép közel se egységes), de egy
kiugró eltérés a csomagolások esetén tapasztalható mind a termékszám (2. hely),
mind a szerz!dések száma alapján (1. hely). A hazai rendszerben ez igen
domináns, de a többi rendszerben nem jelent!s (4-8. hely). A hazai rendszer
további vizsgálatával arra a megállapításra juthatunk, hogy egy esetben
tapasztalható

két

rangsornyi

különbség

a

kritériumszámok

és

a

termékszám/szerz!désszám között: ez a csomagolások kategória, mely a
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kidolgozott kritériumrendszerek száma alapján csak a harmadik, de termékszám
alapján második, szerz!désszám alapján pedig az els! helyet foglalja el a hazai
védjegyezésben. Megjegyzés: Ez összhangban van az eddigi vizsgálatok
eredményeivel is. Vegyük észre továbbá, hogy a hazai rendszeren belül a
csomagolások között a biológiai úton lebomló bevásárló táskák szerepe domináns,
míg a többi rendszerben ilyen kategória nem is létezik (a csomagolások között
egyedüli azonosság a kartoncsomagolás, mely megjelenik a hazai és a német
rendszerben is). Így tehát a különbség még inkább szembe ötl!, azaz a hazai
rendszerben egy olyan termék helyezkedik el az élen mind a termékszám (2. hely),
mind a szerz!désszámok (1. hely) alapján, mely nem szerepel egyik vizsgált
védjegyezési rendszerben sem. A hazai rendszerben a csomagolások terén
tapasztalt eredmény egyértelm"en a termékdíjas szabályozás következménye.
•

Megállapítható továbbá, hogy a termékcsoport elemzés alapján legdominánsabb
(kidolgozott kritériumrendszerek száma alapján) háztartás kategória dominanciája a
vizsgált rendszerek esetén a gyakorlatban árnyaltabban jelentkezik. Meg kell
azonban jegyezni, hogy a hazai rendszerben amúgy is csak a második helyen álló
csoport (ezzel eltérve az összes többit!l, ahol els! helyet képvisel a
kritériumrendszerek

száma

alapján)

a

gyakorlatban

a

termékszámok

és

szerz!désszámok alapján még ezt a szintet sem éri el, csupán a harmadik helyet
foglalja el. Megjegyzés: Ez a gyakorlati eredmény még tovább er!síti annak
szükségességét, hogy kerüljenek kidolgozásra további, a háztartás kategóriába
tartozó

olyan

kritériumrendszerek,

melyek

ösztönz!en

hatnak

a

hazai

védjegyezésben történ! részvételre, ezáltal növelve az olyan termékek számát a
védjegyezési piacon, melyek ténylegesen is a mindennapok bevásárlásai során is
keresettek,

megteremtve

a

lehet!ségét

a

környezettudatos

választás

meghozatalának. Ennek hiányában a rendszer az „ördögi kör” problémájából,
mely gátolja a környezetbarát termék védjegyezés „3win” kapcsolatrendszerében
azonosított elméleti el!nyök gyakorlatba történ! átültetését, nem juthat ki.
A termékcsoport elemzés eredményének hátterében álló okokat a védjegyezett termékek és
vállalatok elemzéséb!l származó eredmények okaival együtt a statisztikai és mélyinterjús
kutatás eredményeinek összevetése kapcsán tárgyalom.
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4.3 A KÖRNYEZETBARÁT TERMÉK VÉDJEGYEZÉS GAZDASÁGI HASZNA HAZÁNKBAN
Az alábbi fejezetben a környezetbarát termék védjegyezés gazdasági hasznának gyakorlati
megvalósulásának hátterét vizsgálom a hazai rendszer esetén. Ennek során el!ször
elemzem a kiadásokat, vagyis a védjegyezés költségeit (hazai költségek vizsgálata és azok
összevetése más rendszerek költségeivel), továbbá a védjegyezés kapcsán az elméletben
már leírt közvetett és közvetlen gazdasági hasznok gyakorlati érvényesülésének hátterét.
El!z! esetén kiemelt figyelmet fordítok a közbeszerzések szerepének, míg utóbbi esetén
részletesen vizsgálom a termékdíjas szabályozás befolyásoló hatását.
Az el!nyök tényleges gyakorlati megvalósulását disszertációm következ! fejezete tárgyalja
mélyinterjús elemzés alapján.
4.3.1 A védjegyezés költségei a hazai gazdaságban
HAZAI VÉDJEGYEZÉSI KÖLTSÉGEK

A védjegyezéssel kapcsolatos költségeket két nagy csoportra lehet osztani, az eljárási és a
védjegyhasználati díjra. El!bbit a pályázat beadásakor kell megfizetni (eljárási díj összege:
150.000 Ft + ÁFA, védjegyhasználati jog hosszabbítása esetén: 100.000 Ft + ÁFA).
Utóbbit évente kell fizetni (a környezetbarát védjegyet használó termék forgalmából
származó nettó árbevétel 2 ezreléke, de legalább évi 120.000 Ft). Azok a
védjegyhasználók, akik egyéb környezetvédelmi kedvezményben nem részesülnek és a
környezetbarát termék forgalmukból származó nettó árbevételük meghaladja az 1 milliárd
forintot, sávosan csökkentett védjegyhasználati díjat fizetnek. Ennek jelent!sége a
motiváció, azaz, hogy a gazdálkodó szervezetnek érdekében álljon a védjegy használat. A
sávozás nélküli igen nagymérték" védjegyhasználati díj ugyanis közvetlen költségként
többszörösen meghaladhatná a védjegyhasználatból ered! közvetett hasznokat, ezáltal
csökkentve a gazdálkodások védjegyhasználati kedvét.
A hazai rendszerben nincsenek kedvezmények a védjegyezési költségekkel kapcsolatban.
HAZAI VÉDJEGYEZÉSI KÖLTSÉGEK A NEMZETKÖZI TÉNYEK TÜKRÉBEN

Az alábbiakban a hazai védjegyezési költségeket nemzetközi összehasonlító elemzés
keretében vizsgálom, melynek során bemutatom az EU-s, az északi és a német rendszer
vonatkozó adatait (a dolgozat összehasonlító elemzéseinek logikája alapján), feltárva a
legf!bb hasonlóságokat és különbségeket (az elemzés alapját képez! összefoglaló
táblázatot a 13. melléklet tartalmazza).
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A rendszerek adataiból kit"nik, hogy a vizsgált rendszerek mindegyike két nagy csoportra
osztja a védjegyezés költségeit, a pályázati díjra (ezzel szorosan összefügg a
védjegyhasználati jog hosszabbításának, valamint a szerz!dés kiterjesztésének költsége),
valamint az éves védjegyhasználati díjra.
A pályázati díjra minden rendszer esetén jellemz!, hogy egy el!re meghatározott összeg. A
négy rendszer közül a német rendszeren belül a legalacsonyabb (kb. 70e Ft), és az északi
rendszeren belül a legmagasabb (kb. 600e Ft) ez az összeg.
Az elemzésb!l kit"nik, hogy a vizsgált rendszerek esetén az éves védjegyhasználati díjak
esetén se a díjazás módszertana, se a díjak maguk nem mutatnak egységes képet. A hazai,
az északi és a német rendszer esetén a díj a védjegyezett termékb!l származó árbevétel
függvénye. Ezen belül a hazai és német rendszer sávozást is alkalmaz, az északi rendszer
pedig meghatározza a fizetend! összeg minimumát és maximumát. Az EU-s rendszer
esetén rögzítettek a díjtételek, de a díjtétel változik a vállalat méretét!l függ!en (KKV-k,
mikro vállalatok díjtétele alacsonyabb), továbbá az éves védjegyhasználati díj tovább
csökken

azon

vállalatok

esetén,

melyek

EMAS

vagy

ISO14001

szerinti

környezetmenedzsment rendszert m"ködtetnek.
Összefoglalás, következtetések
A hazai rendszer a védjegyezési költségek terén hasonló elveket követ, mint az elemzett
rendszerek:
•

A költségcsoportok azonosak,

•

A költségek meghatározásának módszertana is hasonlóságot mutat,

•

A költségek összege sem tér el kiugróan.

4.3.2 Közvetett és közvetlen gazdasági haszon
Az alábbi alfejezet a környezetbarát termék védjegyezés kapcsán kialakuló elméleti
közvetett gazdasági haszonnak a hazai rendszerben történ! gyakorlati megjelenését
vizsgálja. Tekintve, hogy a közvetett gazdasági hasznokra kihatással lehet a közbeszerzés
gyakorlata, a közvetlen gazdasági hasznokra pedig a termékdíjas szabályozás gyakorlata,
így elemzésem során ezek szerepét vizsgálom a gazdasági el!nyök érvényesülésében
(elméleti szinten, irodalmi adatok felhasználásával).
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A KÖZBESZERZÉSEK SZEREPE A KÖZVETETT GAZDASÁGI EL"NYÖK ÉRVÉNYESÜLÉSÉBEN
Az alábbiakban vizsgálom, hogy a közbeszerzéseknek milyen szerepe jut a környezetbarát
termék védjegyezés kapcsán a közvetett, a vállalatok számára jelentkez! gazdasági
hasznok, el!nyök gyakorlati érvényesülésében. Ennek keretében els! lépésben röviden
áttekintem a hazai zöld közbeszerzés jogi szabályozását (a téma részletes, átfogó leírását és
elemzését a 14. melléklet tartalmazza), majd elemzem a környezetbarát termék
védjegyezésnek a hazai zöld közbeszerzésben betöltött szerepét, hatását.
A hazai zöld közbeszerzés jogi háttere
Hazánkban, a közbeszerzés jogi szabályozása a 2003. évi CXXIX. törvényhez f"z!dik. A
törvény célja:
•

áttekinthet!bbé, nyilvánossá tegye a közpénzek felhasználását, kizárva a korrupciós
helyzetek kialakulásának lehet!ségét,

•

a jogkövet! magatartás kikényszerítése,

•

az az ajánlattev! nyerjen, aki leginkább eleget tesz a „pénzért valódi értéket” (best
value for money) elvárásnak.

A közbeszerzési szabályozás lehet!vé teszi az e-közbeszerzés (elektronikus) lehet!ségének
megteremtését, valamint a környezetvédelmi célok érvényesülését (bár ezek érvényre
juttatása leginkább az ajánlatkér!n múlik) [2003. CXXIX. tv.].
A továbbiakban bemutatom, hogy a törvény hogyan foglalja magában a környezetvédelmi
célok érvényesítését.
A közbeszerzési eljárásoknál fontos szempont, hogy az ajánlatkér! a környezetbarátabb
megoldásokat részesítse el!nyben, mely akkor érvényesül a gyakorlatban, ha a
környezetvédelmi szempontok (termék környezetterhelési jellemz!i – el!ny az alacsony
input igény, és annak kielégítése fenntartható módon, valamint az alacsony output szint, a
keletkez! hulladékok megfelel! hasznosítása stb.) beépülnek a kiírásba, és figyelembe
veszik !ket az elbírálás során.
Ezzel szoros összefüggésben megjelenik a közbeszerzési szabályozásban, hogy el!nyben
lehet részesíteni a környezetbarát min!sítést szerzett termékek felhasználását (tekintve,
hogy ez utóbbi termékek környezetkímél! voltát teljes életciklusukra kiterjed! elemzést
alkalmazó min!sítési eljárás garantálja).
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S!t környezetvédelmi szempontból külön is jelent!s, hogy a közbeszerzési m"szaki leírás
(a m"szaki leírásra vonatkozó szabályokat a 2004/18/EK irányelv 23. cikke és VI.
melléklete, illetve a 2004/17/EK irányelv 34. cikke és XXI. melléklete tartalmazza) a
jöv!ben teljesítmény- vagy funkcionális követelmények meghatározása alapján is
megadható lesz, mely tartalmazhat környezetvédelmi jellemz!ket is, melyekhez
felhasználhatók a közösségi vagy nemzeti környezetbarát termék védjegyezési rendszerek
kritériumrendszerei.
A fent bemutatott törvényt módosítja a „2008. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekr!l
szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról” törvény, mely jelent!sen megváltoztatja a
közbeszerzési eljárásrend szerkezetét, de a fent leírtakban nem hoz változást. A módosítás
három fontos célja [CZEGLÉDINÉ-SZILÁGYI, 2009]:
•

átláthatóbb rend kialakítása,

•

értelmezési, alkalmazási nehézségek kiküszöbölése,

•

jogorvoslati rendszerrel összefüggésben a 2007/66/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv (a jogorvoslati irányelv) átültetése.

A fent bemutatott, a közbeszerzésekhez kapcsolható környezetvédelmi lehet!ségek
figyelembe vételét, a hazai zöld közbeszerzés gyakorlatba ültetését segíti a Zöld
Közbeszerzés Nemzeti Cselekvési Terv (továbbiakban: Terv). A Terv megfogalmazza
azokat a területeket,

termékcsoportokat, melyek kapcsán a zöld közbeszerzésnek a

legnagyobb szerepe lehet, és ezen területekkel kapcsolatban fogalmazza meg a jöv!ben
elérend! célokat.
Megjegyzés: Tekintve, hogy a Zöld Közbeszerzés Nemzeti Cselekvési Terv publikus
formában nem elérhet!, ezért a Terv egy munkadokumentuma [ZKNCST, 2008.], továbbá
a Zöld Közbeszerzési Konferencia (Szentendre, 2010) el!adásanyagai szolgálnak munkám
alapjául.
A Terv tervezet 2010-ben kerül újra a Kormány elé, mert el!z!ekben (2007) nem fogadta
el a kormány a tervezetet a témához szorosan illeszked! el!zetes hatástanulmány
hiányában. A hatástanulmány azóta elkészült [FARKAS et al., 2009], melynek
eredményeit figyelembe véve módosult a Zöld Közbeszerzés Nemzeti Cselekvési Terv
(második tervezet).
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A hatástanulmány hatására lényegesen módosult a Zöld Közbeszerzési Cselekvési Terv, a
legszembet"n!bb változás, hogy az el!z! tervezetben szerepl! hat termékcsoport háromra
csökkent: számítástechnikai és irodatechnikai eszközök, papírtermékek, gépjárm"vek,
melyekkel kapcsolatos célkit"zéseket az alábbi táblázat foglalja össze [HAVASKOVÁCS, 2010f] (10. táblázat):
Termékcsoport

Részarány a központosított
közbeszerzések körében
2011
2012

Számítástechnikai és
irodatechnikai eszközök
Papírok
Gépjárm"vek

Részarány az összes közbeszerzés
körében
2011
2012

90

100

45

90

60
80

80
100

45
45

67
90

10. táblázat: A Zöld Közbeszerzés Nemzeti Cselekvési Terv második tervezetének célkit#zései
(forrás: HAVAS-KOVÁCS, G., 2010f)

A Zöld Közbeszerzési Nemzeti Cselekvési Terv konkrét végrehajtási programokat (A
Cselekvési Terv végrehajtásához szükséges feltételek megteremtése, Jogszabályi háttér
módosítása, Kritériumrendszer kialakítása és gondozása, Piackutatás, Képzési, oktatási
programok, Zöld beszerzési honlap, Médiakampány) határoz meg a fent leírtaknak a
gyakorlatban történ! megvalósítása érdekében.
A zöld közbeszerzés hazai gyakorlatban is megvalósuló érvényesülésének feltétele tehát a
Terv Kormány általi elfogadása, és a programok gyakorlatba ültetése.
A környezetbarát termék védjegyezési rendszerek szerepe a zöld közbeszerzés
elméletében
A környezetbarát termék védjegyezésnek (öko-címkézésnek) jelent!s szerepe lehet a zöld
közbeszerzési eljárások során.
Az öko-címkézés felhasználható a közbeszerzési eljárás során:
•

… arra, hogy segítséget nyújtson a beszerzend! termék vagy szolgáltatás
jellemz!inek megszabásához szükséges m"szaki leírás elkészítésében,

•

… a m"szaki el!írás kapcsán a követelményeknek való megfelelés ellen!rzésekor a
címkét a m"szaki el!írásoknak való megfelelés biztosítékaként el lehet fogadni.

Az öko-címkézésnek a közbeszerzés során fent leírt módon történ! alkalmazásának
feltétele azonban, hogy:
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•

„ezek a leírások alkalmasak a közbeszerzés tárgya tekintetében megkövetelt
jellemz!k meghatározására,

•

a címke követelményeit tudományos adatok alapján állapították meg,

•

az ökocímke olyan eljárás keretében került elfogadásra, amelyben valamennyi
érdekelt fél részt vehetett, és

•

a leírások valamennyi érdekelt számára hozzáférhet!k” [2003. évi CXXIX. tv. ].

Azt viszont ki kell emelni, hogy a közbeszerzési eljárás során nem írható el!, hogy az
ajánlattev! egy bizonyos címke rendszerben legyen regisztrálva.
A fent leírtak megjelennek mind az uniós [2004/17/EK], [2004/18/EK], mind az unióssal
összhangban lév! hazai szabályozás [2008. CVIII. tv.] keretein belül.
A zöld közbeszerzésben f!leg az ISO I-es típusú öko-címkének van fontos szerepe, mely
garantálja az életciklus szemléleten alapuló kritériumrendszernek köszönhet!en a termék
teljes

életciklusára

vonatkozóan

a

környezeti

terhek

csökkentését,

továbbá

a

megbízhatóságot a független tanúsító szervezetek által [EURÓPAI BIZOTTSÁG, 2005],
[ZKNCST, 2008].
Elterjedten használt címke típus még az állami, egy tárgykörhöz kapcsolódó címkék
csoportja, ezen címkék egy-egy kiemelt környezeti kérdéssel foglalkoznak. Alapjában véve
két f! csoportjuk különböztethet! meg [EURÓPAI BIZOTTSÁG, 2005]:
•

Az els! típus egy vagy több, egy meghatározott kérdéshez, mint pl. az
energiahatékonysághoz kapcsolódó megfelelési kritériumon alapul. Ha a termék
megfelel a kritériumoknak, használhatja a címkét (pl. EU-biocímke, Energy Star
címke).

•

A címkék második típusa termékek, illetve szolgáltatások osztályozásán alapul a
szóban forgó környezeti kérdéssel összefügg! teljesítményük szerint (pl. EUenergiacímke, amely a háztartási cikkeket osztályozza azok energiahatékonysága
szempontjából: az „A” a leghatékonyabb és a „G” a legkevésbé hatékony eszköz
jelzésére szolgál). Ez a típus jól alkalmazható azokban az esetekben, amikor a
közbeszerzés zöld szempontúvá tétele a lépésenkénti megközelítésen alapul.

Ugyancsak használható jelölések a magánkibocsátású címkék, melyeket f!ként ipari
csoportok vagy szerepl!k együttese bocsát ki (pl. az erdészeti hitelesítési rendszerek, mint
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pl. az FSC (Forest Stewardship Council – Felel!s Erd!gazdálkodás Tanácsa), a PEFC (Pan
European Forest Certification – Páneurópai Erd!tanúsítás), a biocímkék, mint pl. az
IFOAM rendszer (Biogazdálkodók Szövetsége), vagy az olyan többkritériumú rendszerek,
mint a svéd „Bra miljöval”címke) [EURÓPAI BIZOTTSÁG, 2005].
Összefoglalás, következtetések
A piaci verseny megsértése nélkül (nem a címke meglétét írják el!, hanem annak háttér
kritériumait) a közbeszerzési folyamatban el!nyben részesülhetnek a magasabb környezeti
színvonalat képvisel!, öko-címkét elnyer!, vagy az osztályozási skálán jobb kategóriájú
termékek.
Amennyiben tehát a közbeszerzésekben a gyakorlatban is érvényesülnek a fent leírtak,
akkor a versenyel!nyb!l származó közvetett gazdasági haszon ösztönz! hatással lehet azon
vállalatoknak az öko-címkézési rendszerekben történ! részvételük el!mozdítására, melyek
termékei vagy szolgáltatásai közbeszerzéshez kötöttek.
A környezetbarát termék védjegyezési rendszerek szerepe a hazai zöld közbeszerzés
gyakorlatában
Az el!z! részben leírt, a nemzetközi közbeszerzési gyakorlathoz és annak termékdíjas
védjegyezésre gyakorolt hatásához hasonló eredményeknek a hazai gyakorlatba történ!
valós átültetéséhez szükséges a zöld közbeszerzés hazai gyakorlatának el!mozdulása. Ez
viszont várhatóan csak a Zöld Közbeszerzés Nemzeti Cselekvési Terv (továbbiakban:
Terv) elfogadása után és az abban kijelölt végrehajtási programok véghezvitele során lesz
majd tapasztalható.
A Terv tervezetében hangsúlyosan szerepel az öko-címkézés felhasználása a zöld
közbeszerzések során, és a szükséges támogató jogszabályi rendszer is biztosított.
Tekintve, hogy a Terv három f! termékcsoportot emel ki a közbeszerzések zöldítése
kapcsán, ezért ezen három területen várható igazi el!retörés a környezetvédelmi
szempontok figyelembe vétele, valamint az öko-címkéz! rendszerek kritériumainak a
közbeszerzési eljárásban szerepl! m"szaki leírásokba történ! integrálása kapcsán. Ezen
területek a számítástechnikai és irodatechnikai eszközök, papírok (másoló és grafikai),
gépjárm"vek [ZKNCST, 2008].
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A számítástechnika és irodatechnikai eszközökkel összefüggésben használhatók mind a
környezetbarát termék védjegyezés már meglév! életciklus szemléleten alapuló
kritériumrendszerei, (pl. másolók esetén: hazai, északi hattyú (továbbiakban: északi),
német rendszer kritériumai, számítógépek esetén: északi, német, uniós rendszer
kritériumai), mind például az energiahatékonysághoz köt!d! Energy Star jelölés.
A papírok csoportjában több európai környezetbarát termék védjegyez! rendszer tartalmaz
vonatkozó kritériumrendszert (pl. északi rendszer, német rendszer, EU-s rendszer, hazai
rendszer (felfüggesztés alatt)), mely felhasználható a zöld közbeszerzési eljárás során.
A gépjárm"vek esetén nem konkrét címkék, védjegyek, hanem általános kritériumok
(EURO besorolás, zajkibocsátás, káros anyag kibocsátás stb.) használhatók a zöld
közbeszerzések alapjául.
Összefoglalás, következtetések
A zöld közbeszerzés hazai gyakorlatára vonatkozó Terv olyan termékköröket helyez
el!térbe, melyek szerepelnek a jelen védjegyezési rendszer termékcsoportjai között, így
ezeknek a termékköröknek versenye várható a jöv! közbeszerzési gyakorlata kapcsán.
Ellenben számos olyan termékcsoport szerepel a hazai védjegyezésben, melyeknek
beszerzése ugyancsak közbeszerzéshez kötött, továbbá igen domináns szerepet töltenek be
a hazai védjegyezési gyakorlatban (pl. épít!ipari termékek), de a Terv nem foglalkozik
velük (holott a régi tervben szerepeltek). Ezeknél kevésbé várható er!teljesen érzékelhet!
változás a közbeszerzések zöldítése kapcsán.

A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJAS SZABÁLYOZÁSNAK A KÖRNYEZETBARÁT TERMÉK
VÉDJEGYEZÉS KÖZVETLEN GAZDASÁGI HASZNÁT BEFOLYÁSOLÓ SZEREPE

Disszertációmban a környezetbarát termék védjegyezés „3win” kapcsolatrendszere
kapcsán tárgyaltam a védjegyezésnek a védjegyhasználó vállalatok számára gyakorolt
közvetlen gazdasági hasznát. Megemlítetettem, hogy ezen pénzügyi haszon elérésében
fontos szerepet tölt be a környezetszabályozás eszközrendszere, mely megteremti a
védjegyezett termékekkel összefügg! kedvezmények és támogatások lehet!ségét.
A közvetlen gazdasági el!nyök hazai védjegyezési gyakorlatban történ! megvalósulását
nagyban befolyásolja a hazai környezetvédelmi termékdíjas szabályozás, ezért az
alábbiakban részletesen foglalkozom a termékdíjas szabályozás és a környezetbarát termék
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védjegyezés kapcsolatával, annak motiváló hatásaival. A vizsgálat megalapozását szolgáló
elemzéseket – a környezetvédelmi termékdíjas szabályozás elméleti és jogi hátterének
elemezése – a 15. mellékletben tárgyalom.
A környezetbarát termék védjegyezés és a környezetvédelmi termékdíjas szabályozás
kapcsolata, változások
A környezetvédelmi termékdíj olyan környezetszabályozási eszköz, mely a közgazdasági
szabályozó eszközökön belül a környezetvédelmi díjak és adók csoportjába tartozó, a
környezet használata után fizetend! díj [BÁNDI, 2006], [KEREKES, 2007], [SZLÁVIK,
2005.], [1993. évi LIII. tv.].
A hazai környezetvédelmi termékdíjas szabályozást és a környezetbarát termék
védjegyezést

együtt

elemezve

megállapítható,

hogy

a

környezetbarát

termék

védjegyezésben több olyan termékkör is szerepel, mely termékdíjköteles termék. Ezek
közül viszont külön érdemes kiemelni a csomagolások szerepét, jelen esetben a biológiai
úton lebomló bevásárló táskák körét (termékdíjas szabályozásban: m"anyag (bevásárlóreklám) táskák elnevezés).
A kiemelés disszertációm esetén két szempontból is indokolt:
•

A biológiai úton lebomló bevásárló táskák szerepe igen nagy a környezetbarát
termék védjegyezés hazai m"ködésében, ezért érdemes vizsgálni azt, hogy mi áll
ezen termékek gyártói és forgalmazói a védjegyezési rendszerben való részvételi
motivációjának hátterében.

•

A csomagolás olyan termékdíj-köteles termék, melyben a legtöbb vállalat érintett.

•

A legelterjedtebb az összes termékdíj-köteles termék közül, a termékdíj-fizetésre
kötelezett vállalatok nagy része a csomagolás tekintetében érintett, továbbá a
csomagolástechnika

fejl!désével

és

a

csomagolás

marketing

szerepének

növekedésével [KÓSI et al., 2006] a csomagolási hulladék mennyisége számottev!,
mely következménye, hogy környezetvédelmi cél ezen hulladékok elkerülésének
ösztönzése [BENDIK et al., 2010].
A termékcsoportnak a termékdíjas szabályozása igen dinamikus változásokon ment
keresztül a termékdíjas szabályozás kezdete óta, és ezek a változások kihatással vannak a
környezetbarát termék védjegyezésre is, tekintve a rendszerben rejl! gazdasági
lehet!ségeket (termékdíj kedvezmény; korábban mentesség, majd levonás a m"anyag
(bevásárló-reklám) táskák esetében, jelenleg levonás az ún. „beltéri tasakok” esetében).
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Ennek értelmében az alábbiakban a termékdíjas szabályozás változásait követem nyomon –
szakirodalmi források felhasználásával – a csomagolóás esetén, hangsúlyozva a m"anyag
(bevásárló-reklám) táskák szabályozási kérdéseit, kiemelve a szabályozásnak és a
környezetbarát termék védjegyezésnek a kapcsolatát, illetve külön elemezve azok ösztönz!
hatását. A részletes elemzést disszertációm 15. melléklete tartalmazza, terjedelmi okok
miatt az alábbiakban csak a legf!bb változásokat, és azok befolyásoló hatását elemzem.
A 2003-2004. id!szak alatt a környezetbarát termék védjegy megszerzésével kapcsolatban
ösztönz! er!ként hat a termékdíjkedvezmény léte, ez az ösztönzés önmagában nem olyan
jelent!s, ugyanis a 100%-os termékdíj mentesség elérhet! a hasznosítási arányszámok
teljesítésével.
2005-t!l változatlanul fennáll a termékdíjkedvezmény, de további motiváló er! az, hogy
m"anyag (bevásárló-reklám) táskák esetén a 100%-os mentességhez nem elegend! a fels!
hasznosítási arány teljesítése, hanem a teljes mentesség további feltétele a környezetbarát
védjeggyel rendelkez! m"anyag (bevásárló-reklám) táskák meghatározott forgalomba
hozatali arányának teljesítése (2005: 4%, 2006: 8%, 2007: 12%, 2008-2009. május: 16%,
2009. június-december: 25% (m"anyag zsák és zacskó esetén is).
2010-ben változatlanul fennáll a termékdíjkedvezmény, de megsz"nik a m"anyag
(bevásárló-reklám) táskáknak a környezetbarát termék védjegyezési rendszerben történ!
részvételüknek a termékdíjas szabályozáson keresztüli motivációja, ugyanis a fels!
hasznosítási arányt teljesítve elérhet! 70%-os levonás, illetve anyagában történ!
hasznosításkor az adott részre vonatkozóan 100%-os levonás is.
A m"anyag zsákok és zacskók esetén fennmarad az ösztönzés, de a tömeg alapján
számított termékdíj esetén ez már nem olyan ösztönz!, mint a darab szám alapúnál volt.
Összefoglalás, következtetések
A környezetvédelmi termékdíjas szabályozás (és azon belül a kutatásom szempontjából
legrelevánsabb termékcsoportnak, a biológiai úton lebomló bevásárló táskákkal
kapcsolatos szabályozása – szabályozásban: m"anyag (bevásárló-reklám) táskák – igen
nagy változásokon ment keresztül az elmúlt években, mely változások gazdasági erejüknél
fogva kihatással vannak a környezetbarát termék védjegyezés gyakorlatára is.
Azon intézkedések, melyek a termékdíj kedvezményhez, valamint azon változások, melyek
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a termékdíj mentességhez (régen), levonáshoz (jelenben) f"z!dnek – a mentesség/levonás
megszerzése, vagyis a termékdíj költségek (egy részének) megtakarítása – egyértelm"en
ösztönzik a gyártókat és forgalmazókat a rendszerben történ! részvételre. A forgalmazók, a
védjegy megszerzése kapcsán, mint megrendel!k nyomást is gyakorolnak a gyártókra, ami
az iparágon belül a gyakorlatban is megfigyelhet! a védjegyezettek számának
növekedésével. Azon intézkedések viszont, melyek arra irányulnak, hogy védjegyhasználat
nélkül is elérhet! a mentesség (régebben), levonás (jelenben), a rendszerben történ!
részvétel ellen hatnak.
A szabályozást tekintve leginkább ösztönzött termékkör a m"anyag (bevásárló-reklám)
táskák köre.
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5. AZ ELMÉLETI „3WIN” KAPCSOLATRENDSZER ÉS A HAZAI
GYAKORLAT – MÉLYINTERJÚS FELMÉRÉS
A fejezet az általam, a hazai védjegyhasználati joggal rendelkez! vállalatok körében
végzett mélyinterjús kutatás eredményeit mutatja be. A kutatás célja többek között az volt,
hogy primer kutatási adatok alapján az értekezésben bemutatott statisztikai elemzések
eredményei összevethet!k és alátámaszthatók, vagy cáfolhatók legyenek, és lehet!séget
adjanak disszerációm kutatási témájának további elmélyítésére, az eredmények
pontosítására.
Ezzel összefüggésben a fejezetben megfogalmazom a kutatás célját, módszerét, a
részvev!k körét, valamint a felmérés eredményét, valamint összehasonlítom a statisztikai
és mélyinterjús kutatás eredményeit, feltárom az eredmények hátterében húzódó okokat és
javaslatokat fogalmazok meg.
5.1 A FELMÉRÉS CÉLJA, FELÉPÍTÉSE, RÉSZTVEV"K KÖRE, KIÉRTÉKELÉS MÓDSZERTANA
A környezetbarát termék védjegyezés hazai gyakorlatának kutatása kiterjed a m"ködtet!
rendszer, a termékcsoportok, kritériumrendszerek és a védjegyet szerzett gyártók, illetve
termékcsoportok vizsgálatára. A felmérés célja a hazánkban védjegyhasználati joggal
rendelkez! vállalati szféra attit"djének, motiváltságának, gyakorlati tapasztalatainak,
véleményének, javítási javaslatainak felmérése, mely elengedhetetlen a jelen m"ködési
gyakorlat feltárásához, értékeléséhez, és annak eredményeként a jöv!re vonatkozó új
módszertan kidolgozásához.
A vizsgálat céljának megfelel!en a Környezetbarát Termék Nonprofit Kft támogatásával
felkér! levélben megkerestem az összes védjegyhasználati joggal rendelkez! vállalatot
(2010. június – 46 vállalat), törekedve arra, hogy kutatásom során a rendelkezésre álló
mintát száz százalékban lefedjem. A cégeket mélyinterjús kutatásban való részvételre
kértük fel. A mélyinterjús kutatásban a megkeresett 46 cég közül 33 cég vett részt. Így a
teljes kutatásban a válaszadók aránya a kutatásba bevonható teljes minta 72%-a. A
megkeresettek és válaszadók listáját a 16. melléklet tartalmazza.
Bár a kutatás mélyinterjú formájában történt, az interjú során egy kérdéslistát használtam
az interjú hatékonyságának növelése érdekében. A cégeknek lehet!ségük nyílt az interjú
során (személyes vagy telefonos) a kérdések megválaszolására (eldöntend! kérdések,
skálaértékek hozzárendelése a válaszhoz stb.), továbbá a válaszok indoklására, saját
94

5. AZ ELMÉLETI „3WIN” KAPCSOLATRENDSZER MEGVALÓSULÁSÁNAK GAZDASÁGI
SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA A HAZAI GYAKORLATBAN – MÉLYINTERJÚS FELMÉRÉS

észrevételeik, véleményük szabad kifejtésére az érintett témakörökön belül, vagy azt
meghaladóan is. A cégeknek lehet!ségük nyílt a válaszadás során arra is, hogy azt a
lehet!séget válasszák, hogy nem tudnak az adott témában objektív választ adni (a
kiértékelés során „no” jelölés).
A kutatás (és a kutatás alapjául szolgáló kérdéslista) a bemutatkozáson, a kutatás céljának
és tartalmának ismertetésén, valamint a cégek általános adatainak összegy"jtésén kívül
három f! tartalmi részre osztható.
Az els! szakasz célja adatnyerés a vállalat védjegyezett termékeir!l és védjegyhasználati
jogáról.
A második szakasz célja kett!s. Els!dleges cél az adott vállalatnak a környezetbarát
termék védjegyezéssel kapcsolatos motiváltságának feltárása, valamint ezzel szoros
összefüggésben a vállalatnak a védjegyezéssel kapcsolatban kialakult általános
véleményének

és

a

védjegyhasználattal

kapcsolatos

környezeti

kommunikációs

szokásainak vizsgálata.
A harmadik szakasz célja a védjegyet szerzett vállalatoknak a hazai öko-címkézési
rendszer m"ködésével kapcsolatban kialakult véleményének vizsgálata. A jelen helyzet
feltárása ugyanis alapjául szolgálhat a rendszer jöv!beli javításának, megismerve a
rendszer gyenge és er!s pontjait, a beavatkozási és javítási lehet!ségeket.
Miel!tt konkrétan rátérnék a kutatás eredményeinek bemutatására, röviden bemutatom a
kiértékelés módszertanát.
Az eredmények kiértékelésénél fontosnak tartottam, hogy ne csak az összesített
eredményeket vizsgáljam és értékeljem, hanem a cégek két nagy csoportba sorolásával –
„bevásárló táskás” cégek (pontosabban megfogalmazva: azon cégek, akik a biológiai úton
lebomló bevásárló táskák kritériumrendszerben rendelkeznek védjegyhasználati joggal) és
egyéb cégek (pontosabban: az összes többi védjegyet szerzett cég) – elmélyítsem a
kiértékelést, és vizsgáljam azt is, hogy van-e szignifikáns különbség a cégek e két
csoportja között.
Ezt a csoportosítást indokolja, hogy hazánkban a védjegyhasználati joggal rendelkez!
cégek 67%-a biológiai úton lebomló bevásárló táskák kritériumrendszerben rendelkezik
védjegyhasználati joggal, és a válaszadóknak is a 61%-a ezen csoportba tartozik. Így
szükségesnek éreztem a csoportosítást, tekintve, hogy szerettem volna elkerülni az
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egyoldalú részvételb!l ered! torzító hatásokat (szeretném viszont még egyszer
hangsúlyozni, hogy ez a torzítás nem a minta megválasztásából, és a válaszadókból adódik,
hanem a rendszer jellemz! sajátossága), f!leg, ha még egyszer kihangsúlyozom, hogy a
termékdíjas szabályozás kapcsán pont ez a csoport rendelkezik olyan gazdasági
lehet!séggel, mely a többi csoport esetén nem áll fenn, ezáltal befolyásolva a cégek
válaszait, és véleményét a vizsgálatban kutatott kérdésekkel összefüggésben.

Kiértékelés módszertanának összefoglalása
•

A cégek válaszait (72%-os válaszadási arány) összegy"jtöttem, majd témánként
(kérdésenként) összegeztem.

•

Az eredmények kiértékelésénél a válaszokat három nagy csoportba foglaltam:
Összes cég (n=33), „bevásárló táskás” cégek (pontosabban: biológiai úton lebomló
bevásárló táskás cégek) (n=20), egyéb cégek (n=13).

•

A kiértékelés nyomon követésének érdekében grafikonokon ábrázoltam az
eredményeket (indokolt esetben a három csoport eredményeit külön-külön is
bemutatva, nem indokolt esetben összesítve ábrázolva), vagy táblázatok
segítségével ismertettem azokat. Az ábrák halmozásának elkerülése érdekében
minden esetben csak a leginkább szemléltet! és szükséges ábrázolással éltem, a
további grafikonokat a mellékletben (17. melléklet) csatoltam.

•

A válaszok között a legtöbb helyen szerepel az „no” rövidítés, melynek jelentése,
hogy „az adott kérdésre nem tudok objektív módon válaszolni”.

•

A kiértékelés során nemcsak az egyes kérdések önmagukban kerültek kiértékelésre,
hanem több helyen más kérdések eredményével vetettem össze !ket mélyebb
összefüggések feltárása érdekében.

•

Az eredményeket minden esetben szövegesen is értékeltem.

•

Az egyes témák végén minden esetben következtetéseket vontam le (esetenként
megjegyzéseket is tettem), melyeket külön a szerkesztés során is kihangsúlyoztam.

•

Az elemzés az eredmények és következtetések összefoglalásával zárul.

•

Megjegyzés - szóhasználat: az elemzés során a környezetbarát termék védjegy
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(sokszor csak védjegy) és öko-címke, valamint a környezetbarát termék
védjegyezési (sokszor csak védjegyezési) rendszer és öko-címkézési rendszer
(sokszor csak rendszer) kifejezéseket szinonimaként használom.
•

Megjegyzés - szóhasználat: az elemzés során a környezetvédelmi termékdíj
szabályozóeszköz szóhasználat helyett a termékdíjas szabályozás fogalmát
használom, továbbá ugyancsak ebben a témakörben a gazdasági el!nyhöz vezet!
kedvezmények + mentesség (régebben) + levonás (jelenleg) ösztönz! eszközöket
gy"jt! néven kedvezményeknek nevezem.

5.2 A FELMÉRÉS EREDMÉNYEI
Diszertációm keretében nem célom (terjedelmi okok miatt) a mélyinterjú teljes egészének
bemutatása, hanem, ahogy azt a fejezet címe is ígéri a mélyinterjú eredményeit
(eredmények egy része) felhasználva az elméleti „3win” modell kapcsolatrendszer
megvalósulásának gazdasági szempontú vizsgálatát végzem el a hazai gyakorlatban
disszertációm f! logikai vonalát (és nem konkrétan a mélyinterjú felépítését) követve.
Ennek megfelel!en els! lépésben vizsgálom a termékcsoportok, védjegyezett termékek és
vállalatok megítélését a gyakorlatban, ezt követ!en a környezetbarát termék védjegyezés
elméleti gazdasági el!nyeinek gyakorlati megvalósulását, továbbá egy öko-címkézési
rendszer

sikerességét

összefüggésben

azt,

befolyásoló
hogy

az

tényez!k

adott

megítélését,

tényez!k

valamint

mennyire

ez

jellemz!ek

utóbbival
a

hazai

rendszerm"ködésre.
A mélyinterjú további eredményeit strukturált formában (a mélyinterjú felépítését követve)
a 17. mellékletben teszem közzé.
5.2.1 Termékcsoportok, védjegyezett termékek és vállalatok megítélése
A hazai környezetbarát
megítélése

termék

védjegyezési

rendszer

termékcsoportjainak

A vizsgálatok során külön hangsúlyt fektettem a termékcsoportok (köre, száma, b!vítési
lehet!ségek stb.) vizsgálatának, tekintve, hogy véleményem szerint egy rendszer
sikerességét alapjában véve meghatározza a rendszerben szerepl! termékcsoportok
körének kiválasztása.
A kutatás során felmértem, hogy a hazai védjegyezésben szerepl! cégeknek mi a
véleménye a rendszerben védjegyezhet! termékcsoportok számáról. A cégek jelent!s része
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(válaszadók 45%-a, 15/33 válasz) a fentiekhez hasonló módon úgy ítélte meg, hogy nem
tud objektív választ adni. A többi cég közül 12 úgy ítélte meg, hogy a hazai
védjegyezésben túl kevés, 5 cég szerint elegend!, és csak egy cég szerint túl sok
termékcsoport szerepel (10. ábra).

A hazai öko-címkézési rendszer termékcsoport számának
megítélése
16

Válaszok megoszlása
(cégek válasza db)

14
12
10

Összes cég
Bevásárló táskás cégek

8

Egyéb cégek

6
4
2
0
Túl kevés

Elegend!

Túl sok

No
n=33

10. ábra: A hazai öko-címkézési rendszer termékcsoport számának megítélése
(forrás: saját szerkesztés a mélyinterjús kutatás alapján)

A cégek válaszaikat a következ! módon indokolták.
Azon cégek válasza, akik a hazai rendszerben a védjegyezhet! termékcsoportok számát túl
kevésnek ítélték:
•

A rendszerben lév! termékcsoportok száma nagyon alacsony a piacon szerepl!
termékcsoportok számához viszonyítva – több termékcsoportra lenne szükség,

•

Kevés az olyan termékcsoport, mely az átlagfogyasztóhoz szólna, így a vásárlók
nem találkoznak napi bevásárlásaik során a védjegyezett termékekkel – a
védjegyezhet! termékcsoportokat a felhasználók számára ismertebbé kellene tenni,

•

F!leg olyan termékcsoportok szerepelnek a rendszerben, ahol nagy az anyagi
érdekeltség.
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Azon cégek válasza, akik a hazai rendszerben a védjegyezhet! termékcsoportok számát
elegend!nek ítélték:
•

Kiterjedt, széles kör" a védjegyezhet! termékek köre, de még biztos lehet
fejleszteni a rendszert.

A válaszokból kit"nik, hogy egy részük valóban a konkrét kérdésre válaszol, vagyis
válaszuk a termékcsoportok számára vonatkozik (kvantitatív jelleg), de egy részük válasza
a konkrét kérdésen túlmutat, és egyben a termékcsoportok körér!l is véleményt formál
(kvalitatív jelleg).
Ez utóbbi vizsgálata képezte a kutatás következ! lépcs!jét, vagyis vizsgáltam, hogy a
cégeknek mi a véleménye a termékcsoportok körér!l, továbbá azt is, hogy véleményük
szerint a rendszert sikeresebbé lehetne-e tenni a termékcsoportok körének b!vítésével, és
ha igen, akkor milyen termékcsoportokat javasolnának bevonásra.
Az els! kérdés kapcsán a válaszadók 40%-a (13/33 válasz) érezte úgy, hogy nem tud
objektív választ adni, addig a második kérdésnél 21% (7/33 válasz) volt ez az arány.
A cégeknek a hazai védjegyezésben szerepl! termékcsoportok körér!l az alábbi a
véleményük:
•

Lehetne több termékcsoport, etalon termékekkel,

•

Sz"k a védjegyezhet! termékcsoportok köre, sok esetben a válasz az, hogy tág a
kör, vagy az, hogy nem azok a termékkörök szerepelnek, amiknek szerepelniük
kellene (elvont termékcsoportok) DE – ami szerepel az se kifejezetten az
átlagfogyasztóhoz szól (nem lakosság közeli termék), így kevés az olyan
termékcsoport, amivel a lakosság naponta találkozik – a rendszer fejlesztésénél
szükség lenne a lakosság közeli termékek bevonására,

•

F!ként azon termékcsoportok szerepelnek a rendszerben, melyeknél érezhet!
gazdasági érdek f"z!dik hozzá – szabályozás ösztönz! hatása – nincs a rendszernek
kell! támogatottsága, ismertsége,

•

A termékcsoportok körének b!vítéséhez a társadalom környezetvédelmi igényét
kellene fejleszteni.

A válaszokból kit"nik, hogy mi a véleményük a cégeknek a termékek körér!l, s!t sok
esetben már a következ! kérdésre is választ adnak, vagyis arra, hogy mely
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termékcsoportokat javasolnák bevonásra a rendszer fejlesztése érdekében. Egy esetben
még ezen is túlmutatva a válaszadó rámutat arra, hogy nem elegend! a termékcsoportok
körének szélesítése, hanem a társadalom környezetbarát termékekkel kapcsolatos igényét is
fejleszteni kell.
Az alábbiakban összefoglalom, hogy hogyan vélekednek a cégek arról, hogy a hazai
védjegyezés sikeresebbé tehet!-e a termékcsoportok b!vítésével, és amennyiben igen,
mely termékcsoportokat javasolnák felvételre.

Annak megítélése, hogy a hazai öko-címkézés sikeresebbé
tehet!-e a termékcsoportok körének b!vítésével

Válaszok megoszlása %-ban

100%
90%
80%
70%
60%

no

50%

Nem

40%

Igen

30%
20%
10%
0%
Összes cég

Bevásárló táskás
cégek

Egyéb cégek

n=33

11. ábra: Annak megítélése, hogy a hazai öko-címkézési rendszer sikeresebbé tehet!-e a
termékcsoportok körének b!vítésével
(forrás: saját szerkesztés a mélyinterjús kutatás alapján)

Az eredmények azt mutatják, hogy a cégek 45%-a (15/33 válasz) gondolja úgy, hogy a
rendszer sikeresebbé tehet! a termékcsoportok körének b!vítésével, és 33%-uk (11/33
válasz) gondolja, hogy nem (11. ábra).
Az igennel válaszolók termékkör b!vítési javaslata a következ!:
•

Háztartási, lakosság közeli termékek bevonása a rendszerbe (ezzel összefüggésben
az egyik cég válasza a következ!: az embereket a legtöbbször ott érdekli az, hogy a
termék környezetbarát, ahol környezetkárosító hatást sejt és nem biztos az
összetételben pl. kozmetikumok, háztartási gépek stb.).

A nemmel válaszolók esetén a következ! a vélemény:
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•

A termékkörök b!vítésének nincs relevanciája, nem ez a legfontosabb kérdés a
rendszerm"ködéssel összefüggésben.

Vizsgáltam továbbá, hogy a védjegyezési rendszerben részt vev! cégek mennyiben tartják
jellemz!nek a hazai rendszerm"ködésre az alábbi tényez!ket: megfelel! számú
védjegyezhet!

termékcsoport;

megfelel!

számú

lakosság

közeli

védjegyezhet!

termékcsoport; megfelel! számú védjegyet szerzett termék; megfelel! számú védjegyet
szerzett vállalat.
Az eredmények az alábbiakban foglalhatók össze. Legrosszabbnak ítélik a megfelel!
számú lakosság közeli védjegyezhet! termékcsoport helyzetét (legkevésbé jellemz!
kategória), kicsit jobbnak tartják a megfelel! számú védjegyet szerzett termékek helyzetét
(legkevésbé jellemz! + alig jellemz! kategória), utána következik a megfelel! számú
védjegyezhet! termékcsoport helyzete (alig jellemz!), valamint a megfelel! számú
védjegyet szerzett vállalatok helyzete (legkevésbé jellemz! + alig jellemz! + jellemz!
kategória).
Összefoglalás, következtetések
A hazai rendszerben szerepl! termékcsoportok számának és körének vizsgálatából kit"nik,
hogy a ténylegesen választ adó cégek (a cégek jelent!s része érzi úgy, hogy nem látja át a
teljes rendszerm"ködést, így a szóban forgó kérdésekben nem tud objektív módon
válaszolni) többsége túl kevésnek tartja a védjegyezhet! termékek körének számát a hazai
rendszerben, továbbá úgy ítéli meg, hogy túl sz"k a védjegyezhet! termékcsoportok köre, a
rendszerben szerepl! termékcsoportokra pedig az jellemz!, hogy nem lakosság közeli
termékek,

valamint,

hogy

f!ként

azon

termékcsoportok

dominánsak

a

rendszerm"ködésben, mely hátterében ösztönz! szabályozás, vagy érzékelhet! gazdasági
haszon áll. A cégek nagy része úgy érzi, hogy a termékcsoportok kib!vítése szükséges, és
növeli a rendszer eredményességét. Ezzel összefüggésben f!leg lakosság közeli, háztartási
eszközöket ajánlanak a rendszerbe történ! bevonásra.
A termékcsoportok, a védjegyezett termékek és vállalatok további vizsgálatából kiderül,
hogy a válaszadók úgy ítélik meg, hogy a megfelel! számú lakosság közeli
termékcsoportok legkevésbé, a megfelel! számú termékcsoportok alig jellemz!ek a hazai
rendszerre, és hasonló a helyzet a megfelel! számú védjegyet szerzett termékek és
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vállalatok esetén is.
Megjegyzés: A rendszer eredményessége szempontjából nem elhanyagolható a cégek
véleménye és javaslata.

5.2.2 A környezetbarát termék védjegyezés elméleti gazdasági el!nyeinek gyakorlati
megvalósulásának megítélése
Kutatásom során a hazai védjegyhasználati joggal rendelkez! vállalatok körében végzett
mélyinterjús kutatás eredményei alapján láthatóvá vált, hogy a környezetbarát termék
védjegyezés elméleti gazdasági el!nyei a gyakorlatban csak részben valósulnak meg,
továbbá feltárultak a megvalósulást gátló okok.
Az alábbiakban a mélyinterjú azon eredményeit mutatom be és foglalom össze, melyek az
elméleti gazdasági el!nyök gyakorlati megvalósulásával, annak hátterével kapcsolatosak.
A védjegy megszerzésének oka – várt el!nyök
Az alábbi ábra (12. ábra) összefoglaló jelleggel bemutatja, hogy a kutatásban résztvev!
cégek miben látták a védjegyhasználat megszerzésének okát, vagyis bemutatom
mindazokat az okokat, elvárásokat, melyeket a cégek adtak a felmérés keretében (több
válasz adása is lehetséges volt). A felmérés célja kett!s volt:
•

látni a motivációt, vagyis, hogy mi motiválja a cégeket a címkézésben való
részvételre – a nyert információk fontosak lehetnek a jöv!ben a rendszer
m"ködésének javításakor, új cégeknek a rendszerbe történ! bevonásának
el!segítésekor,

•

a kés!bbiekben képet kapjunk arról, hogy az alább felsorolt elvárások mennyiben
igazolódtak be a jelenben, vagyis mennyiben mutat mást a részvétel el!tti elvárás,
és a részvétel során tapasztalt gyakorlat – a nyert információk ugyancsak fontosak
lehetnek a jöv!ben a rendszer fejlesztésénél, mert hosszú távon csak az a rendszer
tartható fenn eredményesen, mely teljesíteni tudja, hogy az ígért el!nyök
(szakirodalom, rendszer ismertetés stb.) a gyakorlatban is megvalósulnak.
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12. ábra: A védjegy megszerzésének oka, várt el!nyök
(forrás: saját szerkesztés a mélyinterjús kutatás alapján)

Az eredmények mutatják, hogy a cégek legf!bb elvárása leginkább a címkézésnek
köszönhet! versenyel!ny bekövetkezése a gyakorlatban, továbbá a döntések hátterében
nagy szerepet kap a piaci kényszer, az imázsnövekedés és a környezettudatosság
kommunikálásának szerepe is.
Az összefoglaló eredmények vizsgálatánál viszont vegyük észre a két vizsgált csoport
eltér! válaszadását.
Míg a „bevásárló táskás” cégek esetén els! helyen áll a piaci kényszer hatása (megfelelni
a piaci igényeknek), addig ez az egyéb cégek esetén a válaszok között nem is szerepel. Az
eltérés

ugyancsak

magyarázható

a

termékdíjas

szabályozás

és

a

címkézés

kapcsolatrendszerével, mely ahogy azt már többször említettem f!leg a „bevásárló táskás”
cégek esetén releváns. Vagyis a gyártók felé piaci elvárás fogalmazódik meg a bevásárló
táska felhasználók fel!l, ugyanis a felhasználóknak piaci érdeke környezetbarát termék
védjeggyel ellátott bevásárlótáskát forgalomba hozni a termékdíjas szabályozás kapcsán
adódó kedvezmények miatt. Ebb!l adódik, hogy a gyártók amennyiben szeretnék piaci
részesedésüket (legalább) megtartani (és nem feltétlenül növelni), akkor a piaci igényeket
kielégítve termékeiknek környezetbarát termék védjeggyel kell rendelkezniük.
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Ezzel szemben, például ha azt vesszük figyelembe, hogy a válaszadók milyen arányban
adtak egy bizonyos választ, akkor látható, hogy a versenyel!ny növelés (10/13 válasz), az
imázsnövelés és a környezettudatosság kommunikálása (8-8/13 válasz) szerepel (vagyis
ezeket, egymással párhuzamosan szinte minden válaszadó cég fontosnak tartja) az egyéb
cégek esetén az els! két helyen áll. A „bevásárló táskás” cégek esetén ezek kevésbé
jellemz!ek az egyes cégek válaszában, vagyis a cégek csak bizonyos százaléka tartja
fontosnak

ezeket

(versenyel!ny

7/20,

imázsnövelés

5/20,

környezettudatosság

kommunikálása 3/20 válasz).
Összefoglalás, következtetések
A hazai védjegyezési gyakorlatban a védjegy megszerzésének hátterében f!leg a címkézés
gazdasági el!nyt okozó tulajdonságai állnak, vagyis a várt versenyel!ny- és az
imázsnövekedés. Megjelenik természetesen a piaci kényszer hatása is, ez viszont csakis a
„bevásárló táskás” cégek esetén fogalmazódott meg indokként, s!t ebben a csoportban ez a
legjelent!sebb érv a címkézésben történ! részvétellel kapcsolatban.
Megjegyzés: Az eltérés – a termékdíjas szabályozást is figyelembe véve – a két csoport
között érthet!.
A védjegy gazdaságosságának megítélése a védjegyhasználati jog megszerzése el!tt
A kutatás keretében vizsgáltam, hogy a címkézésben résztvev! cégek hogyan vélekednek a
hazai

környezetbarát

termék

védjegyhasználat

gazdaságosságáról,

mérlegelve

a

védjegyhasználat költségeit és gazdasági el!nyeit (várt és/vagy tapasztalt). Ebben a
témában több ponton is megkérdeztem a cégek véleményét, vizsgáltam többek között a
véleményüket a védjegyhasználat el!tt (várt el!nyök), majd a védjegyhasználat után
(tapasztalt el!nyök) is, tekintve, hogy a gazdasági haszon az egyik legf!bb motiváló hatás
a rendszerm"ködésben. Véleményem szerint egy rendszer csak akkor m"ködhet hosszú
távon eredményesen, ha az gazdasági szempontból is el!nyös a részt vev! cégeknek,
illetve, ha a cégek elvárásai egybe esnek a gyakorlati tapasztalatokkal (vagy legalább
megközelítik azokat). Ellenkez! esetben a rendszerbe történ! belépés nem hozza meg a
várt hasznokat, és a védjegyhasználatot követ!en nem hosszabbítja meg a cég a
védjegyhasználati jogot, ami viszont megakadályozza a rendszer fenntartható m"ködését.
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A védjegyhasználat gazdaságosságát a cégek a védjegyhasználati jog megszerzése el!tt
leginkább gazdasági szempontból el!nyösnek ítélték meg (válaszadók 64%-a, 21/33
válasz), és csak kevesen érezték gazdasági szempontból közömbösnek (válaszadók 21%-a,
7/33 válasz) vagy el!nytelennek (válaszadók 6%-a, 2/33 válasz) (13. ábra).

A védjegyhasználat gazdaságosságának megítélése a
védjegyhasználati jog megszerzése el!tt (n=33)

9%

6%

21%

Gazd-i szempontból
el!nytelen
Gazd-i szempontból
közömbös
Gazd-i szempontból
el!nyös
no

64%

13. ábra: A védjegyhasználat gazdaságosságának megítélése a védjegyhasználati jog megszerzése el!tt
(forrás: saját szerkesztés a mélyinterjús kutatás alapján)

Az összes választ a vizsgált két nagy csoportra lebontva érdekes következtetésre juthatunk.
Míg „bevásárló táskás” cégek 70 %-a (14/20 válasz), addig az egyéb cégeknek csak az
54%-a (7/13 válasz) nevezte a címkézést gazdasági szempontból el!nyösnek, és 15%-a,
valamint 31%-a nevezte közömbösnek. Ezekb!l az adatokból kit"nik, hogy a „bevásárló
táskás” cégeknek sokkal nagyobb a várakozása az egyéb cégekkel kapcsolatban, ami
ugyancsak a termékdíjas rendszerrel magyarázható.
Összefoglalás, következtetések
A cégek bizakodók a védjegyhasználat gazdasági el!nyei terén, vagyis a kutatásban részt
vev! szervezetek közel kétharmada a védjegyhasználati jog megszerzése el!tt gazdasági
szempontból el!nyösnek ítéli a védjegyhasználatot.
Az eredmények igazolják, hogy a cégek a rendszerbe történ! belépésük el!tt a címkézéssel
kapcsolatos várt hasznokat jelent!sebbnek ítélték, mint a fizetend! pályázati, és
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védjegyhasználati díjat, vagyis igazi gazdasági motivációt érezve választották a rendszerbe
történ! belépést.
Megjegyzés: a „bevásárló táskás” és egyéb cégek összehasonlító vizsgálatakor azonban
kit"nik, hogy a „bevásárló táskás” cégek esetén nagyobb a várakozás, ami a termékdíjas
szabályozással is magyarázható.
A védjegyhasználattal kapcsolatos elvárások gyakorlati megvalósulása
A mélyinterjú további szakaszában azt vizsgáltam, hogy az el!bb bemutatott elvárások
mennyiben valósultak meg a gyakorlatban.
Az összesített eredményekb!l kit"nik, hogy a védjegyhasználók 49%-a érzi úgy, hogy a
címkézéshez köt!d! elvárt el!nyei a gyakorlatban is megvalósultak, 18% érzi úgy, hogy
elvárásai részben megvalósultak, és 33% érzi úgy, hogy az elvárásai a gyakorlatban nem
teljesültek.
A „bevásárló táskás” és az egyéb cégeket összevetve a következ! eredmény adódik:
•

„bevásárló táskás” cégek: IGEN 50% (11/20 válasz), RÉSZBEN 10% (2/20
válasz), NEM 35% (7/20 válasz),

•

Egyéb cégek: IGEN 38% (/13 válasz), RÉSZBEN 31% (4/13 válasz), NEM 31%
(4/13 válasz).

Az összehasonlításból kit"nik, hogy míg a rangsor a válaszok tekintetében azonos, az
arányok másképp oszlanak meg, f!leg az igen és részben válaszok esetén, de ez az eltérés
nem kiemelked!.
Az igennel válaszadó cégek az alábbi módon indokolták válaszaikat:
•

Új piaci kapcsolatok építése, ügyfelek megnyerése,

•

Tapasztalt versenyel!ny, gazdasági haszon,

•

Érzékelhet! vev!i igény a védjegyezett termékre,

•

Piaci részesedés, megrendel!k megtartása, piaci kényszer kielégítése.

A részben igennel válaszadó cégek az alábbi módon indokolták válaszaikat:
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•

Bár a cég imázsa, megítélése javult (nehéz megítélni ebben a folyamatban a címke
szerepét), a címke valódi gazdasági hasznot nem hozott,

•

Volt rá példa, hogy a védjegy miatt választotta a megrendel! a céget, de a
közbeszerzésekkel

kapcsolatos

elvárások

(el!nyök)

a

gyakorlatban

nem

érvényesülnek,
•

Meghozta a védjegy a várt el!nyöket, de a termékdíjas szabályozás változásával
egyre csökkennek az el!nyök.

A nemmel válaszadó cégek az alábbi módon indokolták válaszaikat:
•

A termék ára dönt, egyéb jellemz!k másodlagosak,

•

A piac kizárólag ár orientált, a védjegyhasználat pedig költségnövel! tényez!, így
drágább a védjegyezett termék – sok felhasználó az anyagot drágának tekinti,

•

A szakma és a felhasználók még nem ismerik fel a jelzett termék használatának
el!nyeit, a kapcsolódó minisztériumok valamint a szaksajtó sokkal aktívabb lehetne
a téma ismertetésében,

•

Csak a beszerzési ár számít a beruházónál, a környezettudatosság nem,

•

A társadalmi környezettudatosság elégtelen volta nem ösztönzi az adott
termékcsoport piaci el!retörését,

•

A közbeszerzési pályázatok kapcsán nem tapasztalható a védjegyezett termék
el!nye,

•

A termékdíjas szabályozás folyamatos változása nehezíti az el!nyök gyakorlati
megvalósulását.

Mindhárom esetben az utolsó megállapítások szorosan a „bevásárló táskás” cégekt!l
származnak, és igazolják mindazokat a feltevéseket, melyeket eddig a címkézés és a
termékdíjas szabályozás kölcsönkapcsolataként tárgyaltam, vagy amivel több eredményt
magyaráztam.
Továbbá jellemz!, hogy a cégek szinte semmilyen, a címkézéshez kapcsolódó nem várt
el!nyt nem tapasztaltak.
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Összefoglalás, következtetések
A védjegyezéssel kapcsolatos várt és tapasztalt el!nyök kapcsán levonható a következtetés,
hogy a válaszadók közel fele tapasztalta az elvárt el!nyeinek gyakorlatban történ!
megvalósulását, viszont a cégek többsége (90%-a) semmilyen nem várt el!nyt nem
tapasztalt a címkézési rendszerben történ! részvétel kapcsán.
A „bevásárló táskás” cégek esetén a válaszadók közel fele tapasztalta az elvárt el!nyeinek
gyakorlatban történ! megvalósulását, (pl. piaci részesedés, megrendel!k megtartása; piaci
kényszer kielégítése; új piaci kapcsolatok építése, ügyfelek megnyerése stb.), egyes
vállalatok úgy érezték, hogy a védjegy meghozta a várt el!nyöket, de a termékdíjas
szabályozás folyamatos változása nehezíti az el!nyök gyakorlati megvalósulását.
Megjegyzés: a részletes válaszok igazolják mindazokat a feltevéseket, melyekre munkám
korábbi fejezeteiben utaltam a címkézés, és a termékdíjas szabályozás összefüggései terén.
Címkézéshez köthet! el!nyök megítélése a gyakorlatban a védjegyhasználati jog
megszerzése után
Az alábbiakban vizsgálom a címkézéshez köthet! el!nyök megítélését a gyakorlatban.
Vizsgáltam a cégek véleményét a címkézéshez köthet! általános el!nyök megítélésével
kapcsolatban a védjegyhasználati jog megszerzése el!tt és után. . Az alábbiakban nemcsak
bemutatom a véleményeket, hanem össze is hasonlítom a kapott eredményeket (11.
táblázat), mélyebb összefüggések levonása érdekében.
A védjegyhasználati jog megszerzése után a válaszadók legtöbbje (az összes cég válasza
alapján) úgy vélekedett, hogy a címkézéshez köthet! fentebb felsorolt el!nyök közül négy
a gyakorlatra is jellemz! (környezeti, társadalmi, imázsnövel!, közvetett gazdasági haszon
növel! hatás), és egy esetben a versenyel!ny növel! hatás terén érezte úgy a válaszadók
legtöbbje, hogy az legkevésbé jellemz! a gyakorlatra.
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Az öko-címkék használatának környezeti el!nyei (általánosságban)
Az öko-címkék használatának társadalmi el!nyei (általánosságban)
Az öko-címke imázsnövel! hatása (védjegyhasználati joggal rendelkez!
cég számára)
Az öko-címke versenyel!ny növel! hatása (védjegyhasználati joggal
rendelkez! cég számára)
Közvetett gazdasági haszon a védjegyhasználati joggal rendelkez! cég
számára (pl. imázsnövekedésb!l, versenyel!nyb!l adódó gazdasági
el!nyök)

E
U
U
U
U

E
E
E

U

Alapvet!

Meghatározó

Jellemz!

Alig jellemz!

Legkevésbé jellemz!
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E

E

11. táblázat: A címkézéshez köthet! el!nyök megítélése a gyakorlatban (összesített válaszok, n=33)
(forrás: saját szerkesztés a mélyinterjús kutatás alapján)

A védjegyhasználati jog megszerzése el!tti id!szak eredményeit összevetve a
védjegyhasználati jog megszerzése utáni id!szak eredményeivel kit"nik, hogy a cégek
saját gyakorlati tapasztalataikkal gazdagítva kevésbé festenek kedvez! képet a
védjegyezéshez köthet! el!nyök gyakorlati megvalósulásáról, mint a védjegyhasználat
el!tt a vélt el!nyökr!l. Konkrétan ez azt jelenti, hogy a felsorolt el!nyök mindegyikénél
kedvez!tlenebb (egy esetben ugyanolyan) a védjegyhasználat elnyerése után alkotott kép,
mint a védjegyhasználat elnyerése el!tti.
Ez az eltérés egy, vagy két kategóriányi különbséget jelent. A legszembet"n!bb különbség
az öko-címkézésnek a versenyel!ny növel! hatásával kapcsolatos. A védjegyhasználat
el!tti szakaszban a cégek legtöbbje ezt az el!nyt alapvet!nek és meghatározónak tartotta,
ezzel szemben a védjegyhasználati jog megszerzése után ez az el!ny szerezte a
legkedvez!tlenebb megítélést, mely szerint a cégek a legkevésbé jellemz! kategóriába
sorolták.
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Összefoglalás, következtetések
A védjegyhasználati jog megszerzése után a cégek a felsorolt, az öko-címkézéshez köthet!
el!nyöket a gyakorlatra jellemz!nek tartották (legkevésbé jellemz!, alig jellemz!,
jellemz!, meghatározó, alapvet! skálán). A válaszokból viszont kit"nik, hogy a
címkézéshez köthet! el!nyök megítélése a gyakorlatban kedvez!tlenebb képet mutat a
védjegy megszerzése után, mint el!z!leg (vélt el!nyök).
Megjegyzés: ez kedvez!tlen a rendszer hosszú távú fenntartása és eredményes m"ködése
érdekében, hiszen hosszú távon akkor lehet eredményes a rendszer, ha a várt gondolatok és
gyakorlati tapasztalatok közel állnak egymáshoz, különben feltételezhet!, hogy a csalódott
cégek rövid id! múlva kilépnek a rendszerb!l.

A védjegyhasználat
megszerzése után

gazdaságosságának

megítélése

a

védjegyhasználati

jog

A kutatás keretében vizsgáltam, hogy a címkézésben résztvev! cégek hogyan vélekednek a
hazai

környezetbarát

termék

védjegyhasználat

gazdaságosságáról,

mérlegelve

a

védjegyhasználat költségeit és gazdasági el!nyeit (várt és/vagy tapasztalt). A cégeknek a
védjegyhasználati jog megszerzése el!tti véleményét (elvárt/vélt el!nyök) már
ismertettem, most bemutatom a védjegyhasználati jog megszerzése utáni, tényleges
tapasztalatokra alapuló vélemények eredményét, valamint mélyebb összefüggések feltárása
érdekében összehasonlítom a kapott eredményeket.
A védjegyhasználat gazdaságosságát a cégek a védjegyhasználati jog megszerzése után
leginkább gazdasági szempontból el!nyösnek ítélték meg (válaszadók 49%-a, 16/33
válasz), de közel azonos arányban ítélték gazdasági szempontból közömbösnek
(válaszadók 42%-a, 14/33 válasz), és csak igen kevesen érzik a védjegyhasználatot
gazdasági szempontból el!nytelennek (válaszadók 9%-a, 3/33 válasz) (14. ábra).
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A védjegyhasználat gazdaságosságának megítélése a
védjegyhasználati jog megszerzése után (n=33)

9%

Gazd-i szempontból
el!nytelen
Gazd-i szempontból
közömbös

49%
42%

Gazd-i szempontból el!nyös

14. ábra: A védjegyhasználat gazdaságosságának megítélése a védjegyhasználati jog megszerzése után
(forrás: saját szerkesztés a mélyinterjús kutatás alapján)

Az összes választ a vizsgált két nagy csoportra lebontva az eredmények a következ!k: a
„bevásárló táskás” cégek 50 %-a (10/20 válasz), az egyéb cégek 46%-a (6/13 válasz)
nevezte a címkézést gazdasági szempontból el!nyösnek, és 40%-a, valamint 46%-a
nevezte közömbösnek. Ezekb!l az adatokból kit"nik, hogy a „bevásárló táskás” cégek és
az egyéb cégek közel azonosan vélekednek a védjegyhasználat gazdasági el!nyér!l a
védjegyhasználati jog megszerzése után.
Összefoglalás, következtetések
A védjegyhasználati jog megszerzése el!tti és utáni id!szak eredményét egymással
összevetve megállapítható, hogy a védjegyhasználati jog megszerzése után a cégek
kevésbé érzik gazdaságosnak a védjegyhasználatot, mint el!z!leg (5 cég válasza, 14%-os
csökkenés), azt gazdasági szempontból inkább közömbösnek tekintik. A két nagy csoport
válaszainak alakulását figyelve levonható a következtetés, miszerint f!ként a „bevásárló
táskás” cégek adtak kevésbé pozitív választ a védjegyezés gazdasági el!nyeinek
megítélésével kapcsolatban a védjegyhasználati jog megszerzése után, mint el!z!leg (4 cég
válasza, 20%-os csökkenés). Az egyéb cégek esetén a vélemények változása nem ilyen
számottev! (1 cég válasza, 8%-os csökkenés).
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A különbség mutatja, hogy a „bevásárló táskás” cégek feltételezései optimisták voltak a
valósághoz képest, míg az egyéb cégek elvárása reálisnak nevezhet!.
Megjegyzés: a különbség ugyancsak adódhat a termékdíjas szabályozás kapcsán várt és
tapasztalt el!nyök különböz!ségéb!l, ami viszont összefügg a termékdíjas szabályozás
id!beli változásaival is.

A hazai öko-címkézési rendszer sikerességének megítélése
A hazai védjegyezési rendszer vizsgálatánál fontosnak tartottam, hogy ne csak
részeredményekb!l lehessen összetenni, hogy a védjegyhasználati joggal rendelkez! cégek
mennyire tartják sikeresnek a hazai rendszerm"ködést, hanem konkrétan is elmondják
ezzel kapcsolatos véleményüket, és utána az egyes, a sikerességgel összefügg! kérdések
eredményei igazolják, alátámasszák az elmondottakat.
A hazai öko-címkézési rendszer sikerességének megítélése
(n=33)

0% 6%

Nem sikeres
Sikeres
39%

55%

Nagyon sikeres
no

15. ábra: A hazai öko-címkézési rendszer sikerességének megítélése
(forrás: saját szerkesztés a mélyinterjús kutatás alapján)

Az eredményekb!l kit"nik, hogy a kutatásban részt vev! cégek 55%-a (18/33 válasz) úgy
véli, hogy a hazai öko-címkézési rendszer nem sikeres, 39 %-a (13/33 válasz) úgy véli,
hogy sikeres, és 6 % (2/33 válasz) válaszolta azt, hogy nem tud objektív módon válaszolni
(15. ábra). Egyetlen cég sem érezte azt, hogy a hazai rendszer nagyon sikeres lenne.
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A cégek válaszainak indokai a következ!képp foglalhatók össze:
Azon cégek válasza, akik a rendszert nem tartják sikeresnek:
•

Rossz a védjegyezési rendszerrel, védjeggyel kapcsolatos kommunikáció,

•

A rendszer és a védjegy nem ismert, nincs benne a köztudatban - ha maga a címke
ismert is, a jelentése nem, így kevesen keresik, kevesen igénylik,

•

Hiányzik a környezettudatos fogyasztói réteg,

•

A vásárlások során a termékek ára a meghatározó, nem számít a védjegy,

•

Igazi gazdasági hasznot nem eredményez, mivel a vásárlók nem ismerik,

•

Kevés kategóriában, kevés termék és cég van – azok se ismertek széles körben – a
rendszerben a résztvev! cégek és termékek egészéhez képest túl domináns a
„bevásárló táskás” cégek és termékek szerepe,

•

A rendszer nem támogatott (a védjegyezettek részére kedvezmények stb.), a
szabályozás nem ösztönzi a gyártókat a védjegy megszerzésére, sem a
felhasználókat a védjegyezett termékek vásárlására – azok a szabályozások (pl.
termékdíjas szabályozás), mely ösztönzi a védjegyhasználatot csak sz"k réteget
érint – piaci viszonyok a védjegyezés ellen hatnak,

•

A rendszerben történ! részvétel igen költséges, és túl nagy adminisztrációs terhet
jelent a cégek számára.

Azon cégek válasza, akik a rendszert sikeresnek tartják:
•

A védjegynek nincs reklámja, ismertebbé kellene tenni a védjegyet – nincs
kommunikáció, tapasztalatcsere a védjegyhasználati joggal rendelkez! cégek
között,

•

Túl bonyolult a rendszer,

•

A védjegyezésben szerepl! cégek száma az összes cég számához képest
elhanyagolható,

•

A kapcsolódó szabályozás nem hatékony,

•

Egyre több a védjegyezett termék és vállalat a rendszerben,

•

Egyre több a környezettudatos vásárló.
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Összefoglalás, következtetések
A kutatásban résztvev! cégek többsége nem tartja sikeresnek a hazai környezetbarát
termék védjegyez! rendszert, kisebb, de számottev! arányuk sikeresnek tartja, de egyetlen
cég sem érzi úgy, hogy a rendszer nagyon sikeres lenne.
A közvetett gazdasági haszonnal összefügg! válaszok indoklása a következ!:
•

Rossz kommunikáció, alacsony ismertség, környezettudatos fogyasztói réteg
hiánya, mely azt eredményezi, hogy nem származik versenyel!ny (gazdasági
haszon) a védjegyezett termékb!l.

•

A rendszerben csak kevés termék és vállalat van (azok is túlnyomó részben a
„bevásárló táskás” cégek) – a kapcsolódó ösztönz! szabályozás nem számottev!
(ahol érzékelhet! a szabályozás ösztönz! hatása, az csak sz"k kört érint).

•

A rendszerben történ! részvétel igen költséges, és túl nagy adminisztrációs terhet
jelent a cégek számára.

A pozitív válaszok között összesen annyi szerepel, hogy:
•

Egyre több a védjegyet szerzett termék és vállalat.

•

Egyre er!södik a környezettudatos fogyasztói réteg.

A közvetlen gazdasági haszonnal kapcsolatban a rendszer sikeressége/sikertelensége
vonatkozásában a következ! észrevétel emelhet! ki: a rendszer nem támogatott (a
védjegyezettek részére kedvezmények stb.), a szabályozás nem ösztönzi a gyártókat a
védjegy megszerzésére, sem a felhasználókat a védjegyezett termékek vásárlására – azok a
szabályozások (pl. termékdíjas szabályozás), melyek ösztönzik a védjegyhasználatot, csak
sz"k réteget érintenek – a piaci viszonyok a védjegyezés ellen hatnak.
Megjegyzés: az eredményekb!l kit"nik, hogy a rendszer sikerességének megítélésekor a
cégek válaszaiban azok a gondolatok kerülnek el!, melyeket dolgozatomban az ördögi kör
problémája alatt vizsgáltam, s melyek egyértelm"en befolyással bírnak a védjegyezés
kapcsán a gyakorlatban megszerezhet! el!nyökre.
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Esetleges kedvezmények megítélése a hazai öko-címkézési rendszerben
A kutatás további részében vizsgáltam, hogy a cégek:
•

… hogyan vélekednek különböz!, a hazai rendszerbe is bevezethet!, esetleges
kedvezmények motiváló hatásáról,

•

… javasolnák-e kedvezmények bevezetését a védjegyezéssel kapcsolatban, és
amennyiben igen, melyek lennének ezek a kedvezmények.

Az eredmények az alábbiak:
Esetleges kedvezmények motivációs erejének megítélése a
hazai öko-címkézési rendszerben
18

Válaszok megoszlása
(cégek válasza db)

16
14
12

Összes cég

10

Bevásárló táskás cégek

8

Egyéb cégek

6
4
2
0
Egyáltalán
nem
motivál

Motivál

Nagyon
motivál

no

n=33

16. ábra: Esetleges kedvezmények motivációs erejének megítélése a hazai öko-címkézési rendszerben
(forrás: saját szerkesztés a mélyinterjús kutatás alapján)

Összefoglalás, következtetések
Bár a résztvev! cégek legtöbbje a kedvezmények szerepét nagyon fontosnak tartja egy
öko-címkézési rendszer sikeressége szempontjából, a gyakorlatban a cégek úgy érzékelik,
hogy a védjegyhasználati joghoz tartozó kedvezmények megléte legkevésbé se jellemz! a
hazai rendszerre.
Megjegyzés: a hazai rendszer fejlesztése során törekedni kellene arra, hogy az elméletben
fontosnak tartott tényez!k a gyakorlatra is jellemz!k, meghatározók vagy alapvet!k
legyenek.
A cégek nagy része (85%) nagyon motiválónak és motiválónak érzi azt, ha a rendszerben
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bevezetésre kerülnek a védjegyhasználati joghoz tartozó kedvezmények, és jelent!s
hányaduk (58) javaslatot is tett ilyen kedvezmények bevezetésére.
A javasolt kedvezmények legtöbbje általános jelleg", minden védjegyhasználóra egyaránt
értelmezhet! (pl. állami támogatások, környezetterhelési díj és egyéb adó kedvezmények),
mások csak bizonyos termékek kapcsán értelmezhet!ek (pl. termékdíj kedvezmény,
hulladékhasznosítási és szállítási díj kedvezmény, bányajáradék kedvezmények).
A hazai környezetbarát termék védjegy ismertségének, és az ismertség hatásainak
megítélése
A kutatás utolsó szakasza a védjegy ismertség vizsgálatára irányul. Ezen részben
vizsgálom:
•

… a címkeismertséget el!segít! kommunikációs eszközök ismertségét,

•

… a címke ismertséget a vállalatok és a fogyasztók körében,

•

… azt a kérdést, hogy a címke ismertségének növelése hogyan befolyásolná a
vállalatok részvételét a rendszerben, illetve, hogy hogyan befolyásolná a
fogyasztók viselkedését.

Cégek által ismert, a hazai öko-címkézésr!l információt nyújtó információforrások
elemzése

17. ábra: Esetleges kedvezmények motivációs erejének megítélése a hazai öko-címkézési rendszerben
(forrás: saját szerkesztés a mélyinterjús kutatás alapján)
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Az els! kérdés kapcsán a kutatásban részt vev! cégek válasza alapján (szabad válaszadási
lehet!ség, több válasz is felsorolható volt) megállapítható, hogy nincs igazi domináló
kommunikációs eszköz, melyet a részt vev! cégek egyértelm"en kiemeltek volna (17.
ábra). S!t, a vizsgálat eredményei inkább azt mutatják, hogy a cégek legtöbbje
(legnagyobb válaszadási arány) úgy ítéli meg, hogy a gyakorlatban alig lehet találkozni a
védjegy ismertségét növel! eszközökkel.
Mindemellett az Internet és a piaci kapcsolatok szerepe kapta a legtöbb választ, a sajtó
(TV), a szórólapok, kiállítások szerepét elhanyagolhatónak ítélték.
Az öko-címke ismertség és az ismertség hatásainak értékelése – vállalatok köre
A címke ismertség (a vállalatok körében) vizsgálata alapján a következ! eredmények
születtek. A résztvev! cégek 55%-a (18/33 válasz) szerint a védjegy ismert a vállalatok
körében, 15%-uk (5/33 válasz) szerint nem ismert, és 6%-uk szerint (2/33 válasz) nagyon
ismert (18. ábra). A cégek 24-a (8/33 válasz) úgy ítélte meg, hogy erre a kérdésre nem tud
objektív módon választ adni.

Válaszok megoszlása
(cégek válasza db)

Annak megítélése, hogy a hazai öko-címke mennyire ismert a
vállalatok körében
20
18
16
14
12

Összes cég

10
8
6
4
2
0

Bevásárló táskás cégek
Egyéb cégek

Egyáltalán
nem
ism ert

Ism ert

Nagyon
ism ert

no

n=33

18. ábra: Annak megítélése, hogy a hazai öko-címke mennyire ismert a vállalatok körében
(forrás: saját szerkesztés a mélyinterjús kutatás alapján)

Több cég indokolta is a válaszát, mely indokok az alábbiakban foglalhatók össze:
•

M"anyag iparágon belül (nagyon) ismert (különben alig) - cégek közötti kapcsolat,
kommunikáció, illetve a termékdíjas szabályozás miatt,
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•

Kevés a tájékoztató munka – aki figyelemmel kíséri, az információhoz tud jutni, de
az információt keresni kell, nehéz hasznos anyagokat találni a témakörben – egy
vállalkozónak a saját területén látnia kell mindazokat a lehet!ségeket, melyek
segítségével gazdasági el!nyre tehet szert.

Annak megítélése, hogy az öko-címke ismertség növelésével több cég pályázna-e a
védjegyhasználati jog megszerzésére
A védjegy ismertségével összefüggésben vizsgálatom kiterjedt annak kutatására is, hogy a
cégek hogyan vélekednek arról a kérdésr!l, hogy az öko-címke ismertség növelésével több
cég pályázna-e a védjegyhasználati jog megszerzéséért.

19. ábra: Annak megítélése, hogy az öko-címke ismertség növelésével több cég pályázna-e a
védjegyhasználati díj megszerzésére
(forrás: saját szerkesztés a mélyinterjús kutatás alapján)

A cégek 45%-a (15/33 válasz) úgy vélekedik, hogy a címke ismertség növelése hatására
talán több cég pályázna a védjegy elnyerésére, összesen 36%-uk (12/33 válasz) gondolja
úgy, hogy az ismertség növelés hatására n!ne a védjegyhasználati jog iránti tényleges
érdekl!dés (cégek 27%-a, 9/33 válasz igen, cégek 9%-a, 3/33 válasz – biztosan igen), míg
összesen 15%-uk (5/33 válasz) gondolja azt, hogy az ismertség növelés nem növelné a
pályázati kedvet (cégek 12%-a, 4/33 válasz nem, cégek 3%-a, 1/33 válasz – biztosan nem)
(19. ábra).
Több cég indokolta is véleményét, mely indokok az alábbiakban foglalhatók össze.
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Igennel válaszolók véleménye:
•

A védjegy ismertség növelése csak abban az esetben növelné a pályázati kedvet, ha
a pályázó látná, hogy a védjegyhasználat tényleges gazdasági el!nyökkel jár – ha
n! a védjegy ismertsége, akkor az magával hozhatja a versenyel!ny, gazdasági
el!nyök tényleges tapasztalását.

Talánnal válaszolók véleménye:
•

Az ismertség növelés szükséges, de nem elégséges feltétele annak, hogy több
vállalat pályázzon a védjegyhasználati jog megszerzésére – kell, hogy a valóságban
is érezhet!ek legyenek a védjegyezéshez kapcsolható gazdasági el!nyök – piaci
érdeknek dominálónak kell lennie,

•

Nem az ismertség a legfontosabb szempont – kérdéses az is, hogy a vállalatok
képesek-e kifejleszteni olyan piacképes terméket, mely megfelel a védjegyezési
kritériumoknak (tekintve, hogy valószín"leg a fejlesztett termék drágább lesz).

Nemmel válaszolók véleménye:
•

Nem az ismertség a meghatározó, f!ként akkor pályáznának többen, ha látnák az
el!nyét, a gazdasági hasznot.

Az öko-címke ismertség és az ismertség hatásainak értékelése – lakosság köre
A címke ismertség (a lakosság körében) vizsgálata alapján a következ! eredmények
születtek (20. ábra). A résztvev! cégek azonos arányban válaszolták azt, hogy a címke
ismert (cégek 48%-a, 16/33 válasz), valamint azt, hogy a címke egyáltalán nem ismert
(cégek 48%-a, 16/33 válasz). Azt viszont egy cég sem mondta, hogy a címke nagyon
ismert lenne a lakosság körében.

119

5. AZ ELMÉLETI „3WIN” KAPCSOLATRENDSZER MEGVALÓSULÁSÁNAK GAZDASÁGI
SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA A HAZAI GYAKORLATBAN – MÉLYINTERJÚS FELMÉRÉS

Annak megítélése, hogy a hazai öko-címke mennyire ismert a
lakosság körében
18

Válaszok megoszlása
(cégek válasza db)
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Bevásárló táskás cégek
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20. ábra: Annak megítélése, hogy a hazai öko-címke mennyire ismert a lakosság körében
(forrás: saját szerkesztés a mélyinterjús kutatás alapján)

Több cég indokolta is a válaszát, mely indokok az alábbiakban foglalhatók össze:
•

Alig ismert a címke, mert nincs megfelel! tájékoztatás, a média nem foglalkozik a
védjeggyel – ha a címke maga ismert is, a jelentése nem,

•

Kevés az olyan termék, mely a lakosság körében a mindennapi életben fontos
szerepet töltene be, így magukkal a védjegyezett termékekkel nem is találkoznak,

•

A lakosság kis része környezettudatos vásárló, a fogyasztók a döntéseiket
legtöbbször az árak alapján hozzák meg,

•

(Épít!iparban ismert – a védjegy a t"zvédelmi szakmai m"helyeken belül nem
téma).

Annak megítélése, hogy az öko-címke ismertség növelésével több védjegyezett
terméket vásárolnának-e a fogyasztók
A védjegy ismertségével összefüggésben vizsgálatom kiterjedt annak kutatására is, hogy a
cégek hogyan vélekednek arról a kérdésr!l, hogy az öko-címke ismertség növelésével több
védjegyet szerzett terméket vásárolnának-e a fogyasztók.
A cégek 39%-a (13/33 válasz) úgy vélekedik, hogy a címke ismertség növelése hatására
talán több védjegyet szerzett terméket vásárolnának a fogyasztók, összesen 45%-uk (15/33

120

5. AZ ELMÉLETI „3WIN” KAPCSOLATRENDSZER MEGVALÓSULÁSÁNAK GAZDASÁGI
SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA A HAZAI GYAKORLATBAN – MÉLYINTERJÚS FELMÉRÉS

válasz) gondolja úgy, hogy az ismertség növelés hatására n!ne a védjegyezett termékek
kereslete (cégek 33%-a, 11/33 válasz igen, cégek 12%-a, 4/33 válasz – biztosan igen), míg
összesen 12%-uk (4/33 válasz) gondolja azt, hogy az ismertség növelés nem növelné a
keresletet (cégek 12%-a, 4/33 válasz nem, cégek 0%-a, 0/33 válasz – biztosan nem) (21.
ábra).

21. ábra: Annak megítélése, hogy az öko-címke ismertség növelésével több védjegyezett terméket
vásárolnának-e a fogyasztók
(forrás: saját szerkesztés a mélyinterjús kutatás alapján)

Több cég indokolta is a válaszát, mely indokok az alábbiakban foglalhatók össze.
Igennel válaszolók véleménye:
•

Ismertség és fogyasztás összefügg - konkrét ismereteket kapnának a termék
el!nyeir!l és a használat gazdaságosságáról, és kedvez! környezeti hatásairól,

•

Lassan n! a társadalom környezettudatossága.

Talánnal válaszolók véleménye:
•

A kereslet növekedése nemcsak az ismertségt!l, de a vásárlói tudatosságtól is függ
– gyakran csak az ár számít,

•

Lassan n! a társadalom környezettudatossága.
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Nemmel válaszolók véleménye:
•

A védjegyezett termékek általában magasabb árfekvés"ek, a magyar fogyasztók
pedig még mindig nagyon árérzékenyek.

Összefoglalás, következtetések
A vizsgálatok mutatják, hogy a védjegy ismertség növelése érdekében igen kevés
felhasznált eszközzel találkoznak mindennapos m"ködésük során a cégek. A válaszadók
legtöbbje azt nyilatkozta, hogy szinte semmilyen a címke ismertséget növel! eszközzel
nem találkozik, míg a többiek válaszából kiderül, hogy a címke ismertségének növelésében
az Internet és a piaci kapcsolatok töltenek be fontosabb szerepet. Amennyiben ezt az
eredményt összevetjük az öko-címkézéssel kapcsolatos els! információforrás-, valamint a
cégeknek a védjegyhasználatra vonatkozó kommunikációjának vizsgálati eredményekkel,
akkor érdekes megállapításokat tehetünk.
Az els! esetben a legkiemelked!bb szerepet a céges kapcsolatok és a média jelentette,
legkiemelked!bb szerepe ugyancsak a céges kapcsolatoknak, az Internetnek, és a céges
szóróanyagoknak volt. Ennek képében nem ellentmondásos, hogy jelenleg leginkább
ugyancsak a céges kapcsolatok, és az Internet a leginkább információval szolgáló
kommunikációs eszköz.
Megjegyzés: A kapott eredmény tehát nem ellentmondásos, de nem is feltétlenül kellene,
hogy ez legyen a végs! eredmény, mert a felsoroltakból az érezhet!, hogy igazából a céges
kommunikáción kívül nincs más jelent!s információs tevékenység, mely növelné a címke
ismertséget. A rendszer m"ködése szempontjából (lásd a címke ismertség hatásainak
eredményét) mindenképpen szükséges lenne egy er!s kommunikációs tevékenység,
kampány, melyet a Környezetbarát Termék Nonprofit Kft koordinálhatna.
A címke ismertség (vállalatok körében), és annak hatásainak vizsgálatából kit"nik, hogy a
cégek úgy vélekednek a védjegyezésr!l, hogy az ismert, vagy kevésbé ismert a vállalatok
körében. A cégek válaszaiból az is szembet"n!, hogy az ismertség egyes iparágakon belül
sokkal jellemz!bb (gondolva itt a „bevásárló táskás” cégek körére), mint másokban,
továbbá, hogy a cégek hiányolják a tájékoztató munkát. Holott a cégek nagy része úgy érzi,
hogy a védjegy ismertsége növelné a vállalatok pályázati kedvét is (talán 45% + igen 27%
+ biztosan igen 9%).
A cégek véleményének indoklása igen érdekes következtetéseket enged levonni: mind az
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igennel, mind a talánnal, mind a nemmel válaszadók ugyanarra az összefüggésre hívták fel
a figyelmet, miszerint: nem elég a védjegy ismertségének növekedése, nagyon fontos az is,
hogy a cégek a gyakorlatban is érezzék a védjegyezés gazdasági el!nyeit. Ez az eredmény
teljes összhangban van a védjegyezéssel kapcsolatos várt és tapasztalt el!nyök
vizsgálatának eredményeivel.
A címke ismertség (lakosság körében), és annak hatásainak vizsgálatából kit"nik, hogy a
cégek azonos arányban vélik úgy, hogy a védjegy egyáltalán nem ismert vagy ismert a
lakosság körében. Felt"n!, hogy egyetlen cég sem válaszolta azt, hogy a védjegy nagyon
ismert lenne. A válaszaik indoklásából kiderül, hogy f!leg két okot tartanak a cégek ezzel
kapcsolatban fontosnak: tájékoztatás hiányát, lakosságközeli termékek hiányát.
Az ismertség növelése fontos lenne, a cégek nagy része (talán 39% + igen 33% + biztosan
igen 12%) érzi úgy, hogy az növelhetné a védjegyezett termékek iránti keresletet.
Indokként kiemelve, hogy az ismertség és kereslet összefügg, és n! a lakosság
környezettudatossága (bár még sokszor csak az ár számít).

5.2.3 A környezetbarát termék védjegyezési rendszer sikerességét befolyásoló
tényez!k megítélése
A vizsgálat alapját olyan tényez!k képezik, melyek egy környezetbarát termék
védjegyezési rendszer sikerességét leginkább befolyásolják. Els! lépésben kértem a
válaszadók véleményét ezen tényez!knek egy elméleti környezetbarát termék védjegyezési
rendszer sikerességét befolyásoló hatásáról, második lépésben pedig a mélyinterjús kutatás
válaszadóinak véleményét értékeltem annak kapcsán, hogy a felsorolt tényez!k mennyiben
jellemz!ek a hazai gyakorlati rendszerm"ködésre.
A felmérés ezen pontjának célja az volt, hogy a két vizsgálati eredményt összevetve látni
lehessen, hogy a hazai rendszerm"ködés gyakorlatára mennyiben jellemz!ek a cégek által
fontosnak tartott, a rendszer m"ködés sikerességét nagy mértékben befolyásoló tényez!k.
Eredményeim felhasználhatók a rendszerm"ködés jöv!beli javítása során.
Egy öko-címkézési rendszer sikerességét befolyásoló tényez"k szerepének megítélése
Az alábbi táblázat (12. táblázat) összefoglaló jelleggel mutatja, hogy a kutatásban
résztvev! cégek hogyan ítélték meg egy öko-címkézési rendszer sikerességét befolyásoló
tényez!k szerepét. A vizsgálat részletes eredményeit a 17. mellékletben mutatom be, az
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alábbiakban csak a legfontosabb eredményeket foglalom össze, következtetéseket is

Megfelel! számú védjegyezhet! tcs.
Megfelel! számú lakosság közeli védjegyezhet! tcs.
Jól kidolgozott (életciklus-szemlélet") kritériumr.
Megfelel! számú védjegyet szerzett termék
Megfelel! számú védjegyet szerzett vállalat
Egyszer" pályázati rendszer
Kedvezmények a védjegyhasználati díjjal kapcs-ban
Védjegy ismertsége a vállalatok körében
Védjegy ismertsége a lakosság körében
Környezettudatos fogyasztói réteg
Védjegy ismertségének növelése komm. eszk-kel

… a sikeresség
szempontjából
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Meghatározó,
Alapvet!

Jellemz!

Alig jellemz!

Legkevésbé jellemz!

Nagyon fontos

Fontos

Egyáltalán nem
fontos, Alig fontos

levonva.

… a hazai rendszerre
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

12. táblázat: Egy öko-címkézési rendszer sikerességét befolyásoló tényez!k megítélése (összesített
válaszok, n=33)
(forrás: saját szerkesztés a mélyinterjús kutatás alapján)

Összefoglalás, következtetések
Egy rendszer sikerességének szempontjából a kutatásban részt vev! cégek többsége
nagyon fontosnak tartja, hogy a rendszerben megfelel! számú lakosság közeli
védjegyezhet! termékcsoport legyen, a kritériumrendszerek jól, szakmailag megalapozott
módon, környezeti szempontokat figyelembe véve (LCA logikát követve) kerüljenek
kidolgozásra, egyszer" legyen a pályázati rendszer, legyenek kedvezmények a
védjegyhasználati díjjal kapcsolatban, a védjegy ismert legyen a vállalatok és lakosság
körében, legyen a piacon környezettudatos vásárlói réteg, továbbá, a védjegy ismertségét
megfelel! kommunikációs eszközök segítségével növeljék.
Fontosnak tartják továbbá, hogy a rendszerben megfelel! számú védjegyezhet!
termékcsoport, védjegyet szerzett termék és vállalat legyen.
A válaszokból kit"nik, hogy míg a megfelel! számú védjegyezhet! termékcsoport meglétét
a cégek fontos, sikerességet befolyásoló tényez!nek ítélték, addig a megfelel! számú
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lakosság közeli termékcsoportok meglétét nagyon fontosnak ítélték.
A megfelel! számú védjegyet szerzett termék és vállalat befolyásoló szerepénél többen azt
a megjegyzést tették, hogy igazából ez utóbbiak inkább a piac tulajdonságain és a
kritériumrendszerek követelményein múlnak, és inkább azt tartják nagyon fontosnak, hogy
a rendszerbe csak az igazán jó, megfelelni képes termékek kerüljenek be.
Összevetve az eredményeket az öko-címkézési rendszerek sikerességét befolyásoló
tényez!k hazai rendszerm"ködésben történ! érvényesülésének megítélésével az alábbi
következtetések vonhatók le.
•

Termékcsoportok, kritériumrendszerek és védjegyet szerzett termékek, vállalatok
körének, számának megítélése a hazai rendszerm"ködés gyakorlatában: a
válaszadók az el!z!ekben fontosnak, vagy nagyon fontosnak ítélt, egy ökocímkézési rendszer sikerességét befolyásoló tényez!k kapcsán úgy vélekedett, hogy
azok nem igazán jellemz!ek a hazai rendszerm"ködésre. Érdekes az eredmény,
miszerint az általuk egyik legfontosabbnak ítélt tényez!vel – megfelel! számú
lakosság közeli védjegyezhet! termékcsoport – kapcsolatban érezték a leginkább
úgy a válaszadók, hogy az a hazai rendszerm"ködésre a legkevésbé jellemz!. Így a
kapott eredmények különböz!sége miatt érezhet! egyfajta, az elmélet és a
gyakorlat között felmerül! eltérés. Az elméletben másik legfontosabb tényez!ként
a cégek a jól kidolgozott (életciklus-szemlélet") kritériumrendszerek szerepét
tartották. Ebben az esetben már a hazai rendszer megítélésénél jobb a helyzet,
mivel a válasz a többi tényez! vélt helyzetéhez képest a legkedvez!bb, mert a jól
kidolgozott kritériumrendszerek meglétét a cégek nagy része a hazai rendszerre is
jellemz!nek ítéli.

•

Pályázati rendszer és kedvezmények megítélése a hazai rendszerm"ködés
gyakorlatában: míg a cégek legtöbbje mind a pályázati rendszer egyszer"ségét,
mind a kedvezmények szerepét nagyon fontosnak tartja egy öko-címkézési rendszer
sikeressége szempontjából, addig az el!bbi csak közepes módon jellemz! (jellemz!
kategória) a hazai rendszerre, az utóbbit pedig a cégek a legnegatívabb értékelési
kategóriába sorolták, vagyis úgy ítélték, hogy az a legkevésbé se jellemz! a hazai
rendszerre.
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•

A címke ismertség, a környezettudatos fogyasztói réteg és az ismertséget növel!
kommunikáció megítélése a hazai rendszerm"ködés gyakorlatában: a védjegy
ismertsége, az ismeretek kommunikálása, és a környezettudatos fogyasztói réteg
megléte a hazai rendszerre a legkevésbé jellemz! kategória és jellemz! kategóriák
közé esik, holott ezen tényez!k elméleti szerepét a válaszadók egy rendszer
sikerességét befolyásoló nagyon fontos tényez!knek ítélték egy rendszer m"ködése
esetén.

5.2.4 A mélyinterjús kutatás eredményeinek összefoglalása – következtetések,
javaslatok
Tekintve, hogy elemzésem során minden egyes vizsgálati pont esetén összegeztem a
kutatás részeredményét, és következtetéseket tettem, ezért most csak a legfontosabb
kutatási eredményeket, következtetéseket mutatom be összefoglaló jelleggel:
Termékcsoportok, védjegyezett termékek és vállalatok megítélése
A hazai rendszerben szerepl! termékcsoportok számának és körének vizsgálatából kit"nik,
hogy a választ adó cégek többsége túl kevésnek tartja a védjegyezhet! termékek körének
számát a hazai rendszerben, továbbá úgy ítéli meg, hogy túl sz"k a védjegyezhet!
termékcsoportok köre, a rendszerben szerepl! termékcsoportokra pedig az jellemz!, hogy
nem lakosság közeli termékek, valamint, hogy f!ként azon termékcsoportok dominánsak a
rendszerm"ködésben, mely hátterében ösztönz! szabályozás, vagy érzékelhet! gazdasági
haszon áll. A cégek nagy része úgy érzi, hogy a termékcsoportok kib!vítése szükséges, és
növeli a rendszer eredményességét. Ezzel összefüggésben f!leg lakosság közeli, háztartási
eszközöket ajánlanak a rendszerbe történ! bevonásra.
A választ adó cégek továbbá úgy ítélik meg, hogy sem a védjegyezett termékek, se a
védjegyezett vállalatok száma nem megfelel! a hazai rendszer esetén.
A környezetbarát termék védjegyezés elméleti gazdasági el"nyeinek gyakorlati
megvalósulásának megítélése
Az elméletben megjelen! közvetett gazdasági el!nyök gyakorlati megvalósulása a hazai
védjegyezési rendszerre csak részben jellemz!. A védjegyezésben részt vev! vállalatok
elvárásai nagyobbak, mint a valóságban tapasztalt hasznok, és ennek okát f!leg a
védjegyezés alacsony ismertségében, a védjegyezési rendszerben szerepl! vállalatok és
termékek kis számában (és nem fogyasztóközeli jellegében), a környezettudatos fogyasztói
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réteg hiányában, a rendszerm"ködés magas költségeiben (és adminisztrációs terheiben)
látják (továbbá említés szintjén szerepel a közbeszerzések által nyerhet! el!nyök
gyakorlatban történ! elmaradása).
Ezeknek a tényszer" válaszoknak a tartalma pontról pontra egybeesik az általam a
védjegyezéshez köt!d! ördögi kör problémájának bemutatásával vázolt azon feltételekkel,
melyek megléte szükséges az elméleti hasznok gyakorlati megvalósításához.
A hazai rendszerm"ködés hatékonyságának növelése érdekében bizonyítottnak tekintem
tehát a feltárt, közvetett gazdasági el!nyöket gátló okok megszüntetésének szükségességét.
A környezetbarát termék védjegyezés „3win”kapcsolatrendszerében bemutatott elméleti
közvetlen gazdasági el!nyök gyakorlati megvalósulása még annyira sem jellemz! a hazai
gyakorlatra, mint a közvetett el!nyöké. Ennek hátterében az áll (és ez a válaszadók
válaszában is megjelenik), hogy a hazai rendszerm"ködés mögött nem húzódnak meg
ösztönz! szabályozóeszközök (támogatások, kedvezmények), kivéve a környezetvédelmi
termékdíjat, aminek folyamatos változása, és a változás tendenciái kedvez!tlenül hatnak a
védjegyezésb!l származtatható hasznokra, ezáltal a rendszerben történ! részvételre is). Ezt
leszámítva a termékdíjas rendszerb!l ered! piaci elvárások ösztönz! (kényszerít!) er!vel
hatottak a gyártók és forgalmazók számára a rendszerbe történ! belépésre, mely után
tapasztalhatták piaci részesedésük megtartását, és az igényt a védjegyezett termékre (bár a
keresleti oldalról megindult egy negatív tendencia, mely a termékdíjas szabályozás
változásaiból ered).
Annak érdekében, hogy a rendszerbe történ! belépés, és rendszerben maradás motiváltabb
legyen, érdemes lenne tényleges kedvezményeket bevezetni, ugyanis ezek nemcsak a
motiváltságot növelhetnék, de növelhetnék a részt vev! cégeknek a címkézésb!l ered!
gazdasági el!nyeit, melyek – a korábbiakban bizonyított elemzések (várt és tapasztalt
el!nyök) alapján – a rendszerm"ködés hajtóerejeként jelenhetnének meg.
A környezetbarát termék védjegyezési rendszer sikerességét befolyásoló tényez"k
megítélése
A kutatásban résztvev! cégek a felsorolt, egy öko-címkézési rendszer sikerességét
befolyásoló tényez!ket fontosnak és nagyon fontosnak tartják az elméletben, azok
gyakorlatban történ! megvalósulását viszont a hazai rendszerm"ködés kapcsán alig tartják
jellemz!nek (legkevésbé jellemz!, alig jellemz!, jellemz! kategória). Legrosszabb a
helyzet

a

Megfelel!

számú

lakosság

közeli

védjegyezhet!

termékcsoportok,
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Kedvezmények a védjegyhasználati díjjal kapcsolatban, Védjegy ismertségének növelése
kommunikációs eszközökkel tényez!k esetén, melyeket elméletben nagyon fontosnak
ítéltek a válaszadók, míg a hazai megvalósulásukat legkevésbé jellemz! kategóriába
sorolták.

Kedvez!bb

a

helyzet

a

Jól

kidolgozott

(életciklus-szemlélet")

kritériumrendszerek, Egyszer" pályázati rendszer, Védjegy ismertsége a vállalatok körében
tényez!k esetén, melyeket ugyancsak nagyon fontosnak tartanak, de ezek gyakorlati
megvalósulását is jellemz!nek tartják.
A jöv!t tekintve mindenképpen cél, hogy a fontosnak tartott sikertényez!k a hazai
rendszerm"ködésre is jellemz!ek legyenek, mely érdekében szükséges a hazai rendszer
m"ködés átgondolása és jöv!beni fejlesztése.
A fent levont következtetéseken túl a mélyinterjús kutatás egészére vonatkozóan az alábbi
végs! következtetések vonhatók le:
•

Az eredményekb!l megállapítható, hogy a cégek a kutatás során következetes
válaszokat adtak.

•

Azon cégek, akik úgy érezték, hogy nem tudnak objektív módon válaszolni a
kérdésekre ezt jelezték, és így válaszukkal nem torzítják az eredményeket. Az
objektív módon válaszolni nem tudó cégek aránya f!leg azokban az esetekben
nagy, amikor a rendszer egészével kapcsolatban voltam kíváncsi a cégek
véleményére, így megállapítható, hogy a cégek jelent!s része nem rendelkezik
átfogó rendszerismerettel, sokkal inkább csak a maga területén rendelkezik
tapasztalatokkal.

•

Az eredmények a kutatáson belül összhangban állnak egymással, többszörösen is
alátámasztva egymást.

•

A cégek összesített válaszain kívül sok esetben célravezet! volt a cégek
válaszainak két nagy csoportra („bevásárló táskás” cégek, egyéb cégek) történ!
felosztása, és külön, egymással összehasonlító elemzése, mert sok esetben kiderül,
hogy a két nagy csoport válaszai jelent!s eltéréseket mutatnak.

•

A kutatásból kiderül, hogy a cégek elvárásai nagyobbak, mint a gyakorlatban
tapasztalható el!nyök.
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•

A cégek által elméleti síkon igen fontosnak tartott, egy öko-címkézés sikerességét
befolyásoló tényez!k kapcsán a cégek úgy ítélik meg, hogy azok alig, vagy csak
kevésbé jellemz!ek a hazai rendszerm"ködésre.

•

A

cégek

hiányolják

a

rendszerm"ködés

kapcsán

a

résztvev!k

közötti

kommunikációt, valamint a széleskör", a társadalom felé irányuló kommunikációt
is, !k maguk is csak kevésbé tesznek konkrét marketinges lépéseket a védjegy
kommunikálása érdekében.
•

A kutatás során végig érezhet!, hogy mennyire fontos a cégek számára az, hogy
jelent!sebb legyen a védjegyezéshez f"z!d! gazdasági haszon, és ezzel
összefüggésben

nagyon

fontosnak

tartják

a

kapcsolódó

szabályozás

megváltoztatását.
•

Ugyancsak a szabályozással összefüggésben számos ponton a „bevásárló táskás” és
az egyéb cégek közti válaszok eltérése visszavezethet! a termékdíjas szabályozásra.

A kutatás során kiderül, hogy melyek azok a pontok, melyek esetén mindenképpen
szükséges a rendszerbe történ! beavatkozás a rendszer m"ködésének javítása, fenntartása
érdekében, mely változtatások során célszer" a cégek által adott válaszokat, javaslatokat
megfontolni, és magukat a cégeket is bevonni a fejlesztési folyamatba.
5.3 A STATISZTIKAI ÉS MÉLYINTERJÚS KUTATÁS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEVETÉSE
A fent bemutatott elemzések eredményeib!l levonható a következtetés, miszerint a hazai
környezetbarát termék védjegyezési rendszerben mind a védjegyezhet! termékcsoportok
köre, mind a védjegyet szerzett termékek és vállalatok köre eltérést mutat más
védjegyezési rendszerekhez képest. Célom annak összefoglalása, hogy mi okozza a hazai
rendszerben tapasztalható trendeket, melyek befolyásolják a hazai rendszernek a többi
rendszerhez képesti viszonyát, el!idézik a rendszer torzultságát
Az alábbiakban átfogó elemzést nyújtok a statisztikai és a mélyinterjús kutatási
eredmények összevetésér!l. A legf!bb elemzési eredményeket pontról pontra vizsgálom,
feltárva a statisztikai és a mélyinterjús kutatás eredményei közti hasonlóságokat, esetleges
eltéréseket. Minden egyes kérdéskör esetén vizsgálom azt is, hogy az adott eredménynek
milyen okok, milyen befolyásoló tényez!k állnak a hátterében, továbbá javítási
javaslatokat is megfogalmazok a rendszer jöv!beli fejlesztése, hatékonyabbá tétele
érdekében.
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Az elemzést táblázatos formában foglalom össze (13. táblázat), de legf!bb következtetéseimet külön, szöveges formában is kiemelem.
Statisztikai, környezetjogi elemzések eredménye (összefoglalás)

Mélyinterjús kutatás eredménye (összefoglalás)

Termékcsoport elemzés
A
hazai rendszer
kritériumrendszerrel.

rendelkezik

a

legkevesebb

érvényes

kidolgozott A hazai rendszerben szerepl! termékcsoportok számának és körének vizsgálatából
kit"nik, hogy a választ adó cégek többsége túl kevésnek tartja a védjegyezhet!
termékek körének számát a hazai rendszerben, továbbá úgy ítéli meg, hogy túl sz"k a
Amíg az elemzett többi rendszer (saját) termékcsoport választási módszertana alapján
védjegyezhet! termékcsoportok köre.
a háztartási termékeket tekinti természeti, gazdasági, társadalmi környezeti
szempontból a leginkább relevánsnak a környezetbarát termék védjegyezésben, addig A rendszerben szerepl! termékcsoportokra pedig az jellemz!, hogy nem lakosság
a hazai rendszer más irányvonalat követ.
közeli termékek, valamint, hogy f!ként azon termékcsoportok dominánsak a
rendszerm"ködésben, mely hátterében ösztönz! szabályozás, vagy érzékelhet!
A hazai rendszer tartalmaz a többivel legkevésbé közös termékcsoportokat.
gazdasági haszon áll.
A hazai rendszer domináns kritériumcsoportja (épít!ipari termékek) alig mutat
A cégek nagy része úgy érzi, hogy a termékcsoportok kib!vítése szükséges, és növeli
átfedést a vizsgált rendszerek kritériumaival, vagyis belátható, hogy a hazai rendszer a
a rendszer eredményességét. Ezzel összefüggésben f!leg lakosság közeli, háztartási
többit!l eltér! irányvonalat képvisel a kritériumszámok alapján dominánsnak
eszközöket ajánlanak a rendszerbe történ! bevonásra.
tekinthet!, leginkább preferált termékkör esetén.
A trendek alapján megállapítható, hogy a termékcsoportok dominanciája között a
különböz! rendszerek esetén nincs jelent!s eltérés, kivéve egy esetben: a hazai
rendszerben a csomagolásokra kidolgozott kritériumrendszerek száma a harmadik a f!
csoportok között, míg a többi kritériumrendszer esetén ez a csoport alig számottev!
(hetedik, nyolcadik).
Az eredmények hátterében álló okok – befolyásoló tényez!k
Általános piaci érdektelenség; termékcsoport választási módszertan különböz!sége; termékdíjas szabályozás és közbeszerzések befolyásoló hatása
Következtetések
A statisztikai és mélyinterjús kutatási eredmények egymással összhangban állnak, mindkét eredmény kiemeli, hogy a hazai rendszerben túl kevés védjegyezhet!
termékcsoport szerepel, és ezek igen sz"k kör"ek, nem lakosságközeli termékcsoportok.
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Javítási javaslatok
Termékcsoport választási módszertan kidolgozása és alkalmazása a hazai rendszerben, mely figyelembe veszi a termék természeti, gazdasági és társadalmi környezeti
kapcsolatait: a termékcsoportok kib!vítése lakosság közeli (és f!ként háztartási) termékekkel (felel!s: Környezetbarát Termék Nonprofit Kft.)
Védjegyezést támogató, motiváló környezetszabályozás kialakítása – zöld közbeszerzések szerepének er!sítése, termékdíjas szabályozás átgondolása (felel!s: állami
jogalkotás)
Piaci érdektelenség megszüntetése – védjegy ismertséget növel! kampányok szervezése, a védjegy megszerzésének és a védjegyezett termékek vásárlásának ösztönzése
(felel!s: a védjegyezés érdekelt felei – pl. Környezetbarát Termék Nonprofit Kft., állami szervek, média, lakosság, vállalatok összefogásával)
Védjegyezett termékek, vállalatok elemzése
Hazai védjegyezett termékek, vállalatok elemzés
Mind termék, mind szerz!désszámok alapján két termékcsoport fedi le a hazai
környezetbarát termékek piacának nagy részét (több, mint 80%-át): épít!ipari
termékek, biológiai úton lebomló bevásárló táskák.

A választ adó cégek továbbá úgy ítélik meg, hogy se a védjegyezett termékek, se a
védjegyezett vállalatok száma nem megfelel! a hazai rendszer esetén.

A védjegyezésben részt vev! cégek jelent!s része a védjegyezés más-más területein
érdekelt, míg maradék részük egyetlen termékkörben, a biológiai úton lebomló
bevásárló táskák körében érdekelt.
A piacon szerepl! két cég (mindkett! épít!ipari) fedi le termékeivel a védjegyezett
termékek piacának közel felét, 40%-át.
Hazai védjegyezett termékek, vállalatok a nemzetközi tények tükrében elemzés
A hazai rendszer tartalmazza mind a legkevesebb szerz!dést, mind pedig a
legkevesebb védjegyezett terméket (melyek száma más rendszerekhez képest
nagyságrendbeli eltérést is mutat).
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A hazai rendszerben a csomagolás termékcsoport igen domináns (termékszám alapján
2. hely, szerz!dések száma alapján 1. hely), míg a többi rendszerben ez a
termékcsoport nem jelent!s (4-8. hely). Ezt a csoportot a hazai rendszer gyakorlatban
a biológiai úton lebomló bevásárló táskák képviselik, mely csoport a vizsgált
rendszerek egyikében sem jelentkezik, vagyis a hazai rendszerben egy olyan termék
helyezkedik el az élen, mely nem szerepel egyik vizsgált védjegyezési rendszerben
sem.
A hazai rendszerben a kritérium szám elemzés alapján amúgy is csak a második
helyen álló háztartási termékek csoport (ezzel eltérve az összes többit!l, ahol els!
helyet képvisel a kritériumrendszerek száma alapján) a gyakorlatban a termékszámok
és szerz!désszámok alapján még ezt a szintet sem éri el, csupán a harmadik helyet
foglalja el.
Az eredmények hátterében álló okok – befolyásoló tényez!k
Általános piaci érdektelenség; termékcsoport választási módszertan különböz!sége; termékdíjas szabályozás és közbeszerzések befolyásoló hatása
Következtetések
A statisztikai és mélyinterjús kutatási eredmények egymással nem feleltethet!k meg teljesen, tekintve, hogy a mélyinterjú eredményei között kevésbé szerepel hangsúlyosan
az adott témakör. Ennek oka, hogy a válaszadó cégek jelent!s része (közel 40%) a válaszadáskor úgy gondolta, hogy nem tud objektív módon válaszolni a kérdésre. Ennek
hátterében a cégek elmondása alapján az húzódik meg, hogy nincs átfogó rendszerismeretük, a védjegyezés kapcsán, f!leg csak a saját munkájukat és eredményeiket látják át.
Javítási javaslatok
Lásd el!z! pont javítási lehet!ségeit
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A környezetbarát termék védjegyezés elméleti gazdasági el!nyeinek gyakorlati megvalósulásának elemzése
Közvetett el!nyök érvényesülése
Közvetett el!nyök érvényesülése általában
Az elméletben megjelen! közvetett gazdasági el!nyök gyakorlati megvalósulása a
hazai védjegyezési rendszerre csak részben jellemz!. A védjegyezésben részt vev!
vállalatok elvárásai nagyobbak, mint a valóságban tapasztalt hasznok, és ennek okát
f!leg a védjegyezés alacsony ismertségében, a védjegyezési rendszerben szerepl!
vállalatok és termékek kis számában (és nem fogyasztóközeli jellegében), a
környezettudatos fogyasztói réteg hiányában, a rendszerm"ködés magas költségeiben
(és adminisztrációs terheiben) látják (továbbá említés szintjén szerepel a
közbeszerzések által nyerhet! el!nyök gyakorlatban történ! elmaradása).
Ezeknek a tényszer" válaszoknak a tartalma pontról pontra egybeesik az általam a
védjegyezéshez köt!d! ördögi kör problémájának bemutatásával vázolt azon
feltételekkel, melyek megléte szükséges az elméleti hasznok gyakorlati
megvalósításához.
Zöld közbeszerzés és a környezetbarát termék védjegyezés kapcsolata

Zöld közbeszerzés és a környezetbarát termék védjegyezés kapcsolata

A piaci verseny megsértése nélkül (nem a címke meglétét írják el!, hanem annak
háttér kritériumait) a közbeszerzési folyamatban el!nyben részesülhetnek a magasabb
környezeti színvonalat képvisel!, öko-címkét elnyer!, vagy az osztályozási skálán
jobb kategóriájú termékek.

A kutatás során három cég (két épít!ipari, egy „t"zvédelmi”) tett említést a
közbeszerzések fontos szerepér!l a védjegyezésben, ezen cégek védjegyhasználati
joguk megszerzésének okaként a közbeszerzések kapcsán elérhet! versenyel!nyt
(továbbá a védjegy imázsnövel! hatását) emelték ki (Megjegyzés: a
védjegyhasználatot a védjegy megszerzése el!tt gazdasági szempontból el!nyösnek,
Amennyiben tehát a közbeszerzésekben a gyakorlatban is érvényesülnek a fent leírtak,
illetve közömbösnek tekintették. A várakozásaiknak viszont a gyakorlat nem felel
akkor a versenyel!nyb!l származó közvetett gazdasági haszon ösztönz! hatással lehet
meg, mindhárom cég azt nyilatkozta, hogy nem érezhet! semmilyen, a
azon vállalatoknak az öko-címkézési rendszerekben történ! részvételük
védjegyhasználatból származó versenyel!ny a közbeszerzések során, így a
el!mozdítására, melyek termékei vagy szolgáltatásai közbeszerzéshez kötöttek.
gyakorlatban kevésbé tartják gazdaságosnak a védjegyhasználatot, mint el!z!leg).
A zöld közbeszerzés hazai gyakorlatára vonatkozó Zöld Közbeszerzés Nemzeti
Cselekvési Terv olyan termékköröket helyez el!térbe, melyek szerepelnek a jelen
védjegyezési rendszer termékcsoportjai között, így ezeknek a termékköröknek
versenye várható a jöv! közbeszerzési gyakorlata kapcsán. Ellenben számos olyan
termékcsoport szerepel a hazai védjegyezésben, melyeknek beszerzése ugyancsak
közbeszerzéshez kötött, továbbá igen domináns szerepet töltenek be a hazai
védjegyezési gyakorlatban (pl. épít!ipari termékek), de a Terv nem foglalkozik velük
(holott a régi tervben szerepeltek). Ezeknél kevésbé várható er!teljesen érzékelhet!
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változás a közbeszerzések zöldítése kapcsán.
Az eredmények hátterében álló okok – befolyásoló tényez!k
Az elméleti „3win” modell kapcsán ismertetett feltételek gyakorlati hiánya
A zöld közbeszerzés elméleti szerepe nagyobb, mint gyakorlati szerepe
Következtetések
A statisztikai és mélyinterjús kutatási eredmények összehasonlításából kit"nik, hogy az eredmények nem állnak egymással ellentétben, tehát a közbeszerzés kihat a
gyakorlatban is a környezetbarát termék védjegyezésre, de gazdasági el!nyt okozó hatása a gyakorlatban sokkal árnyaltabban jelentkezik, mint az elméletben.
Javítási javaslatok
A „3win” modell kapcsán ismertetett feltételek gyakorlati megvalósulása (felel!s: érintett felek mindegyike, közös összefogás)
Védjegyezést támogató, motiváló zöld közbeszerzési gyakorlat megvalósulása (megfelel! jogi háttér megteremtése, a pályázatkiírásokban a környezeti szempontok
er!teljesebb figyelembe vétele (felel!s: állami jogalkotás, pályázat kiírók)
Közvetlen el!nyök érvényesülése
Közvetlen el!nyök érvényesülése általában
A környezetbarát termék védjegyezés „3win” kapcsolatrendszerében bemutatott
elméleti közvetlen gazdasági el!nyök gyakorlati megvalósulása még annyira sem
jellemz! a hazai gyakorlatra, mint a közvetett el!nyöké. Ennek hátterében az áll (és ez
a válaszadók válaszában is megjelenik), hogy a hazai rendszerm"ködés mögött nem
húzódnak meg ösztönz! szabályozóeszközök (támogatások, kedvezmények), kivéve a
környezetvédelmi termékdíjat.
A környezetvédelmi termékdíjas szabályozás és a környezetbarát termék védjegyezés A környezetvédelmi termékdíjas szabályozás és a környezetbarát termék védjegyezés
kapcsolata
kapcsolata
A környezetvédelmi termékdíjas szabályozás (és azon belül a kutatásom
szempontjából legrelevánsabb termékcsoportnak, a biológiai úton lebomló bevásárló
táskákkal kapcsolatos szabályozása – szabályozásban: m"anyag (bevásárló-reklám)
táskák – igen nagy változásokon ment keresztül az elmúlt években, mely változások
gazdasági erejüknél fogva kihatással vannak a környezetbarát termék védjegyezés
gyakorlatára is.

A termékdíjas rendszerb!l ered! piaci elvárások ösztönz! (kényszerít!) er!vel
hatottak a gyártók és forgalmazók számára a rendszerbe történ! belépésre, mely után
tapasztalhatták piaci részesedésük megtartását, és az igényt a védjegyezett termékre
(bár a keresleti oldalról megindult egy negatív tendencia, mely a termékdíjas
szabályozás változásaiból ered).

A szabályozás folyamatos változása, és a változás tendenciái kedvez!tlenül hatnak a
Azon intézkedések, melyek a termékdíj kedvezményhez, valamint azon változások, védjegyezésb!l származtatható hasznokra, ezáltal a rendszerben történ! részvételre is.
melyek a termékdíj mentességhez (régen), levonáshoz (jelenben) f"z!dnek – a
Annak érdekében, hogy a rendszerbe történ! belépés, és rendszerben maradás
mentesség/levonás megszerzése, vagyis a termékdíj költségek (egy részének)
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megtakarítása – egyértelm"en ösztönzik a gyártókat és forgalmazókat a rendszerben
történ! részvételre. A forgalmazók, a védjegy megszerzése kapcsán, mint
megrendel!k nyomást is gyakorolnak a gyártókra, ami az iparágon belül a
gyakorlatban is megfigyelhet! a védjegyezettek számának növekedésével. Azon
intézkedések viszont, melyek arra irányulnak, hogy védjegyhasználat nélkül is
elérhet! a mentesség (régebben), levonás (jelenben), a rendszerben történ! részvétel
ellen hatnak.

motiváltabb legyen, érdemes lenne tényleges kedvezményeket bevezetni, ugyanis
ezek nemcsak a motiváltságot növelhetnék, de növelhetnék a részt vev! cégeknek a
címkézésb!l ered! gazdasági el!nyeit, melyek – a korábbiakban bizonyított
elemzések (várt és tapasztalt el!nyök) alapján – a rendszerm"ködés hajtóerejeként
jelenhetnének meg.

A szabályozást tekintve leginkább ösztönzött termékkör a m"anyag (bevásárlóreklám) táskák köre.
Az eredmények hátterében álló okok – befolyásoló tényez!k
Ösztönz! környezetszabályozás hiánya
Következtetések
A statisztikai és mélyinterjús kutatási eredmények összehasonlításából kit"nik, hogy az eredmények teljes összhangban állnak egymással, a termékdíjas szabályozás a
gyakorlatban igen nagy ösztönz! er!vel bír a védjegyezési rendszereken belül, a bekövetkez! gazdasági haszon viszont kisebb mérték", mint a védjegyezésben szerepl!k
elvárása, mely a szabályozási rendszer állandó változására vezethet! vissza.
Javítási javaslatok
Védjegyezést támogató, motiváló környezetszabályozás kialakítása – termékdíjas szabályozás átgondolása (felel!s: állami jogalkotás)
13. táblázat: A statisztikai és mélyinterjús kutatás eredményeinek összevetése
(forrás: saját szerkesztés a kutatások eredményei alapján alapján)
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A táblázatban (13. táblázat) pontról pontra megfeleltettem az egyes eredményeket, melyek
hátterében befolyásoló tényez!ként leginkább az általános piaci érdektelenség, a
termékcsoport kidolgozási módszertan hiánya, valamint a védjegyezést kevésbé támogató
környezetszabályozás állnak.
Az általános piaci érdektelenség, mely alatt azt értem, hogy a hazai piac nem
gazdaságilag nem kell!képpen motivált a rendszerben történ! részvételre, tekintve, hogy a
magyar környezetbarát termék védjegyezésben a modellben bemutatott „3win”
kapcsolathoz szükséges feltételek gyakorlatban történ! megjelenésének hiánya gátolja a
gazdasági el!nyök érvényesülését. A piaci érdektelenség megszüntetése érdekében
szükséges a „3win” feltételek gyakorlatban történ! megvalósulása.
Másik befolyásoló tényez! a termékcsoport kidolgozási módszertan. A hazai rendszerrel
kapcsolatos irodalmi források nem tesznek említést a termékcsoportok kiválasztásával
foglalkozó módszertanról. Ezzel szemben más rendszerek esetén kidolgozott módszertan
alapján kerülnek új termékekcsoportok a rendszerbe, figyelembe véve a termékcsoport
környezeti, gazdasági és társadalmi vonatkozásait (példaként a 3. mellékletben bemutatom
az EU-s rendszer módszertanát).
A Környezetbarát Termék Nonprofit Kft volt ügyvezet! igazgatójával, Frigyer Attilával
folytatott személyes beszélgetés alapján [BARANYI - FRIGYER, 2010] a hazai
termékcsoportok kidolgozására vonatkozó információk a következ!k:
•

A rendszer m"ködésének kezdetén a Kft olyan termékcsoportokra dolgozott ki
kritériumrendszert, melyr!l úgy gondolta, hogy igen fontosak környezeti és
gazdasági szempontból (csomagolóipar, papíripar termékei). A gyakorlat viszont
azt

eredményezte,

hogy

elmaradt

a

piac

érdekl!dése

gazdasági

okok

(védjegyhasználati díj, egyéb termékdíj kedvezmény) miatt.
•

Ezek után a Kft már csak iparági érdekl!dés esetén dolgoz ki újabb
kritériumrendszert, vagyis magának a termékcsoportnak a kiválasztása is iparági
érdekl!dés alapján történik. Viszont ezzel összefüggésben meg kell jegyezni, hogy
volt

olyan

eset,

hogy

kidolgozásra

került

a

kritériumrendszer,

de

a

védjegyhasználati jog elnyerése ezután elmaradt.
Az, hogy a hazai rendszerben ipari érdekl!dés hatására történik a termékcsoportok
kidolgozása, az alábbi következményekkel jár(hat):
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•

Tekintve, hogy a gyártói érdekl!dés a védjeggyel kapcsolatban nem a
környezettudatos fogyasztói magatartás nyomásának köszönhet!, hanem a
védjeggyel rendelkezés más gazdasági el!nyeinek (pl. termékdíj kedvezmény,
közbeszerzés stb.) el!fordul, hogy olyan termékcsoportok kerülnek be a
rendszerbe, melynek termékei nem fogyasztó közeli termékek (pl. épít!ipar:
épületek szerkezeti elemei; csomagolások).

•

Ha nincs ipari nyomás olyan termékcsoportok esetén, melyek fogyasztói
szempontból kiemelked!ek lennének (pl. több háztartási termék), akkor nem kerül
sor ezen termékeknek a rendszerbe történ! bevonására, ami negatívan hat vissza a
védjegyezett termékek ismertségére és keresettségére, ami pedig ugyancsak
negatívan hat vissza, vagyis csökkenti a címke használat közvetett gazdasági
el!nyeit, ami pedig tovább csökkenti a védjegyhasználat megszerzésének
motivációját.

•

Abban az esetben, amikor a termékcsoport kiválasztása olyan ipari nyomás
hatására történik, melynél a védjegy megszerzése az adott vállalat imázsának
kiépítése, megtartása kapcsán fontos, vagyis talán csak egy-egy cég és nem az
iparág érdeke, el!fordul, hogy a termékcsoportban csak egyetlen gyártó szerez
védjegyet.

•

Ezzel összefüggésben az is el!fordulhat, hogy a védjegyet szerzett cég is id!vel
kikerül (a védjegyhasználati jog lejártával – 4 év) a védjegyet szerzett cégek
köréb!l, ha számára a védjegyhasználat tovább nem gazdaságos (közvetlen és
közvetett gazdasági el!nyök kontra védjegyhasználati díj).

•

Ebb!l is adódóan olyan termékcsoportok szerepel(het)nek a rendszerben,
melyekben nincs védjegyet szerzett termék.

A leírtak értelmében szükséges lenne a hazai rendszerben is a termékcsoportok
kiválasztásához

egy

egységes

módszertan

kidolgozása,

és

a

fogyasztó

közeli

termékcsoportok b!vítése. A b!vítésnek akkor lenne igazán eredménye, ha párhuzamosan
megindulna a hazai védjegy er!teljes népszer"sítése mind a vállalatok, mind a fogyasztók
körében.
Harmadik befolyásoló tényez!ként a környezetszabályozást említettem, ezek között is
kiemelve a zöld közbeszerzések és a termékdíjas szabályozás szerepét, melyeknek
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jelent!s szerepe lehet a védjegyezésben a hozzájuk köthet! közvetett és közvetlen
gazdasági el!nyök miatt. Ezen el!nyök gyakorlati érvényesüléséhez viszont szükség van a
védjegyezést támogató környezetszabályozás gyakorlatba ültetésére.
Összefoglalás, következtetések
A fent bemutatott vizsgálat mutatja, a statisztikai és a mélyinterjús elemzések eredményei
egymásnak nem mondanak ellen, gyakran azonos eredményeket hoznak, illetve egyes
esetekben mutatják, hogy a gyakorlatban csak árnyaltabban jelentkeznek az elméleti
lehet!ségek.
Az elemzések hátterében álló, az eredményekre befolyással lév! tényez!k között domináns
az általános piaci érdektelenség, a termékcsoport kidolgozási módszertan hiánya, valamint
a védjegyezést kevésbé támogató környezetszabályozás, vagyis látható, hogy a hazai
rendszerm"ködésben nem valósulnak meg az elméleti „3win” modellben bemutatott, az
elméleti el!nyök gyakorlati megvalósulásához szükséges feltételek. A rendszer
hatékonyabbá tétele érdekében szükség van ezen feltételek gyakorlati megvalósítására, a
rendszer jöv!beli fejlesztésére.
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Doktori kutatásom célja a környezetbarát termék védjegyezés elméletének és gyakorlati
alkalmazásának részletes kutatása, a sikerfaktorok, és azok feltételeinek megállapítása
annak érdekében, hogy új tudományos eredményeket tehessek közzé, melyek alapul
szolgálhatnak a jöv!ben a hazai rendszerm"ködés hatékonyabbá tételéhez.
A kutatásom céljának elérése érdekében kidolgoztam a környezetbarát termék védjegyezés
„3win” kapcsolatrendszerét, és értékeltem a kapcsolatrendszer alapját képez! gazdasági
szempontú elméleti el!nyök hazai gyakorlati megvalósulásának lehet!ségeit. A kutatás
során els! lépésben szakirodalmi források felhasználásával vizsgáltam disszertációm
témájának,

a

környezetbarát

termék

védjegyezésnek

a

környezetpolitikában

és

környezetmenedzsmentben betöltött szerepkörét, kidolgoztam a környezetbarát termék
védjegyezés „3win” kapcsolatrendszerét, majd annak gazdasági szempontú gyakorlati
megvalósulását vizsgáltam a hazai rendszerm"ködés kapcsán. A vizsgálat részét képezte
egy általam, a hazai védjegyhasználati joggal rendelkez! vállalatok körében végzett
mélyinterjús kutatás, mely a gyakorlati elemzések alapjául szolgál, és egyben alátámasztja
a szakirodalmi források elemzéséb!l származó adatokat.
Kutatásom, és annak eredményei újszer"nek mondhatók abban az értelemben, hogy bár a
szakirodalom számos helyen foglalkozik a környezetbarát termék védjegyezéssel, és annak
szerepével, a munkámhoz hasonló témájú, elérhet! (publikált) kutatás még nem született.
Újszer", illetve új tudományos eredménynek min!síthet!k a kidolgozott modellek:
•

Integrált termékpolitika - életciklus értékelés - környezetbarát termék védjegy
összefüggéseinek modellje, mely annyiban újszer", hogy összefoglaló jelleggel
mutatja a három téma kapcsolatrendszerét (mely a szakirodalmi forrásokban csak
említések szintjén szerepel),

•

A környezetbarát termék védjegyezés folyamatát, az érdekelt feleket és a köztük
fennálló kapcsolatrendszert bemutató modell, mely újszer" logikai megközelítést
használva egyszerre tárja fel a teljes kapcsolatrendszert, kihangsúlyozva a
részvev!k közötti bels! folyamatokat, áramlásokat is. Ez ugyanis a rendszer
ismertet! szakirodalmi anyagokban nem jelenik meg összefoglaló jelleggel, az
elérhet! források csak külön-külön tárgyalják az általam egy modellbe integrált
témákat.
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•

A „3win” modell annyiban hoz újítást, hogy egy rendszerbe foglalja a
környezetbarát termék védjegyezés elméleti el!ny- és kapcsolatrendszerét, a
fenntarthatóság dimenzióinak megfelel!en (míg a szakirodalmi források nagy
része csak egyes el!nyöket mutat be, és nem tárgyalja azok egymással való szoros
kapcsolatát) továbbá, hogy a modell nemcsak az el!nyöket értékeli (mint a
szakirodalmi

források

nagy

része),

hanem

foglalkozik

azok

gyakorlati

megvalósításának feltételeivel is.
A hazai rendszer kutatása pedig teljes mértékben újszer"nek számít. Bár az általam
felhasznált adatok publikusak és bárki számára elérhet!k, a gyakorlati m"ködést vizsgáló
statisztikai jelleg" összehasonlító elemzések, melyek új szemszögb!l világítják meg a
hazai rendszerm"ködést, még nem készültek.
A

hazai

védjegyezésben

résztvev!

f!

érintett

felek

(védjegyez!

szervezet,

védjegyhasználati joggal rendelkez! vállalatok) tudomása szerint sem végzett még senki a
hazai rendszer gyakorlati jelleg" elemzését célul kit"z! mélyinterjús kutatást, mely a
védjeggyel rendelkez! szervezetek tapasztalatait is vizsgálná (vagyis az érintett cégeknek
korábban nem volt lehet!ségük a tapasztalataikat tudományos kutatás keretében
megosztani). Így nemcsak maga a kutatás volt újszer", hanem ennek következményeként a
kutatásból származó összes eredmény is, melyek közül csak a legfontosabbakat foglaltam
össze tézisek formájában.
A kutatás eredményeit disszertációm egyes fejezetei részletesen tartalmazzák. A kutatásom
elején felállított hipotézisek bizonyításaként el!álló tézisek a következ!kben foglalhatók
össze.

TÉZIS 1:
A KÖRNYEZETBARÁT TERMÉK VÉDJEGYEZÉS OLYAN KÖRNYEZETI KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZ,
MELY LEHET#SÉGET TEREMT A MAKRO SZINT$ KÖRNYEZETPOLITIKAI CÉLOK MIKRO SZINTEN
TÖRTÉN# MEGVALÓSÍTÁSÁNAK EL#SEGÍTÉSÉRE.
ALTÉZIS 1.1.
KÖRNYEZETBARÁT TERMÉK VÉDJEGYEZÉS JELENT#S SZEREPET TÖLT BE A
NEMZETKÖZI ÉS HAZAI SZINT$ KÖRNYEZETSZABÁLYOZÁSBAN, MINTEGY A CÉLOK
MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ ESZKÖZKÉNT.

A

ALTÉZIS 1.2.
A KÖRNYEZETBARÁT TERMÉK VÉDJEGYEZÉS A VÁLLALATI M$KÖDÉS EGYIK FONTOS
ESZKÖZE,
MELY
KIEMELT
SZEREPET
JÁTSZIK
A
VÁLLALATI
KÖRNYEZETMENEDZSMENTBEN ÉS ÖKO-MARKETINGBEN.
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ALTÉZIS 1.3.
A KÖRNYEZETBARÁT TERMÉK VÉDJEGYEZÉS
TERMÉKPOLITIKA MEGVALÓSÍTÁSÁNAK.

ESZKÖZE

AZ

INTEGRÁLT

Disszertációm második fejezetében szakirodalmi (és környezetjogi) elemzések keretében
vizsgáltam a környezetbarát termék védjegyezésnek a környezetpolitikában, valamint a
környezetmenedzsmentben betöltött szerepét.
A környezetszabályozási dokumentumok elemzéséb!l kit"nik, hogy azok legtöbbje
közvetlen módon tárgyalja a környezetbarát termék védjegyezést, mintegy a célok
megvalósítását szolgáló eszközként. A legf!bb kapcsolódási terület a fenntartható
fogyasztás és termelés el!mozdítása (fogyasztók tájékoztatása; életciklus szemlélet
alkalmazása; környezetbarát termékek támogatása) valamint a zöld közbeszerzés
fellendítése.
A környezetbarát termék védjegyezésnek a környezetmenedzsmenttel összefügg!
kapcsolatrendszerének elemzésével és értékelésével bizonyítottam, hogy a környezetbarát
termék védjegyezés fontos eszköze a környezeti kommunikációnak, mely jól integrálható
az öko-marketing tevékenységekbe, tekintve, hogy eszközéül szolgál az öko-marketing
stratégia megvalósításának, szoros kapcsolatot mutatva annak f! lépéseivel.
A környezetbarát termék védjegyezést támogatja a környezetmenedzsment vállalati
megvalósulását segít! ISO 14000-es szabványsorozat (ISO I-es típusú környezeti címkézés
– ISO 14024-es szabvány). A védjegyezés tudományos és gyakorlati hátterét pedig egy
másik fontos környezetmenedzsment eszköz, az életciklus értékelés képezi.
Az elemzések elmélyítése érdekében kidolgoztam a környezetbarát termék védjegyezés, az
életciklus értékelés és az integrált termékpolitika kapcsolatrendszerének modelljét, mely
rávilágít arra, hogy a környezetmenedzsment két eszköze (védjegy, LCA) hogyan
szolgálhat közös eszközül a környezetpolitika egyik alapvet! céljának az integrált
termékpolitika megvalósulásának.
Kapcsolódó saját publikációk:
[BARANYI, R. 2010] A környezetbarát termék védjegyezés „3win”kapcsolatrendszere, a
hazai rendszer gazdasági elemzése mélyinterjús kutatás alapján, in: Marketing &
Menedzsment, Megjelenés alatt
[BARANYI, R., 2005a] Beziehungen zwischen Integrierter Produktpolitik (IPP) und
Umweltkennzeichnung. Szeged, 2005. ISBN 963 482 757 8 pp. 503-507.
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[BARANYI, R., 2005b] Öko-címkézés! De hogyan? – Az uniós és a hazai öko-címkéz!
rendszer összehasonlító elemzése, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005. ISBN 963 99364630
pp. 86-104.
[BARANYI, R. - HERCZEG, M., 2005]: Tracing Substances in the Technosphere and
Products, in: Periodica Polytechnica, Series Social and Management Sciences, Vol. 13,
No. 2., BME-OMIKK, Budapest, HU ISSN 1416-3837, 151-167.
[BARANYI, R. - KÓSI, K., 2005] Umweltzeichen auf dem Markt von Produkten und
Dienstleistungen - Ähnlichkeiten und Unterschieden. Umweltzeichen bei Produkten und
Dienstleistungen. Balatonfüred,
2005. Wissenschaftliche Mitteilungen der 17.
Frühlingsakademie. ISBN 963866973X. pp. 23-26.
TÉZIS 2:
A KÖRNYEZETBARÁT TERMÉK VÉDJEGYEZÉS HOZZÁJÁRUL A GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS
TERMÉSZETI KÖRNYEZET KÖZÖTTI „3WIN” KAPCSOLATRENDSZER MEGTEREMTÉSÉHEZ.
ALTÉZIS

A KÖRNYEZETBARÁT TERMÉK VÉDJEGYEZÉS „3WIN” KAPCSOLATRENDSZER SZERINTI
ELMÉLETI EL#NYÖKNEK GYAKORLATI TELJESÜLÉSE A VÉDJEGYEZÉSI FOLYAMAT
ÉRINTETTJEINEK
EGYMÁST
ER#SÍT#
EGYÜTTM$KÖDÉSE
EREDMÉNYEKÉNT
MEGVALÓSULT FELTÉTELEK EGYIDEJ$ ÉRVÉNYESÜLÉSE.

Disszertációm harmadik fejezetében kidolgoztam kutatásom központi elméleti modelljét, a
környezetbarát termék védjegyezés „3win” kapcsolatrendszerét. Ennek keretében
meghatároztam a védjegyezésnek a fenntarthatóság mindhárom (természeti, társadalmi,
gazdasági környezeti) dimenziójában feltárható elméleti el!nyeit, bizonyítva ezzel a
„nyertes-nyertes-nyertes” kapcsolat kialakulásának lehet!ségét.
A

modell

keretében

hangsúlyoztam,

hogy

az

elméleti

el!nyök

gyakorlati

megvalósulásához különböz! feltételek egyidej", egymással párhuzamosan történ!
megvalósulása szükséges, mely feltételeket feltártam, és részletesen bemutattam.
Kapcsolódó saját publikációk:
[BARANYI, R. 2010] A környezetbarát termék védjegyezés „3win”kapcsolatrendszere, a
hazai rendszer gazdasági elemzése mélyinterjús kutatás alapján, in: Marketing &
Menedzsment, Megjelenés alatt
[BARANYI, R., 2008]: Criteria groups in the eco-labelling process system – comparative
analysis focusd on the Hungarian system, in: Periodica Polytechnika Social and
Managemnet Sciences, 16/1 (2008) pp. 45-54.
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TÉZIS 3:
A HAZAI KÖRNYEZETBARÁT TERMÉK VÉDJEGYEZÉSI RENDSZERBEN MIND A VÉDJEGYEZHET#
TERMÉKCSOPORTOK KÖRE, MIND A VÉDJEGYET SZERZETT TERMÉKEK ÉS VÁLLALATOK KÖRE
ELTÉRÉST MUTAT MÁS VÉDJEGYEZÉSI RENDSZEREKHEZ KÉPEST.

Disszertációm negyedik fejezetében bemutattam az elméleti „3win” kapcsolatrendszer
megvalósulásának gazdasági szempontú statisztikai adatokon alapuló vizsgálatát a hazai
gyakorlatban.
A

hazai

rendszernek

más

rendszerekkel

történ!

összehasonlító

elemzésének

eredményeként bizonyítottam, hogy a hazai rendszer eltér! irányvonalat követ más
rendszerekhez képest, ennek következtében más a védjegyezhet! termékcsoportok, a
védjegyet szerzett termékek és vállalatok köre is.
Az elemzések során feltártam az eltéréseket okozó befolyásoló tényez!ket, melyek között
domináns az általános piaci érdektelenség, a termékcsoport kidolgozási módszertan hiánya,
valamint a védjegyezést kevésbé támogató környezetszabályozás.
Kapcsolódó saját publikációk:
[BARANYI, R. 2010] A környezetbarát termék védjegyezés „3win”kapcsolatrendszere, a
hazai rendszer gazdasági elemzése mélyinterjús kutatás alapján, in: Marketing &
Menedzsment, Megjelenés alatt
[BARANYI, R., 2008]: Criteria groups in the eco-labelling process system – comparative
analysis focusd on the Hungarian system, in: Periodica Polytechnika Social and
Managemnet Sciences, 16/1 (2008) pp. 45-54
[BARANYI, R., 2005] Öko-címkézés! De hogyan? – Az uniós és a hazai öko-címkéz!
rendszer összehasonlító elemzése, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005. ISBN 963 99364 63
0 pp. 86-104.
TÉZIS 4:
A MAGYAR GYAKORLATBAN A KÖRNYEZETBARÁT TERMÉK VÉDJEGYEZÉSHEZ KÖTHET#
ELMÉLETI GAZDASÁGI EL#NYÖK MOTIVÁLÓ HATÁSAI KÖZÖTT KIEMELKED# SZEREPET TÖLT
BE A TERMÉKDÍJAS SZABÁLYOZÁS (KÖZVETLEN EL#NY) ÉS CSAK KIS MÉRTÉKBEN MOTIVÁLÓ
HATÁSÚ A KÖZBESZERZÉSEK SZEREPE (KÖZVETETT EL#NY).

Disszertációm ötödik fejezetében az általam, a hazai védjegyhasználati joggal rendelkez!
cégek körében végzett mélyinterjús kutatás primer eredményeinek segítségével átfogóan
vizsgáltam a hazai rendszerm"ködést, elvégeztem az elméleti „3win” kapcsolatrendszer
megvalósulásának gazdasági szempontú elemzését.
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A módszertan nyújtotta lehet!ségeket kihasználva több szempontból, ellen!rz! kérdéseket
is alkalmazva vizsgáltam a gazdasági el!nyök gyakorlati megvalósulását. A vizsgálat során
a résztvev!k válaszai alapján bizonyítást nyert, hogy a zöld közbeszerzések és a
termékdíjas szabályozás szerepe a hazai rendszerm"ködésben kevésbé domináns, mint
ahogy azt a szabályozás elmélete lehet!vé tenné.
A zöld közbeszerzések csak kis mértékben motiváló hatásúak a védjegyezési rendszerben,
mert a gyakorlatban nem tapasztalható a kiírt pályázatok során a környezetvédelmi
szempontok figyelembe vétele, így a védjegyhasználati jog nem jár a közbeszerzésekb!l
származó közvetett versenyel!nnyel a védjegyhasználók számára.
A termékdíjas szabályozás szerepe a gyakorlatban is számottev!, motiváló hatással bír a
rendszerben történ! részvételre a piaci nyomás következtében. A motiváló hatás hátterében
a termékdíjas szabályozással összefügg! termékdíjkedvezmény, illetve mentesség
(régebben), levonás (jelenleg) következtében el!álló közvetlen pénzügyi, gazdasági el!ny
áll. A termékdíj szerepe és motiváló hatása viszont változik a szabályozás állandó
változásával.
Kapcsolódó saját publikációk:
[BARANYI, R. 2010] A környezetbarát termék védjegyezés „3win”kapcsolatrendszere, a
hazai rendszer gazdasági elemzése mélyinterjús kutatás alapján, in: Marketing &
Menedzsment, Megjelenés alatt
[BARANYI, R., 2008]: Criteria groups in the eco-labelling process system – comparative
analysis focusd on the Hungarian system, in: Periodica Polytechnika Social and
Managemnet Sciences, 16/1 (2008) pp. 45-54
[BARANYI, R., 2006] A termékdíjas szabályozás hatása az öko-címkézés gyakorlatára
hazánkban, Tavaszi szél 2006 Konferenciakiadvány. ISBN 963 229 773 3. pp. 487-490.
TÉZIS 5:
A MAGYAR KÖRNYEZETBARÁT TERMÉK VÉDJEGYEZÉSBEN A MODELLBEN BEMUTATOTT
„3WIN”
KAPCSOLATHOZ
SZÜKSÉGES
FELTÉTELEK
GYAKORLATBAN
TÖRTÉN#
MEGJELENÉSÉNEK HIÁNYA GÁTOLJA A GAZDASÁGI EL#NYÖK ÉRVÉNYESÜLÉSÉT.

Disszertációm ötödik fejezetében az általam, a hazai védjegyhasználati joggal rendelkez!
cégek körében végzett mélyinterjús kutatás primer eredményeinek felhasználásával
feltártam, hogy az elméleti modellben bemutatott gazdasági el!nyök mennyiben
jelentkeznek a hazai rendszerm"ködésben.
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A kutatás során számos témával összefügg! kérdést vizsgáltam, és az elemzés segítségével
bizonyítottam, hogy a megvalósulást gátló okok az elméleti „3win” modellben bemutatott
feltételek hazai gyakorlati megvalósulásának hiányából erednek.
Az eredmények alapján továbbá megállapítottam, hogy a kutatásban részt vev!k válaszai
alapján fontosnak tartott, egy védjegyezési rendszer sikerességét befolyásoló tényez!k
gyakorlati megvalósulása a hazai rendszerben csak kis mértékben jelentkezik. Feltárva az
okokat, javító javaslatokat dolgoztam ki a rendszer fejlesztése érdekében.
Kapcsolódó saját publikációk:
[BARANYI, R. 2010] A környezetbarát termék védjegyezés „3win”kapcsolatrendszere, a
hazai rendszer gazdasági elemzése mélyinterjús kutatás alapján, in: Marketing &
Menedzsment, Megjelenés alatt
PhD disszertációm megírását szakmai kutatásom egyik mérföldkövének tekintem, mely
nem jelenti a téma vizsgálatainak lezárását, sokkal inkább szolgál jöv!beni kutatásaim
strukturált alapjául. Tekintve, hogy disszertációm az általam kidolgozott „3win”modell
el!nyrendszerének hazai gyakorlati teljesülését gazdasági szempontból elemzi, jöv!beli
célom, kutatásaimnak a természeti és társadalmi környezetre gyakorolt el!nyök
megvalósulásának elemzésére történ! kiszélesítése.
Ezen új területek kutatása mellett párhuzamos munkaként célom a disszertációmban levont
következtetések alapján a hazai rendszer m"ködését fejleszt! részletes javaslatokat
(termékcsoport kiválasztási módszertan kifejlesztésével, a jelenlegi védjegyezhet!
termékkörök

kib!vítésével,

rendszerm"ködés

adminisztratív

hátterének

megváltoztatásával, rendszerismertség növelésével kapcsolatban stb), esetleg programot
kidolgozni, és a rendszer m"ködtet!kkel közösen véghezvinni, ugyanis kiemelt
fontosságúnak tartom, hogy a mélyinterjús kutatás kapcsán kapott eredmények alapján az
elméletben fontosnak tartott, egy rendszer sikerességét befolyásoló tényez!k a hazai
rendszerm"ködés gyakorlatára is jellemz!k, meghatározók legyenek.
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IRODALOMJEGYZÉK
[1.]

[9/2004 KvVM rendelet, 2004] 9/2004. (V. 25.) KvVM rendelet a környezetbarát,
környezetkímél! megkülönböztet! jelzés használatának feltételrendszerér!l szóló
29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelet módosításáról

[2.]

[10/1995. KTM r.] 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet a környezetvédelmi
termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995.
évi LVI. törvény végrehajtásáról

[3.]

[21/2009. KvVM r.] 21/2009. (XII. 22.) KvVM rendelet a környezetvédelmi
termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995.
évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet
módosításáról

[4.]

[53/2003. Korm. r.] 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi
termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a
használt gumiabroncs behozatalának feltételeir!l

[5.]

[66/2010/EK, 2010] Az Európai Parlament és a Tanács 66/2010/EK Rendelete
(2009. november 25.) az uniós ökocímkér!l (EGT-vonatkozású szöveg)

[6.]

[83/2003 Korm. r., 2003] 83/2003. (VI. 7.) korm. rendelet a közösségi öko-címke
odaítélését ellátó szerv kijelölésér!l

[7.]

[89/665/EGK r.] A Tanács 89/665/EGK irányelve (1989. december 21.) az
árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerz!dések
odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi,
rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról

[8.]

[92/13/EGK r.] A Tanács 1992. február 25-i 92/13/EGK Irányelve a vízügyi,
energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban m"köd! vállalkozások beszerzési
eljárásairól szóló közösségi szabályok alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti
és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról

[9.]

[94/62/EK, 1994] Az Európai Parlament és Tanács 1994. december 20-i 94/62/EK
irányelve a csomagolásról és a csomagolási hulladékról

[10.] [94/2002. Korm. r.] 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a
csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól
[11.] [213/2008/EK r.] A Bizottság 213/2008/EK rendelete (2007. november 28.) a közös
közbeszerzési szószedetr!l (CPV) szóló 2195/2002/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet módosításáról és a közbeszerzési eljárásokról szóló 2004/17/EK és
2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a CPV felülvizsgálata
tekintetében történ! módosításáról
[12.] [298/2009. Korm. r.] 298/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi
termékdíj mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a
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használt gumiabroncs behozatalának feltételeir!l szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm.
rendelet módosításáról
[13.] [880/92/EGK r.] Az Európai Parlament és a Tanács 1992. március 23-i
880/92/EGK rendelete a közösségi öko-címke odaítélési rendszerér!l)
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1. MELLÉKLET – Terminológiai alapvetések
Tekintve, hogy doktori értekezésem témájául választott környezetbarát termék védjegyezés
témakör kapcsán a szakirodalom és a gyakorlat számos kifejezéssel él és nincs elfogadott,
egységesen használt terminológia, ezért – a félreértések elkerülése érdekében –
szükségesnek tartom – a dolgozatom címét is alkotó – környezetbarát termék védjegy, és a
hozzá szorosan illeszked! fogalmak azonosítását.
Környezetbarát termék védjegy: a környezeti termékjelölések, környezeti
termékjelek,

címkék,

öko-címkék

csoportján

belül

az

ISO

14000-es

szabványsorozat szerint megkülönböztetett I. típusú környezeti címke – „amelyek
azt jelzik, hogy egy termék egy konkrét termékkategórián belül – az életciklusára
vonatkozó megfontolások alapján – összkörnyezeti szempontból el!nyös” [MSZ
EN ISO14024:1999 p. 6.] (Dolgozatomban gyakran csak a védjegy vagy öko-címke
szóhasználattal élek.)
Környezetbarát termék védjegyezési rendszer: a környezetbarát termék védjegy
odítélése érdekében m"ködtetett rendszer („I. típusú környezeti címkézési rendszer:
önkéntes, több kritériumra alapozott, harmadik fél által m"ködtetett rendszer olyan
környezeti címkék terméken való használatára feljogosító engedélyek odaítélésére,
amelyek azt jelzik, hogy egy termék egy konkrét termékkategórián belül – az
életciklusára vonatkozó megfontolások alapján – összkörnyezeti szempontból
el!nyös.” [MSZ EN ISO14024:1999 p. 6.]). (Dolgozatomban gyakran csak a
védjegyezési rendszer szóhasználattal élek.)
Környezetbarát termék védjegyezés: átfogó fogalom, mely magában hordozza a
védjegyezési rendszer m"ködtetését, a védjegyezés folyamatát valamint annak
eredményét, a védjegyhasználati jog elnyerését (megfelel az irodalomban is
használt I-es típusú öko-címkézés fogalomnak). (Dolgozatomban gyakran csak a
védjegyezés szóhasználattal élek.)
Védjegyez! szervezet(ek): a védjegyezési rendszerben részt vev! szervezetek
köre. (Dolgozatomban gyakran a védjegyezési szervezet szóhasználattal élek.)
Védjegyezett vállalat – védjegyhasználati joggal rendelkez! vállalat: olyan
vállalat, aki jogosult a védjegyhasználatra (nyertes pályázat, védjegyhasználati díj
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megfizetése, egyéb el!írások betartása stb.). (Dolgozatomban gyakran a védjegyet
szerzett vagy nyertes vállalat szóhasználattal élek.)
Védjegyezett termék: olyan termék, mely a védjegyezési pályázat során megfelelt
az

adott

követelményrendszernek,

így

a

pályázó

az

adott

termékkel

védjegyhasználati jogot szerzett. (Dolgozatomban gyakran a védjegyet szerzett
termék szóhasználattal élek.)
Magyar környezetbarát termék védjegy: a hazai nemzeti környezetbarát termék
védjegy („Környezetbarát termék” védjegy) a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatalnál (régebben: Országos Szabadalmi Hivatalnál) bejegyzett védjegy („§ (1)
Védjegyoltalomban részesülhet minden grafikailag ábrázolható megjelölés, amely
alkalmas arra, hogy valamely árut vagy szolgáltatást megkülönböztessen mások
áruitól vagy szolgáltatásaitól” [1997. évi XI. tv.], „A védjegy az árujelz!k
legfontosabb fajtája. A védjegy, mint árujelz!, az egyes áruk és szolgáltatások
azonosítására,

egymástól

való

megkülönböztetésére,

a

fogyasztók

tájékozódásának el!mozdítására szolgáló jogi oltalom. A gazdasági verseny
alapvet! eszköze, kiemelked! szerepet játszik a marketing és a reklám területén.”
[www.sztnh.gov.hu]). A bejegyzett védjegy adatai a következ!k: ügyszám:
M9305153, lajstromszám: 138673, bejelentés napja: 1993. 11. 01., lajstromozás
napja: 1995. 04. 24.
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2. MELLÉKLET - Az EU-s és a magyar környezetbarát termék védjegyez! rendszer
összehasonlító elemzése
A HAZAI NEMZETI KÖRNYEZETBARÁT TERMÉK VÉDJEGYEZÉSI RENDSZER
A rendszer kialakulása
Magyarországon az öko-címkézés több mint tizenöt éves múltra tekint vissza. A rendszer
kialakulása az 1993-as évhez köthet!, amikor a Kormány határozatot hozott a
környezetbarát termék megkülönböztet!, megfelel!ség-tanúsító rendszer létrehozására,
ennek értelmében a rendszer jogi alapja a 9/2004. (V. 25.) KvVM rendelettel módosított
29/1997. (VIII. 29.) számú KTM rendelet [9/2004 KvVM rendelet, 2004], a
környezetvédelmi törvény 110 §-ának nyolcadik bekezdésének c) pontjának felhatalmazása
alapján [BÁNDI, 2006.]. A rendelet hatálya kiterjed termékekre és szolgáltatásokra (de
nem terjed ki gyógyszerekre, élelmiszerekre, italárukra; a külön jogszabály hatálya alá
tartozó nagyon mérgez!, mérgez!, karcinogén, mutagén, reprodukciót és az utódok
fejl!dését károsító, és a környezetre veszélyes anyagnak vagy készítménynek min!sül!
termékekre; az emberre vagy a környezetre jelent!s károsodást okozó eljárással el!állított
vagy használata során a fogyasztóra nézve károsító hatású termékekre) [BÁNDI, 2006.].
A védjegy létrejöttével megalapult a Környezetbarát Termék Közhasznú Társaság, jelenleg
Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft), melynek azóta is feladata a
rendszer m"ködtetése.
A rendszert m"ködtet! szervezet
A tanúsító rendszert a Vidékfejlesztési Minisztérium (régebben: Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium) 100%-os tulajdonában lév! Kft m"ködteti, melyhez hozzátartozik a
védjegyhasználat engedélyezésével kapcsolatos feladatok elvégzése is. A környezetbarát
termék védjegyezési rendszer szervezete több részre osztható, ezek a következ!k:
Vidékfejlesztési Minisztérium; m"ködtet! szervezet (Kft); pályázók; min!sít! bizottság;
szakért!k, akkreditált laborok, intézmények.
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Termékcsoportok kialakítása
A hazai rendszerrel kapcsolatos irodalmi források nem tesznek említést a termékcsoportok
kiválasztásával foglalkozó külön módszertanról. A források [www.kornyezetbarattermek.hu, 2010] csupán azt tartalmazzák, hogy lehet!ség van új terméknek vagy
szolgáltatásnak a min!sít! rendszerbe való bevonásának javaslatára. Ennek megfelel!en a
hazai védjegyez! rendszerben a termékcsoportok kiválasztása ipari nyomás alapján
történik.
Kritériumrendszerek kidolgozása
A feltételrendszer kidolgozása életciklus értékelésen alapul. A Kft (szakért!k bevonásával)
elkészíti a feltételrendszer tervezetet, melyet a Min!sít! Bizottság elé terjeszt. Amennyiben
a Min!sít! Bizottság elfogadja a tervezetet, az új feltételrendszer kihirdetésre kerül.
Mivel az életciklus értékelés igen költséges, id!igényes és gyakorlati tapasztalatot igényl!
munka, ezért a Kft választhatja azt a lehet!séget, hogy egy másik védjegyezési rendszer
meglév! feltételrendszerét vizsgálja felül, és honosítja. Ez olyan esetekben fordul el!,
amikor olyan termékcsoport kidolgozására van igény, mely már létezik más, jól m"köd!
rendszer esetén. Ilyenkor a Kft szakért!k bevonásával nem egy teljesen új
követelményrendszert dolgoz ki, hanem átveszi a másik rendszer kritériumrendszerét.
(Példa erre a digitális másológépek esete, mely során a Kft a német védjegyezési rendszer
vonatkozó kritériumrendszerét vette és dolgozta át.)
A kidolgozott rendszerek id!vel felülvizsgálat alá kerülnek, mely során megtörténik a
kritériumoknak a hatályos jogszabályokkal és iparági gyakorlattal való összevetése,
aktualizálása, szükség szerinti szigorítása.
A pályázás menete
A pályázat nyilvános, folyamatos és önkéntes, a hazai és külföldi gyártók, szolgáltatók és
forgalmazók részére. Az el!írt formai és tartalmi követelményeknek megfelel! pályázatot
a Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. részére kell benyújtani. A Kft. a pályázatban
szerepl! információkat bizalmas adatként kezeli.
A magyar öko-címkézési folyamatban a pályázással kapcsolatban két alaphelyzetet kell
megkülönböztetnünk: az egyik, amikor már meglév! termékkategóriában történik a
pályázás, a másik, amikor új termékcsoportól van szó. Olyan termékcsoport esetén, mely
még nem szerepel a rendszerben, lehet!ség van javaslat benyújtására, mely javaslatokat a
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Kft az Értékel! és Min!sít! Bizottság elé terjeszti, amely dönt a terméknek a
védjegyezésbe történ! bevonásáról.
A benyújtott pályázatot a szakért!i csoport értékeli, az értékelés alapján a végs! döntést a
Kft javaslatára a miniszter hozza meg.
Nyertes pályázat esetén a Kft védjegyhasználati szerz!dést köt a pályázóval.
A védjegyhasználati jog lejárta után (4 év) lehet!ség nyílik - egyszer"sített eljárás
keretében – hosszabbításra.
Költségek
A költségeket két nagy csoportra lehet osztani, az eljárási és a védjegyhasználati díjra.
El!bbit a pályázat beadásakor kell megfizetni (eljárási díj összege: 150.000 Ft + ÁFA,
védjegyhasználati jog hosszabbítása esetén: 100.000 Ft + ÁFA). Utóbbit évente kell fizetni
(a környezetbarát védjegyet használó termék forgalmából származó nettó árbevétel 2
ezreléke, de legalább évi 120.000 Ft). Azok a védjegyhasználók, akik egyéb
környezetvédelmi kedvezményben nem részesülnek és a környezetbarát termék
forgalmukból származó nettó árbevételük meghaladja az 1 milliárd forintot, sávosan
csökkentett védjegyhasználati díjat fizetnek. Ennek jelent!sége a motiváció, azaz, hogy a
gazdálkodó szervezetnek érdekében álljon a védjegy használata. A sávozás nélküli igen
nagymérték"

védjegyhasználati

díj

ugyanis

közvetlen

költségként

többszörösen

meghaladhatná a védjegyhasználatból ered! közvetett hasznokat, ezáltal csökkentve a
gazdálkodások védjegyhasználati kedvét.

AZ EU-S KÖRNYEZETBARÁT TERMÉK VÉDJEGYEZÉSI RENDSZER
A rendszer kialakulása
Az EU-s környezetbarát termék védjegy 1992-ben került bevezetésre, amikor hatályba
lépett a 880/92/EGK számú rendelet, melynek f! célja az alacsony környezeti hatással
rendelkez! termékek (környezetbarát termékek) gyártásának, forgalmazásának és
használatának segítése mellett a fogyasztók információval való ellátása volt [880/92/EGK
r.]. Az Európai Unió a margaréta jelet (12 csillagból álló virág) használja a környezetbarát
termékek és szolgáltatások megkülönböztetésére. A jel kiterjed a hétköznapi igényeket
kielégít! termékekre (kivéve az élelmiszereket, italokat, és a gyógyászati kellékeket),
illetve a 2000-es évben hatályba lépett rendelet értelmében az öko-címke alkalmazhatósági
köre kiterjed a szolgáltatásokra is [1980/2000 EK rendelet]. Az említett rendeletet a
178

MELLÉKLET

jelenleg hatályos 66/2010/EK rendelet váltotta föl [66/2010/EK]. A rendszer hazai
m"ködtetését a 83/2003. (VI. 7.) Kormányrendelet szabályozza [83/2003. Korm. r., 2003].
A rendszer hatékonyságának növelése érdekében 2010-ben sor került a rendszer
felülvizsgálatára, mely a következ! változásokat eredményezte a m"ködésben: több
termékcsoport (termékcsoportfejlesztés), gyorsabb kritériumrendszer kidolgozási folyamat,
éves védjegyhasználati díj csökkenése, az értékelési folyamat egyszer"södése stb.
[EUROPEAN COMMISSION, 2008], [EUROPEAN COMMUNITIES, 2009], [SCP
NEWSLETTER, 2010].
A rendszert m"ködtet! szervezet
Az EU öko-címke rendszerét az Európai Unió Ökocímke Tanácsa (továbbiakban: Tanács)
m"ködteti. Brüsszelben m"ködik az adminisztratív testület, amely összefogja a megfelel!
szervezetek munkáját. A rendszer központi egysége az Európai Unió Ökocímke Bizottság
(EUEB, Eurpoean Union Ecolabelling Board), melynek tagjai a tagállamok Illetékes
Testületei, valamint az adott termékcsoportban érdekelt felek, mint az ipar, szolgáltatók,
szakmai

szövetségek,

szakszervezetek,

keresked!k,

környezetvéd!

csoportok

és

fogyasztóvédelmi szervezetek képvisel!i. Hazánkban az Illetékes Testület feladatait a
Környezetbarát

Termék

Nonprofit

Kft

az

Értékel!

és

Min!sít!

Bizottság

közrem"ködésével látja el [PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ, 2010 (2)].
Az EUEB feladatai közé tartozik a min!síthet! termékcsoportok kijelölésének és a
min!sítési feltételek szövegének el!készítése. Munkáját a Konzultációs Fórum - az összes
érdekelt fél képvisel!jéb!l áll - segíti, javaslattételi joggal. Az EUEB által jóváhagyott
feltételrendszer tervezetet a Tanács jóváhagyás után közzéteszi a Hivatalos Közlönyben,
vagy átdolgozásra visszaadja az EUEB-nek.
A tagországok feladata, hogy kijelöljék illetékes szervezeteiket, amelyek részt vesznek a
rendszer m"ködtetésében egyrészt úgy, hogy képviselik a tagországot az Európai Unió
Öko-címke Bizottságának (EUEB) ülésein, másrészt, hogy ellátják az adott országban a
pályáztatással, szerz!déskötéssel és az EU-val való kapcsolattartási feladatokat. Általános
gyakorlat, hogy a nemzeti öko-címkéz! rendszert m"ködtet! szervezet látja el az EU ökocímke rendszerrel kapcsolatos feladatokat is.
Az 1980/2000/EK rendelet el!írja egy közösségi öko-címke munkaterv elkészítését, mely
kidolgozott munkaterv a közösségi öko-címke rendszer fejlesztésének stratégiáját
tartalmazza, melynek lényegesebb pontjai:
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-

a rendszerm"ködésben a környezet javításának és a piacra jutás feltételeinek
megvalósítása,

-

új temékcsoportok kialakítása a prioritási módszertan segítségével,

-

koordináció és együttm"ködés a közösségi és a nemzeti rendszerek között.

A munkaterv megvalósításának érdekében létrejött egy menedzsment csoport, mely három
részre osztható (a feladatoknak megfelel!en). Ezek a következ!k: Politika Menedzsment
Csoport, Kooperációs és Koordinációs Menedzsment csoport, Marketing Menedzsment
Csoport [http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel].
Termékcsoportok kialakítása
Az öko-címkézési folyamat, az adott termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó öko-címke
védjegyhasználati jog elnyerésének alapja, hogy a termék vagy szolgáltatás megfelel az
adott termékcsoportra vonatkozó kritériumrendszernek, mely megfelelést természetesen a
pályázat során megfelel! módon dokumentálni (bizonyítani) szükséges. Tehát a rendszer
m"ködéséhez alapvet! feladatként jelentkezik a termékcsoportok kialakítása, mely
folyamat az Unió rendszerében két f! lépésre osztható: termékcsoport kiválasztása; a
termékcsoportra vonatkozó kritériumrendszer kidolgozása.
A termékcsoportok kiválasztása az EU-s rendszerben szigorú rend alapján történik,
melynek alapját a prioritási módszertan (Prioritisation Methodology) képezi (a prioritást
kialakító kérdéslistát az alábbi 14. táblázat tartalmazza), mely segítségével - a kérdéslista
eredményeit alapul véve - a termékcsoportok prioritási sorrendje meghatározható.
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Kérdés

Súlyozás:
NR/R*

Környezettel kapcsolatos kérdések
Q1: A termékcsoportnak van-e szignifikáns környezeti hatása a globális, regionális vagy általános
alapokra?
Q2: A termékcsoportnak van-e szignifikáns lehet!sége a környezet javítására a vásárlói választás által?

NR

Q3: A termékcsoport összefügg-e a környezeti politika területével, eszközeivel és szabályozással?
(hulladék, klímaváltozás, IPP –Integrated Product Policy – Integrált termékpolitika)
Piaccal kapcsolatos kérdések

R

NR

Q4: A termékcsoport a belpiaci kereskedelemnek szignifikáns volumenét képviseli?

NR

Q5: Versenyel!ny lehet!séget nyújt-e az öko-címkézett termék kínálata a gyártó és kiskeresked!
részére?
Q6: A termékcsoport marketingjével összefüggésben szerepelnek-e már környezeti érvek?

NR

Q7: Van-e határozott érdekl!dés a stakeholderek körében a termékcsoport öko-címkézésével
kapcsolatban?
Q8: Az eladásnak az adott termékcsoport esetén szignifikáns volumene van-e a végs! felhasználásra,
fogyasztásra?
Q9: A termékcsoportnak van-e szignifikáns privát- vagy közbeszerzési piaca?

NR

Q10: A termékcsoport hozzáférhet!-e különböz! gyártóktól is?

NR

Q11: A termékcsoport a vásárlók vásárlásainak nagy részét teszi ki (pl: minden nap, minden héten)?

NR

Q12: A termékcsoport támogat-e már meglév! termékcsoport családot?

R

NR
R

R

Q13: A termékcsoport különös lehet!séget kínál-e a rendszer öregbítésére (kiemelésére)?

NR

Egyéb kérdések
Q14: A termékcsoportnak van-e hatása a vásárló egészségére és biztonságára?

R

Q15: Ha a termékcsoport már létezik más nemzeti öko-címkézési rendszerben, pozitívak-e a
tapasztalatok?
Q16: Van-e megalapozottsága a standard használatának?
Q17: Van-e a termékcsoportnak lehet!sége az EU öko-címke imázsának harmonizációjára?

NR
R
R

*: NR: nagyon relaváns, R: releváns
14. táblázat: Prioritási módszertan

(forrás: http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel alapján saját szerkesztés)

A kritériumrendszerek kidolgozása
A termékcsoportok kiválasztása (környezeti és piaci szempontokat figyelembe véve) és
pontos definiálása után kerül sor a termékcsoportra vonatkozó feltételrendszer
kidolgozására, mely munka az Európai Unió Ökocímke Tanácsának a feladata.
A kidolgozás során a legfontosabb környezeti hatások meghatározása, valamint a
gazdasági és technikai fejl!désnek a környezeti hatások tekintetében leglényegesebb
területek azonosítása után döntés születik, hogy mely szempontok (és elérend! szintek)
kerüljenek be a feltételrendszerbe. Továbbá meghatározzák a szükséges tesztelési
módszereket és igazolási eljárásokat.
A Tanács határozatot hoz arról, hogy a kritérium tervezetet beterjesszék-e a Szabályozó
Bizottság (Regulatory Committee) elé, mely dönt a kritérium jóváhagyásáról. Amennyiben
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a kritérium jóváhagyásra kerül, ezt közzé teszik az Európai Közösségek Hivatalos
Lapjában, az Official Journal-ban.
A kidolgozott rendszereket id!r!l id!re felülvizsgálják, szükség esetén módosítják.
A pályázás menete
Öko-címke kérelmet gyártók, import!rök, szolgáltatást nyújtók, nagy- és kiskeresked!k
nyújthatnak be, a termék származási (vagy forgalmazási) helyének megfelel!en az adott
tagállam „illetékes testületéhez”. A pályázat benyújtása és a szükséges értékelési és
ellen!rzési feladatok elvégzése után az odaítélésr!l az adott ország kompetens minisztere
dönt. Majd miután tájékoztatta az Európai Unió Ökocímke Bizottságát, szerz!dést köt a
védjegy kérelmez!vel. Az új információ felkerül az EU-s öko-címke honlapra
(www.ecolabel.eu), illetve a hazai környezetbarát termék védjegyezési rendszer honlapjára
(www.kornyezetbarat-termek.hu).
Költségek
Az EU-s környezetbarát termék védjeggyel kapcsolatban kétfajta költség merül fel a
gazdálkodó szervezetek részér!l: egyik a kérelmezési, másik az éves díj. (A díjat
hazánkban a Környezetbarát Termék Nonprofit Kft-nek kell fizetni.) A kérelmezési díj
összege hazánkban 300.000 Ft+ÁFA, Kis-és középvállalatok és fejl!d! országok
kérelmezési díja: 150.000 Ft + ÁFA, Mikro-vállalatok kérelmezési díja: 90.000 Ft + ÁFA.
A kérelmezési díjból 20 % kedvezmény illeti meg a közösségi környezetvédelmi vezetési
és hitelesít! rendszerben (EMAS) regisztrált szervezeteket, és/vagy ISO 14001 szabvány
szerinti rendszerrel tanúsított szervezeteket. Az éves díj összege hazánkban: 400.000 Ft +
ÁFA, Kis-és középvállalatok és fejl!d! országok éves díja: 200.000 Ft + ÁFA, Mikrovállalatok éves díja: 90.000 Ft + ÁFA.

A fent leírtak alapján elvégeztem a két rendszer rövid összefoglaló jelleg", összehasonlító
elemzését, melyet a 15. táblázat szemléltet.
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Összehasonlítási szempontok
Kialakulás

Közösségi rendszer
1992 (880/92/EGK rendelet)

Megjegyzések

Tagállamok keretein belül

Magyar rendszer
1993 (29/1997.(VIII.29.)
KTM rendelet)
Nemzeti kereten belül

Érvényesség köre
Védjegy, mint szimbólum

12 csillagból álló Virág és az
E bet" az Unióra utal

„Zöld Tölgy”,
Magyarországon !shonos fa

M!ködtet" szervezet f" részei

EUEB, Konzultációs Fórum, KvVM, Környezetbarát
Termék Nonprofit Kft.,
Illetékes Testületek, Tanács,
Min!sít! Bizottság,
Menedzsment Csoport
Szakért!k

Mindkett! egyrészt egy természeti motívum (virág, tölgy), mely kiemeli
a környezet védelmének szerepét, másrészt mindkét védjegy jellemz! a
felhasználási körre.
A közösségi rendszer nagyon összetett; érintett felek széles körben való
bevonása jellemz!. Kiemelt szerepet tulajdonítok a Menedzsment
Csoport m"ködésének, melyhez hasonlót a hazai rendszerbe is be
lehetne vezetni

Termékcsoportok
Prioritási módszertan
- új termékcsoport kiválasztása segítségével, el!re
kidolgozott rendszer szerint
-

kritériumrendszer
kidolgozása

Pályázat, költségek
- Kérelmezési/Eljárási díj

-

Védjegyhasználati díj

A közösségi rendszer e tekintetben el!remutató.

Új termékcsoportra
vonatkozó javaslat alapján

A hazai rendszer m"ködésében is szükségesnek érzem az EU-s rendszer
módszertanához hasonló vezérelv kidolgozását és m"ködtetését, hogy a
fennálló torzultság csökkenjen a hazai rendszer esetén.

LCA alapján

LCA alapján és
„honosítással”

Az LCA kiváló módszer, de igen id!-, munka- és pénzigényes. A
kritériumrendszerek dinamikus b!vítését jelentheti a „honosítás”
lehet!sége, amikor megfelel! felülvizsgálat mellett átvételre kerül egy
más rendszer jól m"köd! feltételrendszere.

90-300.000 Ft + ÁFA
20%-os kedvezmény az
EMAS/ISO14001 tanúsított
cégek számára

Eljárási díj: 150.000+Áfa
Hosszabbítás: 100.000+Áfa

90-400.000 + ÁFA

Éves forgalom 0.2%-a
minimum 120.000 Ft + ÁFA

A magyar rendszer esetén hiányolom, hogy a költségek terén nem
jelentkezik az EU-s rendszerhez hasonló sávozás, mely jobban
ösztönözhetné a kis- és középvállalatokat, valamint a mikro vállalatokat.
Az EU-s rendszerhez hasonlóan a hazai rendszer esetén is támogatni
lehetne a környezetmenedzsment rendszert m"ködtet! cégek pályázását
(kétszeres ösztönzés).
A hazai szabályozásban m"köd! termékdíjkedvezményt jónak és
el!remutatónak tartom

15. táblázat: A közösségi és a magyar öko-címkézési rendszer összehasonlító elemzése
(forrás: BARANYI, R. 2005b továbbfejlesztése)
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3. MELLÉKLET –Termékek és szolgáltatások védjegyezésének összehasonlító elemzése
Az alábbi részben a termékek és szolgáltatások védjegyezésének hasonlóságait és eltéréseit
mutatom be röviden (16. táblázat) [BARANYI, 2005b], [BARANYI, 2005c], [BARANYI
- KÓSI, 2005].
Termékek

Szolgáltatások

Hasonlóságok
Értékelési szempontok
Input áramok (anyag és energia)
Output áramok (anyag és energia)
Különbségek
Gyakorlati tapasztalatok
Tudományos háttér
Életciklus-szakaszok száma
Kritériumok
Javítási lehet!ségek
Felhasználó szerepe
Befolyásolási lehet!ség

Nagyobb
LCA
5 f! szakasz
Általában kötelez!
Általában kvantitatív
Korlátozottabb
Kisebb
Nehezebb

Kisebb
LLCA
3 f! szakasz
+ Választható
+ Kvalitatív
Szabadabb
Nagyobb
Könnyebb

16. táblázat: Termékek és szolgáltatások védjegyezésének összehasonlítása
(forrás: BARANYI, R. – KÓSI, K., 2005.)

Hasonlóságok
A termékek és a szolgáltatások esetén az input- és outputáramok azonosításának
módszertana közt nincs lényegi eltérés, a mérleg módszer – mely majd a kritériumrendszer
kidolgozásához szükséges életciklus értékelés leltárelemzéséhez is adatokkal szolgál
[BAUMANN et al, 2002], [TÓTHNÉ, 2008], [UNEP, 2004] – mindkét esetben jól
használható [KÓSI et al., 2006] Mind a bemen!, mind a kijöv! oldalon külön kell
foglalkozni az anyagáramok és külön az energiaáramok elemzésével. Az input-output
elemzés természetesen minden egyes termék vagy szolgáltatás esetében más és más, az
adott termékre vagy szolgáltatásra speciális, de a mérlegkészítés alaplogikája a termékek és
a szolgáltatások környezetbarát termék védjegyezése során azonos. Azonban egy lényegi
eltérés mégis tapasztalható az áramok között. Meglátásom szerint a termékek esetén a
hulladékoknak a termel! folyamatokba való visszavezetése, ezáltal az újrahasznosítás
jobban megoldható, mint egyes szolgáltatások esetén.
A fent említett hasonlóság következménye, hogy az életciklus értékelés harmadik
szakaszában a hatásértékelés során felhasznált input- és output indikátorok is megegyeznek
a termékek és szolgáltatások környezeti hatásértékelése esetén.
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Különbségek
Ahogy azt már említettem, a szolgáltatások védjegyezése új tendenciaként jelentkezik a
címkézés történetében, míg a termékek környezetbarát termék védjegyezése több mint
harminc éves, addig a szolgáltatások védjegyezése jóval rövidebb múltra tekint vissza.
Bár mind a termékek, mind a szolgáltatások környezeti szempontú elemzésének
tudományos hátterét az életciklus értékelés adja, addig a termékek esetén teljes életciklus
értékelésr!l, míg a szolgáltatások esetén csak egy sz"kített életciklus értékelésr!l
beszélhetünk. Ennek megfelel!en a termékek esetén öt f! életciklus szakaszt szokás
elkülöníteni, míg a szolgáltatások esetén csak hármat. A f! különbség abban rejlik, hogy a
szolgáltatások esetén a szolgáltatásba bekerül! termékek eredetét nem vizsgálják külön,
csak a bekerülés módját, a felhasználást a szolgáltatás nyújtása alatt, valamint az adott
termék sorsát a hulladékszakaszban [1980/2000/EK rendelet].
Általánosságban véve elmondható, hogy a kritériumrendszerek kötelez! érvény", és f!leg
számszer"síthet! kritériumokat tartalmaznak, de egyes szolgáltatások esetén ett!l eltérések
tapasztalhatók. Például a szálláshelyek védjegyezésénél (az osztrák, az EU-s és a magyar –
felfüggesztett kritérium: 38. Idegenforgalmi szálláshelyek - rendszerben is) a kötelez!
kritériumok mellett megjelennek választható kritériumok is, melyek egy bizonyos
százalékát az adott szolgáltatásnak teljesítenie kell a védjegy megszerzése érdekében, de a
szolgáltatónak választási lehet!sége nyílik, hogy a követelmények teljes halmazának mely
részhalmazát teljesítse, ezzel lehet!vé téve, hogy olyan megoldást válasszon, mely hozzá
legközelebb áll [www.umweltzeichen.at], [www.kornyezetbarat-termek.hu]. Hasonló a
helyzet az iskolák címkézésénél is az osztrák környezetbarát termék védjegyezési
rendszeren belül (melynek alapján kidolgoztuk az iskolák hazai védjegyezésének
módszerét) [BARANYI - VALKÓ, 2005], [www.umweltzeichen.at].
Meglátásom szerint a termékek környezeti teljesítményének javítása sokszor nehezebb
feladat, mint a szolgáltatásoké, mert gyakran csak m"szaki beavatkozásokkal érhet!k el
javítások, míg a szolgáltatások esetén sokszor jelent!s eredményeket érhetünk el
átszervezésekkel is.
Az öko-címkézés egy olyan folyamat, mely kapcsolatot teremt a természeti, gazdasági és
társadalmi környezet részei között úgy, hogy a társadalom és a gazdaság között állandó
kommunikáció, oda-vissza csatolás m"ködik [ERLANDSSON – TILLMANN, 2009],
[KÓSI et al., 2006], [MILES – RUSSELL, 1997], [POLONSKY – ROSENBERGER III,
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2001]. Míg a vev! – mint a termék felhasználója – a „terméklánc” utolsó láncszemeként
jelenik meg, addig egy másik szemléletmód szerint a vev!, a magatartásán és a
termékválasztásán keresztül mintegy mozgatórugójává válik a kínálatnak [KAMMERER,
2009], [PUJARI, 2006]. Jelen összefüggés szerint a vev! befolyásolni képes
(környezetbarát fogyasztói magatartásával), hogy a vállalatok a jöv!ben olyan termékeket
és szolgáltatásokat gyártsanak és forgalmazzanak, melyek környezeti teljesítménye
kedvez!bb. Ezzel összefüggésben, mivel a szolgáltatások esetén az oda-vissza csatolás
közvetlenebbül m"ködik, mint a termékeknél, ezért feltételezhet!, hogy a szolgáltatások
esetén nagyobb hatással lehetnek a vev!k a szolgáltatás nyújtójára, valamint fordítva: a
szolgáltatás nyújtója is könnyebben ösztönözheti a fogyasztót a környezetbarát
magatartásra, mint termékek esetén.
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4. MELLÉKLET – A környezetbarát termék védjegyezés megjelenése a nemzetközi
szint! környezetpolitikákban
VILÁGKONFERENCIA
JOHANNESBURG, 2002

A

FENNTARTHATÓ

FEJL"DÉSR"L

DOKUMENTUMAI

–

2002. augusztus 26-a és szeptember 4-e között került sor a „Világkonferencia a
Fenntartható Fejl!désr!l” (The World Summit on Sustainable Develpoment – WSSD)
cím" konferencia megtartására Johannesburgban. A világtalálkozón 191 állam, az ENSZ
regionális bizottságai, szervei, továbbá kormányzati és nem kormányzati szervek vettek
részt (mintegy negyvenezer résztvev!) [FARAGÓ et al., 2003].
A világtalálkozó két legfontosabb feladata a fenntartható fejl!dés melletti elkötelezettség
meger!sítését jelent! Politikai Nyilatkozat kidolgozása, és elfogadása valamint a
Végrehajtási Terv véglegesítése volt. A világkonferencia zárónapján a résztvev!k
elfogadták mind a Politikai Nyilatkozatot (Johannesburgi Nyilatkozat a Fenntartható
Fejl!désr!l - The Johannesburg Declaration on Sustainable Development) [POLITIKAI
NYILATKOZAT, 2002], mind a Végrehajtási Tervet (World Summit on Sustainable
Development Plan of Implementation) [VÉGREHAJTÁSI TERV, 2002].
A 37 pontból álló politikai nyilatkozat lényege, hogy a fenntartható fejl!dést minden
kultúra és civilizáció fontos közös feladataként definiálja, mely elérése érdekében
szükséges az együttes fellépés, cselekvés [POLITIKAI NYILATKOZAT, 2002].
A 170 pontot tartalmazó Végrehajtási Terv az alábbiak szerint épül fel (11 f! fejezet):
Bevezetés, A szegénység felszámolása, A fenntarthatatlan fogyasztási és termelési minták
megváltoztatása, A gazdasági és társadalmi fejl!dés természeti er!forrás alapjának
védelme és kezelése, Fenntartható fejl!dés egy globalizálódó világban, Egészség és
fenntartható fejl!dés, A kis fejl!d! szigetállamok fenntartható fejl!dése, Fenntartható
fejl!dés Afrika számára, Egyéb regionális kezdeményezések, A végrehajtás eszközei, A
fenntartható fejl!dés intézményi kerete [VÉGREHAJTÁSI TERV, 2002].

A „Világkonferencia a Fenntartható Fejl#désr#l”
környezetbarát termék védjegyezésnek a kapcsolata

dokumentumainak

és

a

A Világkonferencia és a környezetbarát termék védjegyezés kapcsolatának elemzéséb!l
kiderül, hogy a világkonferencia Végrehajtási Terv dokumentumának harmadik fejezete
foglalkozik közvetett módon a környezetbarát termék védjegyezés témakörével. Ezen
szakasz kiemeli, hogy a globális fenntartható fejl!dés elérése érdekében alapvet!en
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szükség van a termelési és fogyasztási szokások megváltoztatására [VÉGREHAJTÁSI
TERV, 2002].
A szükséges intézkedések között (15-ös pontban) a Terv tudatosságfejleszt! programok
kidolgozását várja el, a lakossági és fogyasztói tájékoztatást oktatási, reklám és egyéb
tájékoztatási eszközök segítségével. Ezzel összhangban elvárja az önkéntes alapon
m"köd!, hatékony, átlátható, nem félrevezet!, hátrányos megkülönböztetést nem
alkalmazó tájékoztatási eszközök kidolgozását és alkalmazását [VÉGREHAJTÁSI TERV,
2002], [INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT,
2002].
A 18. pontban megjelenik annak igénye, hogy fokozzák a vállalatok környezeti és szociális
felel!sségét és számon kérhet!ségét, mellyel kapcsolatban kiemelésre kerülnek az
önkéntes intézkedések, többek között a vonatkozó ISO (ISO 14000-es szabványcsalád)
szabványoknak történ! megfelelés is [VÉGREHAJTÁSI TERV, 2002]. A Terv ugyanezen
pontja még kiemeli a közbeszerzések zöldítésének szerepét is [VÉGREHAJTÁSI TERV,
2002].

KÖRNYEZET 2010:
AKCIÓPROGRAM

A

JÖV"NK

A

VÁLASZTÁSUNK

–

A

6.

KÖRNYEZETVÉDELMI

Az Európai Unióban harminc évnyi környezetpolitika nyomán kialakult egy átfogó
környezeti szabályozási rendszer, melyben fontos szerepet tölt be a jelenleg érvényes,
Hatodik Környezetvédelmi Akcióprogram. A Program kit"zi mindazon célokat és
prioritásokat – melyek egyben alapjául szolgálnak az Európai Unió Fenntartható Fejl!dési
Stratégiájának (lásd kés!bb) –, továbbá meghatározza a környezetpolitika legf!bb
prioritásait, a célokat és a szükséges intézkedéseket, a f! prioritási területek a következ!k:
•

Az éghajlatváltozás kezelése,

•

Természet és biodiverzitás – egy egyedülálló er!forrás védelme,

•

Környezet és egészség,

•

A természeti er!források fenntartható használata és a hulladékgazdálkodás.

A Program a környezetvédelmi célok teljesítése érdekében új stratégiai megközelítést
használ, melyen belül öt prioritási területet definiál: A meglév! jogszabályok
végrehajtásának javítása, A környezetvédelmi érdekek más szakmapolitikákba történ!
integrálása, A környezetért m"köd! piac ösztönzése, A polgárok felhatalmazása és a
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viselkedés megváltoztatása, A földhasználati tervezés és irányítási döntések zöldülése [EU
6. KA, 2001], [1600/2002/EK, 2002].
Az EU 6. Környezetvédelmi Akcióprogram és a környezetbarát termék védjegyezés
kapcsolata
A Program a környezetvédelmi célok teljesítése érdekében alkalmazni kívánt új stratégiai
megközelítés keretében több ponton is kapcsolódik a környezetbarát termék védjegyezés
témaköréhez. Els!ként a meglév! jogszabályok végrehajtásának javítása címszó alatt tér ki
az öko-címkézés szerepére, mint a gyakorlatban is jól bevált önkéntes szabályozó
eszközre, melyhez tartozó szabályozási háttér már el!z!leg kidolgozásra került, így annak
csak alkalmazása szükséges.
A Program kiemelten foglalkozik a környezetért m"köd! piac ösztönzésének
biztosításával, mely kapcsán felmerül a környezetbarátabb termékek és szolgáltatások
támogatásának igénye (piaci szabályozó eszközök segítségével – adók, támogatások
formája), valamint az, hogy a piaci és fogyasztói keresletet el kell téríteni ezen termékek
irányába megfelel! tájékoztatással, oktatással, mely folyamat kihat a vállalatok termék
innovációjára. A témakörhöz köt!d!en megjelenik annak igénye, hogy valósuljon meg
együttm"ködés az üzleti szférával, melynek kapcsán a Program külön hangsúlyozza az
Integrált Termékpolitika, az ipari folyamatokban és a termékek kapcsán alkalmazott
életciklus szemlélet" megközelítés, valamint ezzel szoros összefüggésben a környezetbarát
termékek és a zöld közbeszerzés szerepét. Ugyancsak a fent említett témakörön belül
jelentkezik annak igénye, hogy a fogyasztók kapjanak segítséget a tájékozott választáshoz.
Ennek értelmében a Program kulcsfontosságú szerepet tulajdonít a környezetbarát termék
védjegyezés, illetve egyéb öko-címkék szerepének, melyek lehet!vé teszik a termékek
környezeti jellemz!inek egymással történ! összehasonlítását. A Program említést tesz arról
is, miszerint a környezetbarát termelési eljárások és termékek fejlesztése ösztönözhet!
támogatások segítségével.
A Program még egy helyen utal a környezetbarát termékek szerepére a polgárok
felhatalmazása és a viselkedés megváltoztatása témakörön belül, ahol annak tulajdonít
nagy jelent!séget, hogy a fogyasztók körében már megindult egy környezettudatosabbá
válási folyamat, melynek részét képezi a környezetbarát termékek vásárlása, mely folyamat
további fejl!dését biztosítani kell a jöv!ben is [EU 6. KA, 2001], [1600/2002/EK, 2002].
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AZ EU MEGÚJULT FENNTARTHATÓ FEJL"DÉSI STRATÉGIÁJA (EU SDS, 2006.)

Az Európai Tanács 2001-ben fogadta el az EU els! Fenntartható Fejl!dési Stratégiáját
(továbbiakban Stratégia), mely 2002-ben kiegészítésre került, figyelembe véve a
fenntartható fejl!désr!l szóló Johannesburgban tartott világ csúcstalálkozót. Mivel számos
területen még mindig fennállnak nem fenntartható tendenciák, ezért 2004-ben szükség volt
a stratégia felülvizsgálatára. A felülvizsgálat után kidolgozásra és elfogadásra került a régi
stratégián alapuló megújult stratégia.
Az EU SDS és a Lisszaboni Stratégia kiegészíti egymást. Míg Fenntartható Fejl!dési
stratégia az életmin!séggel, az igazságossággal, a szakpolitikai területek koherenciájával
foglalkozik, addig a Lisszaboni stratégia segíti a fenntartható fejl!dés célkit"zéseinek
gyakorlati megvalósítását, tekintve, hogy célja a gazdasági növekedés és versenyképesség
javítása, valamint a munkahelyteremtés fokozása [EU FFS, 2006].
A stratégia a következ! f! célterületeket fogalmazza meg:
•

Környezetvédelem,

•

Szociális igazságosság és kohézió,

•

Gazdasági jólét,

•

Nemzetközi kötelezettségeink teljesítése [EU FFS, 2006].

A Stratégia hét f! kihívást határoz meg a hozzájuk kapcsolódó célokkal, operatív
célkit"zésekkel és intézkedésekkel együtt:
•

Az éghajlatváltozás és a tiszta energia,

•

Fenntartható közlekedés,

•

Fenntartható fogyasztás és termelés,

•

A természeti er!források meg!rzése és az azokkal való gazdálkodás,

•

Közegészségügy,

•

Társadalmi integráció, demográfia és migráció,

•

A szegénységgel és a fenntartható fejl!déssel kapcsolatos globális kihívások [EU
FFS, 2006].
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Az EU megújult Fenntartható Fejl#dési stratégiájának és a környezetbarát termék
védjegyezésnek a kapcsolata
A Stratégia meghatározott kihívási területei között szerepel a fenntartható fogyasztás és
termelés témakör, mellyel kapcsolatban általános célkit"zés a fenntartható fogyasztási és
termelési minták el!mozdítása. Az operatív célok között szerepel a fenntartható fogyasztás
és termelés el!mozdítása az ökoszisztémák teherbíró képességét figyelembe véve.
Megjelenik továbbá a környezetvédelmi és társadalmi teljesítmény javítása, mely szorosan
összefügg a folyamatok és termékek környezeti teljesítményével, mely kapcsán további cél
a vállalatok és egyben a fogyasztók ösztönzése. Másik területként fogalmazódik meg a
stratégiában a zöld közbeszerzések témaköre, mellyel kapcsolatban megjelenik annak
igénye, hogy a jelenleg legjobban teljesít! tagállamok teljesítménye legyen 2010-re az
uniós átlagszint [EU FFS, 2006].
INTEGRÁLT TERMÉKPOLITIKA

Az 1990-es évek második felében az uniós szint" környezetpolitikában megjelent egy
újszer" kezdeményezés, az integrált termékpolitika (IPP), melynek célja, hogy a
környezetpolitika középpontjába a terméket állítva elérhet! legyen, hogy a termék
környezeti hatásai a teljes életciklusra vonatkozóan csökkenjenek.
1997-ben az Európai Unió kezdeményezésére megkezd!dött az új politika koncepciójának
kidolgozása az érdekelt felek bevonásával, és 2001-ben az Európai Bizottság elfogadta az
integrált termékpolitika zöld könyvét, mely egy stratégiát javasol a környezetszabályozás
olyan irányú továbbfejlesztésére, mely el!segíti a termékek környezeti teljesítményének
javítását és a környezetet kímél! termékek piacának fejl!dését.
Ahhoz, hogy az IPP-koncepció lényegét feltárjuk, vizsgáljuk meg az integrált
termékpolitika kifejezés tartalmát az egyes szavak értelmezésével [COM(2001) 68, 2001]:
•

Integrált: Az integrált kifejezés egyrészt arra utal, hogy mivel az IPP célja a
termékek környezeti hatásainak csökkentése és a környezetbarát termékkialakítás,
ennek érdekében a termékek teljes életciklusára koncentrál. Másrészt viszont azt is
jelenti, hogy maximális eredményt csak egy jól kidolgozott eszközrendszer-mix
segítségével érhetünk el.

•

Termék: Az IPP-koncepció középpontjában olyan termékek és szolgáltatások
állnak, melyek környezeti hatásait a jöv!ben csökkenteni kell.
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•

Politika: Az IPP-koncepció hasznos lehet a környezetpolitika területén, a
környezetbarát termékeket támogató szabályozási eszközök kialakításánál,
átalakításánál. Továbbá az IPP alaplogikája megköveteli, hogy a célokat az érintett
felek bevonásával, együttm"ködésével érjék el.

Az integrált termékpolitika és a környezetbarát termék védjegyezés kapcsolata
Tekintve, hogy az integrált termékpolitika megvalósításának egyik lehetséges támogató
eszköze a környezetbarát termék védjegyezés, ezért a zöld könyv több pontján is
találkozhatunk annak kiemelt szerepével.
Az IPP implementációjához szükséges stratégia keretében el!ször az ármechanizmusok
kapcsán találkozunk a környezetbarát termék védjegyezés témakörével. Ezen részben az
IPP szemlélet azt a célt t"zi ki, hogy a termékekhez köthet! díjak és adók függjenek az
adott termék környezeti teljesítményét!l (természetesen ehhez szükséges egy egyszer"sített
mérési módszertan kidolgozása, mely figyelembe veszi a termékekhez köthet! externális
költségeket is). Ennek keretében kiemeli, hogy az EU-s környezetbarát termék védjeggyel
rendelkez! termékek ÁFÁ-ja csökkenjen [COM(2001) 68, 2001].
A zöldebb fogyasztás ösztönzési eszközei között mind a zöld fogyasztói kereslet, mind a
közbeszerzések zöldítésének témakörénél hangsúlyozásra kerül a védjegyezés szerepe
[COM(2001) 68, 2001].
El!bbiben fontos szerepe van a fogyasztók tájékoztatásának, mely információk több
formája és forrása lehetséges, mint például a gyártói nyilatkozatok, fogyasztói szervezetek
információi, független fél által odaítélt öko-címkék. A dokumentum továbbá kiemeli, hogy
ez utóbbi használata ISO szabvány (ISO I-es típus) által is szabályozott, életciklus
szemléleten alapuló termékinformációt nyújt, mely lehet!vé teszi az azonos funkciót
betölt! termékek környezeti szempontú összehasonlítását, miközben egy bizonyos
termékmin!ségi szintet is biztosít. Továbbá a környezetbarát termék védjeggyel
kapcsolatban a dokumentum azt is fontosnak tartja, hogy a jöv!ben a címkézési
kritériumok általános termékkritériumokká n!hetik ki magukat a szabályozásban. Ezzel
összefüggésben szükséges, hogy a védjegyezhet!ség körébe minél több termék kerüljön
bevonásra, kiválasztva a leghatékonyabb termékcsoportokat [COM(2001) 68, 2001].
A zöld könyv tárgyalja, hogy a védjegyezés lehet!ségei a jelenlegi piacokon nincsenek
megfelel! módon kihasználva, tekintve a rendszerek komplexitását (pályázati teend!k,
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költségek stb.). A védjegyezés pozitív hatásának növelése érdekében szükséges a költségek
csökkentése, vagy ami ennél is fontosabb, még hatékonyabb marketing tevékenység
folytatása, mely biztosítaná az ismeretek és a használat növekedését (gyártói, forgalmazói,
fogyasztói szintek). Ezzel összefüggésben szükséges az EU-s védjegyezési rendszer
felülvizsgálata [COM(2001) 68, 2001].
A zöld közbeszerzések terén is fontos szerepet tulajdonít a dokumentum a környezetbarát
termék védjegyezésnek. A zöld közbeszerzések kapcsán lehet!ség nyílik a környezeti
szempontok figyelembe vételére, megkövetelésére, mely megkövetelt szempontok
alapulhatnak már meglév! környezetbarát termék védjegyezési kritériumokon is
[COM(2001) 68, 2001].
KÖRNYEZETBARÁT TECHNOLÓGIAI KÖZÖSSÉGI CSELEKVÉSI PROGRAM AZ EURÓPAI UNIÓ
SZÁMÁRA (ETAP)

A gazdasági növekedés és a környezetvédelem közti szinergia el!segíthet! környezetbarát
technológiák alkalmazásával, melyek olyan technológiát jelentenek, melyek környezeti
szempontból kedvez!bbek, mint az alternatív technológiák. Ennek értelmében a meglév!
uniós politikákkal, tervekkel összhangban szükségszer" a környezetbarát technológiák
el!térbe helyezése. Ezen cél gyakorlatba ültetése érdekében került kidolgozásra a
Környezetbarát Technológiai Közösségi Cselekvési Program az Európai Unió számára
(továbbiakban Program) [COM(2004)0038, 2004], mely célja a természeti er!forrásokra
nehezed! nyomás csökkentése, továbbá az európai polgárok életmin!ségének javítása és a
gazdasági növekedés támogatása, részletesebben:
•

Az akadályok megsz"ntetése annak érdekében, hogy a környezetbarát technológiák
teljes potenciállal támogassák a környezet védelmét, hozzájárulva egyben a
versenyképesség és gazdasági növekedés támogatásához is,

•

Annak biztosítása, hogy az EU az elkövetkez! évek során vezet! szerepet töltsön
be a környezetbarát technológiák fejlesztésében és alkalmazásában,

•

Minden érintett fél mozgósítása a célok elérése érdekében.

A célok eléréséhez szükséges cselekvések három f! csoportra oszthatók: eljutni a
kutatásoktól a piacig, a piaci kondíciók javítása, globális módon történ! cselekvések
[COM(2004)0038, 2004].
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A Környezetbarát Technológiai Közösségi Cselekvési Program az Európai Unió
számára és a környezetbarát termék védjegyezés kapcsolata
A Program a politikai összefüggések vizsgálata során megemlíti a meglév!
kezdeményezéseket. Többek között itt kerül említésre az önkéntes szabályozó eszközök
szerepe, mint például a környezetmenedzsment rendszerek és környezetbarát termék
védjegyezés, és kiemeli az integrált termékpolitika szerepét is.
A Program a szükséges cselekvések tárgyalása során két helyen is említést tesz a
környezetbarát termék védjegyezés szerepér!l [COM(2004)0038, 2004]:
•

Egyrészt a piaci kondíciók javítása témakörben a teljesítménnyel összefügg! célok
között, miszerint olyan teljesítmény célokat kell kit"zni, melyek mérhet!k, a
legjobb környezeti teljesítményen alapulnak, de közben gazdasági és társadalmi
hatékonyság

szemszögb!l

is

valószer"ek,

és

megfelelnek

a

regionális

adottságoknak is. Ennek teljesítéséhez felhasználhatók azon létez! információk,
melyek a jelenleg elérhet! legjobb lehet!séget biztosítják, mint például a
környezetbarát termék védjegyek használata.
•

Ugyanezen cselekvési tématerületen belül a Program külön tárgyalja, hogy
szükséges

a

környezetbarát

technológiáknak

a

társadalom

által

történ!

támogatottsága, valamint az üzleti és fogyasztói tudatosságnak az el!segítése,
kiépítése képzések és oktatás segítségével. A megvalósításhoz elengedhetetlen a
vásárlóknak megfelel! információkkal történ! ellátása, melynek lehetséges formája
a termékek címkézése, például a környezetbarát termék védjegyezés (a Program az
uniós szint" címkézést javasolja).
A 2008–2010-ES LISSZABONI KÖZÖSSÉGI PROGRAM
A 2008-2010-es lisszaboni program (továbbiakban Program) el!zménye a 2005–2008-as
id!szakot lefed! els! közösségi lisszaboni program, mely jelent!s eredményeket ért el:
el!relépés történt például az egységes piac jogi keretének javítása területén, el!rehaladt a
jobb szabályozás terén, nagyobb közösségi támogatás vált elérhet!vé a növekedés és
foglalkoztatás céljaira stb. Bár számos tekintetben sikeres volt a program, mégsem sikerült
minden benne lév! intézkedést érvényesíteni.
Ezek megvalósítása érdekében szükséges volt az új program kidolgozása, mely 10
célkit"zést tartalmaz: „A Bizottság 2008 közepéig javaslatot tesz a megújított szociális
menetrendre, és segíteni fog a szükséges készségek hiányának kezelésében, A Bizottság
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2008-ban javaslatokat fog tenni a közös migrációs politikára vonatkozóan; A kkv-k
növekedési potenciáljának teljes életciklusukon átível! kihasználása érdekében, a
Közösség el fogja fogadni az ún. „kisvállalkozói törvényt”; A Közösség további lépéseket
tesz annak érdekében, hogy 2012-ig 25%-kal csökkentse az uniós adminisztratív
akadályokat, és hogy megvalósítsa ambiciózus egyszer"sítési programját, A Közösség meg
fogja er!síteni az egységes piac m"ködését, fokozni fogja a szolgáltatások versenyét, és
további lépéseket tesz a pénzügyi szolgáltatások piacának integrációja érdekében; A
Közösség megvalósítja az ötödik szabadság koncepcióját (a tudás szabad áramlása), és
létrehozza az egyedülálló Európai Kutatási Térséget; A Közösség javítani fogja az
innováció keretfeltételeit; A Közösség teljeskör"en megvalósítja az energiaágazat bels!
piacát, és elfogadja az éghajlatváltozásról szóló csomagot; A Közösség szorgalmazni fogja
egy, a fenntartható termelésre és fogyasztásra fokozottabban figyelmet fordító iparpolitika
kialakítását; A Közösség kétoldalú tárgyalásokat fog folytatni a meghatározó kereskedelmi
partnerekkel a nemzetközi kereskedelem és a befektetések új lehet!ségeinek feltárása
érdekében, valamint kialakítja a szabályozási rendelkezések és szabványok közös
térségét.” [COM(2007) 804, 2007].
A 2008-2010-es Lisszaboni Közösségi Program és a környezetbarát termék
védjegyezés kapcsolata
A Program a 9. célkit"zés - „A Közösség szorgalmazni fogja egy, a fenntartható termelésre
és fogyasztásra fokozottabban figyelmet fordító iparpolitika kialakítását” – keretében az új
piacok élénkítését, környezetvédelmi technológiák iránti kereslet növekedését támogató
eszközként említi meg a címkézést és a zöld közbeszerzést, melyek el!mozdítását
feladatként értelmezi.
VEZET" PIACOK – EGY KEZDEMÉNYEZÉS EURÓPA SZÁMÁRA

A közlemény meghatározza azon piacok csoportját, melyek magukban hordozzák a vezet!
piaccá válás lehet!ségét, továbbá gyors és összehangolt fellépést kíván meg - melynek
gyakorlati megvalósítását irányozzák el! a kidolgozott cselekvési tervek – annak
érdekében, hogy a kezdeményezés az Unió gazdasága és fogyasztói számára látható
eredményt hozzon.
A vezet! piacok kezdeményezés célja többek között az, hogy az európai vállalkozások
els!ként, versenyel!ny birtokában jussanak be a gyorsan növekv! világpiacokra, melyhez
szükséges:
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•

„A globális piaci szükségletek és a vásárlói preferenciák figyelembevétele a piaci
lehet!ségek maximalizálása érdekében,

•

Az EU szabványok és megközelítések elfogadtatása a nem-EU piacokon,
els!sorban a globális trendek által érintett területeken (pl. környezetvédelmi
kérdések),

•

Törekvés az új termékek és szolgáltatások piaci bevezetéséhez kapcsolódó
költségek csökkentésére, a piacra jutás könnyítésével és a kereslet aggregálását
megkönnyít!

intézkedésekkel.

Biztosítani

kell

a

különböz!

innovációs

konstrukciók közötti versenyt, ezzel ösztönözve a változó piaci szükségletekhez
való állandó alkalmazkodást.” [COM(2007) 860, 2007].
Vezet# piacok – egy kezdeményezés Európa számára és a környezetbarát termék
védjegyezés kapcsolata
A vezet! piacok kezdeményezés keretén belül két helyen kerül konkrét módon említésre a
környezetbarát termék védjegyezés szerepe: a kiemelt piacok bemutatása, illetve a f!bb
szakpolitikai eszközök kapcsán.
A vezet! piacok kezdeményezésre kiválasztott piaci szegmenset képviselnek a bioalapanyagú termékek, melyek piacán Európa jó helyzetben van. Azonban a termékek
tulajdonságaira vonatkozó bizonytalanság és a gyenge piaci átláthatóság akadályozza a
termékek gyors elterjedését, így szükséges a vonatkozó környezetvédelmi szabályozás
elmélyítése, a normák és címkézés kiterjedt használata [COM(2007) 860, 2007].
A kezdeményezés a használandó f!bb szakpolitikai eszközök között kiemeli a
szabványosítás, a címkézés és a min!sítés szerepét. Az öko-címke rendszer és annak
felülvizsgálata kapcsán a vezet! piacokkal összefüggésben azt hangsúlyozza, hogy a
címkéken megjelenhetnének további feliratok is: pl. „EU-bioalapanyagú termékek”
és/vagy „Európában újrafeldolgozott termék” (újrahasznosítás), mely plusz feliratok
tovább segítenék a fogyasztók megfelel! tájékoztatását, ezáltal segítve a tudatosabb
döntéshozatalt is [COM(2007) 860, 2007].

FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁS, TERMELÉS ÉS IPARPOLITIKA – CSELEKVÉSI TERV

A dokumentum [COM(2008) 397, 2008] célja annak ismertetése, hogy hogyan lehetséges
az EU-n belüli és a nemzetközi színtéren megvalósuló integrált megközelítést támogatni,
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valamint célja a fenntartható fogyasztás és termelés ügyének el!re vitele, a fenntartható
iparpolitika fejlesztése, tekintve, hogy a jelen kor folyamatai és tendenciái megkövetelik a
fogyasztás és termelés fenntarthatóbb irányba történ! mozdítását.
A Terv középpontjában egy olyan keretprogram áll, amely javítja a termékek energia- és
környezeti teljesítményét, és el!segíti, hogy azok a fogyasztók körében minél inkább
elterjedjenek.
A Terv további célja, hogy a gyakorlatban megvalósuljon:
•

„a termékek általános környezeti teljesítményének teljes életciklusuk során történ!
javítása,

•

a jobb termékek és termelési technológiák iránti kereslet el!mozdítása és
ösztönzése,

•

a fogyasztók segítése abban, hogy jobban válasszanak – a termékek
következetesebb és egyszer"bb címkézésén keresztül” [COM(2008) 397, 2008].

A Terv a célok megvalósítása érdekében kiemelt hangsúlyt fektet a környezetbarát
tervezésre, a termékek címkézésére valamint az ezekhez szükséges ösztönz!k
kidolgozására.
A Fenntartható fogyasztás, termelés és iparpolitika – Cselekvési Terv és a
környezetbarát termék védjegyezés kapcsolata
A Terv a célok megvalósítását szolgáló eszközrendszeren belül kiemelten foglalkozik a
címkézés témakörével. Megjelenik mind az energiacímkézés, mind a környezetbarát
termék védjegyezés szerepe is, melyeknek igen jelent!s szerepet tulajdonít a fogyasztók
tájékoztatása kapcsán, ezzel összefüggésben a fenntartható fogyasztás el!mozdításában.
A környezetbarát termék védjegyeket, mintegy kiválósági védjegyként értelmezi, melyek
jelzik a fogyasztók számára, hogy mely termékek teljesítenek kit"n! szinten teljes
életciklusuk

alatt

(életciklus

szemlélet"

kritériumrendszernek

való

megfelelés)

[COM(2008) 397, 2008].
A Terv kiemeli az ökocímke-rendelet felülvizsgálatának szükségességét annak érdekében,
hogy egyszer"södjön a védjegyezési folyamat, illetve szélesedjen az alkalmazási kör.
Fontosnak tartja továbbá kiemelni, hogy a címkézés és a környezetbarát terméktervezés
[2005/32/EK, 2005] gyakorlata között legyen szakmai összhang és egyeztetés,
felhasználva a már meglév! tapasztalatokat [COM(2008) 397, 2008].
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A Terv továbbá foglalkozik a közbeszerzések, és annak zöldítésének témájával, mely során
ugyancsak szerepet szán a címkézésnek [COM(2008) 397, 2008].
ZÖLD KÖZBESZERZÉS

Az európai közszféra évente az EU GDP-jének 16%-át költi a szükséges termékek (irodai
eszközök, berendezések, épületelemek, közlekedési eszközök stb.) és szolgáltatások
(épületek fenntartása, közlekedési szolgáltatások, takarítási szolgáltatások stb.) vásárlására.
Ezzel összefüggésben a közbeszerzés alakítani képes a termel!i és fogyasztói trendeket, és
képes lehet a zöldebb, környezetbarátabb termékek és szolgáltatások keresletét növelni,
ezáltal ösztönözve a gyártókat környezeti technológiájuk fejlesztésére.
A zöld közbeszerzés alapkoncepciója, hogy a közbeszerzések keretében jelenjenek meg a
termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos (lehet!ség szerint EU szint") érthet! és el!re
mutató környezeti elvárások.
A Közlemény (Közbeszerzés a jobb környezetért) célja, hogy útmutatással szolgáljon arra
vonatkozóan, hogyan lehet a közszféra fogyasztása által okozott környezeti hatásokat
csökkenteni, továbbá a zöld közbeszerzés hogyan használható fel a környezetbarát
technológiák, termékek és szolgáltatások innovációjának ösztönzéséhez [COM(2008) 400,
2008]. A közlemény speciális célja a zöld közbeszerzést akadályozó tényez!k azonosítása,
és kiküszöbölése:
•

közös zöld közbeszerzési kritériumok kidolgozása,

•

termékek életciklus költségeir!l információk gy"jtése,

•

legális és m"ködési útmutatás biztosítása,

•

politikai alátámasztás biztosítása a politikai célkit"zések által, kapcsolódva az
indikátorokhoz és jöv!beli monitoringhoz [COM(2008) 400, 2008].

A zöld közbeszerzéshez tartozó dokumentumok és a környezetbarát termék
védjegyezés kapcsolata
A Közlemény a közös kritériumok fejezetpont alatt kiemeli a nemzeti és EU-s szint"
környezetbarát termék védjegyek szerepét. A zöld közbeszerzés közös kritériumainak
alapgy"jteménye tíz szektor (zöld közbeszerzésre legalkalmasabb szektorok) termékeire és
szolgáltatásaira vonatkozóan már kidolgozásra került. Ezen kritériumok az EU és nemzeti
szint" környezetbarát termék védjegyezés meglév! kritériumain (ahol létezik ilyen),
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továbbá az ipar és a társadalom érdekelt feleit!l származó információkon alapul
[COM(2008) 400, 2008].
A kritériumok kidolgozása közös fórumok segítségével továbbra is folyamatban van, és a
Közlemény a jöv!ben a kritériumok fejlesztésénél fontos szerepet játszó, felhasználható
eszközök között is kiemeli a környezetbarát termék védjegyezési kritériumok szerepét.
A zöld közbeszerzéshez kapcsolódik továbbá a 2004/17/EK és 2004/18/EK irányelv (Az
Európai Parlament és a Tanács 2004/17/EK irányelve (2004. március 31.) a vízügyi,
energiaipari, közlekedési és postai ágazatban m"köd! ajánlatkér!k beszerzési eljárásainak
összehangolásáról; Az Európai Parlament és a Tanács 2004/18/EK irányelve (2004.
március 31.) az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló
közbeszerzési szerz!dések odaítélési eljárásainak összehangolásáról) – módosítva a
2008/963/EK határozat által - ), melyek külön hangsúlyozzák a közbeszerzések zöldítése
kapcsán a környezetbarát termék védjegyezés szerepét, melyek kritériumrendszerei –
megfelel! feltételek teljesítése mellett – alapjául szolgálhatnak a m"szaki leírás során
megkövetelhet! környezetvédelmi jellemz!k meghatározásának, továbbá elfogadhatók,
mint a megfelelés bizonyítását szolgáló eszköz [2004/17/EK, 2004], [2004/18/EK, 2004].
AZ
ENERGIÁVAL
KAPCSOLATOS
TERMÉKEK
KÖRNYEZETBARÁT
TERVEZÉSÉRE
VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK MEGÁLLAPÍTÁSI KERETEINEK LÉTREHOZÁSÁRÓL SZÓLÓ
IRÁNYELV

Az Irányelv [2009/125/EK, 2009] – mely a régebben hatályban lév! 2005/32/EK irányelv
többszöri módosítása és tárgykörének kib!vítése miatt lépett életbe – az energiával
kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények kereteit
határozza meg azzal a céllal, hogy biztosítsa a szóban forgó termékek szabad mozgását a
bels! piacon. Az Irányelv (a hatálya alá tartozó) energiával kapcsolatos termékekre
vonatkozóan olyan követelmények meghatározásáról rendelkezik, melyeknek való
megfelelés szükséges ahhoz, hogy forgalomba vagy használatba hozhatók legyenek. Ennek
következményeként a dokumentum az energiahatékonyság és a környezetvédelem
szintjének növelésével hozzájárul a fenntartható fejl!déshez [2009/125/EK, 2009].
Az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó
követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló irányelv és a
környezetbarát termék védjegyezés kapcsolata
Az Irányelv kiegészíti a már meglév! közösségi eszközök körét, így többek között a
háztartási készülékek energia- és egyéb er!forrás fogyasztásának címkézéssel és
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szabványos termékismertet!vel történ! feltüntetésér!l szóló irányelvet (92/75/EGK),
valamint a közösségi ökocímke módosított odaítélési rendszerér!l szóló európai parlamenti
és tanácsi rendeletet (1980/2000/EK) is.
Az Irányelv a megfelel!ség vélelme (9. cikk) részen belül kétszeresen kiemeli a
környezetbarát termék védjegyezés szerepét:
•

„Az 1980/2000/EK rendelet alapján közösségi ökocímkével ellátott termékek
esetében azon el!feltevésb!l kell kiindulni, hogy azok megfelelnek az
alkalmazandó végrehajtási intézkedésben meghatározott környezetbarát tervezési
követelményeknek,

amennyiben

az

ökocímke

megfelel

ezeknek

a

követelményeknek.
•

Az ezen irányelv értelmében vett megfelel!ség vélelme érdekében a Bizottság a 19.
cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban
határozhat arról, hogy más ökocímkék teljesítik-e az 1980/2000/EK rendelet
értelmében vett közösségi ökocímkével azonos követelményeket. Az ilyen
ökocímkével ellátott termékekr!l vélelmezhet!, hogy megfelelnek az alkalmazandó
végrehajtási

intézkedésben

követelményeknek,

meghatározott

amennyiben

az

ökocímke

környezetbarát
megfelel

tervezési
ezeknek

a

követelményeknek.” [2009/125/EK, 2009].
EURÓPA 2020- AZ INTELLIGENS, FENNTARTHATÓ ÉS INKLUZÍV NÖVEKEDÉS STRATÉGIÁJA

Az Európa 2020 - intelligens, fenntartható és inkluzív stratégia (továbbiakban: Stretégia)
megalkotásának egyik el!mozdító háttéreleme a gazdasági válság, ugyanis az Uniónak egy
közös stratégiára van szüksége a válság kezeléséhez és leküzdéséhez, ahhoz, hogy
fenntartható és inkluzív gazdasággá váljon, melyre jellemz! a magas foglalkoztatottság és
termelékenység, valamint a társadalmi kohézió.
A Stratégia három prioritási területet jelöl ki:
•

„Intelligens növekedés: tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakítása,

•

Fenntartható

növekedés:

er!forrás-hatékonyabb,

környezetbarátabb

és

versenyképesebb gazdaság,
•

Inkluzív növekedés: magas foglalkoztatás, valamint szociális és területi kohézió
jellemezte gazdaság kialakításának ösztönzése” [COM (2010) 2020, 2010].
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A Stratégia megvalósulásához szükséges, hogy a tagállamok saját helyzetükhöz mérten
nemzeti célkit"zésekre bontsák az uniós célkit"zéseket.
A

három

prioritással

kapcsolatban

a

Bizottság

minden

témakörben

kiemelt

kezdeményezéseket (összesen hét) javasol, melyek kötelez! érvény"ek mind az Unióra,
mind a tagállamokra nézve: Innovatív Unió, Mozgásban az ifjúság, Európai digitális
menetrend, Er!forrás-hatékony Európa, Iparpolitika a globalizáció korában, Új készségek
és munkahelyek menetrendje, Szegénység elleni európai platform [COM (2010) 2020,
2010].
Európa 2020 - Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája és a
környezetbarát termék védjegyezés kapcsolata
Bár a Stratégia konkréten nem foglalkozik a környezetbarát termék védjegyezés körével,
elemzését mégis fontosnak tartom abból a szempontból, hogy a Stratégia által érintett
egyes területek céljainak megvalósítása során a gyakorlatban alkalmazott eszközök közé
integrálható a védjegyezés is.
A Stratégiának az Intelligens növekedés – a tudásra és az innovációra épül! gazdaság
részében megjelenik a környezetbarát gyártási módszerekre összpontosító stratégiai
kutatási menetrend igénye [COM (2010) 2020, 2010].
A Stratégia a Fenntartható növekedés – er!forrás-hatékonyabb, környezetbarátabb és
versenyképesebb gazdaság részben a fenntartható növekedést a következ! módon
értelmezi: „er!forrás-hatékony, fenntartható és versenyképes gazdaság megteremtése,
Európa vezet! szerepének kihasználása az új folyamatok és többek között környezetbarát
technológiák

fejlesztéséért

folyó

versenyben,

…

valamint

vállalkozásaink

versenyel!nyének meger!sítése, … azáltal, hogy a fogyasztókat hozzásegítjük az
er!forrás-hatékonyság nagyra értékeléséhez” [COM (2010) 2020, 2010]. Továbbá a
nemzeti szinten szükséges intézkedések között szerepel a piaci alapú eszközök –
adójelleg" ösztönz!k, közbeszerzés – alkalmazása a termelési és fogyasztási módszerek
megváltoztatása érdekében [COM (2010) 2020, 2010].
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5. MELLÉKLET – A környezetbarát termék védjegyezés megjelenése a hazai szint!
környezetpolitikákban
NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM

A környezetvédelem hazai gyakorlatának egyik alapvet!, a szakpolitikát nagyban
meghatározó eleme a Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP). A Program a környezeti
problémák felszámolása és az értékek meg!rzése érdekében a hazai és nemzetközi
környezetpolitikai alapelvek figyelembe vételével meghatározza az adott id!szakok (NKPI: 1997-2002, NKP-II: 2003-2008, NKP-III: 2009-2014) környezetpolitikai célkit"zéseit.
Ezzel összhangban fogalmazhatók meg a különleges kezelést igényl! területekhez
kapcsolható elvégzend! feladatok. A megvalósítás alapjául az egyes területekre
kidolgozott tematikus akcióprogramok szolgálnak, amelyek azonosítják a specifikus és
operatív célokat, forrásokat és felel!söket [NKP-I., 1997], [NKP-II., 2003], [NKP-III.,
2009].
A Program azokra a környezeti kérdésekre, problémákra koncentrál, melyek a
fenntarthatóság hármasának (társadalom, gazdaság, környezet) metszéspontjában jelennek
meg, jellemz!en kihatással vannak a társadalom és gazdaság széles körére, felszámolásuk
hatékonyan csak az érintettek bevonásával oldható meg, és kezelésük során több
környezeti elem is érintett [NKP-I., 1997], [NKP-II., 2003], [NKP-III., 2009].
Az NKP-I. célja a fenntartható fejl!déshez szükséges legfontosabb környezetvédelmi,
társadalmi és gazdasági feltételek kialakítása és a környezetvédelem stratégiai feladatainak
meghatározása, ezzel összefüggésben bizonyos tevékenységek ösztönzése, mások
korlátozó szabályozása. A f! célterületek az egészséges környezet biztosítása, az él! és
élettelen környezet megóvása, a természeti er!forrásokkal való gazdálkodás [NKP-I.,
1997].
Az NKP-II. célja a természeti er!források takarékos igénybevételének ösztönzése,
figyelembe véve a helyi gazdaság versenyképességét. A középpontban a gazdaság és a
fogyasztók input és output oldali környezetterhelésének csökkentése áll, melynek
elérésében alapvet! szerepet játszik a tisztább termelés, a megel!zés-orientált,
környezettudatos

technológia-

és

termékfejlesztés,

illetve

környezetmenedzsment

rendszerek alkalmazása, a fogyasztási szokásokban, az értékrendben és az életmódban
bekövetkez! kedvez! változások [NKP-II., 2003].
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Az NKP-III. hosszú távú célkit"zése a fenntartható fejl!dés környezeti feltételeinek
biztosítása rendszerszemlélet" megközelítés alapján, biztosítva a környezeti potenciál
meg!rzését,

a

természeti

önszabályozó

mechanizmusok

védelmét,

a

környezet

terhelhet!ségének, valamint az ökoszisztémák anyag- és energiaforgalmi sajátosságainak
figyelembe vételét. Átfogó céljai a települési élet- és környezetmin!ség javítása, természeti
er!forrásaink és értékeink meg!rzése, a fenntartható életmód, termelés és fogyasztás
el!segítése, a környezetbiztonság javítása [NKP-III., 2009].
A Nemzeti Környezetvédelmi Program I. és a környezetbarát termék védjegyezés
kapcsolata
A Program els! és második fejezetében („A környezet állapotának bemutatása”, „Az elérni
kívánt környezetvédelmi célok-célállapotok”) a hulladék és hulladékgazdálkodás
témakörön belül megállapítja, hogy a termékek teljes élettartamára vonatkozóan a termel!i
és a forgalmazói felel!sség korlátozott, illetve, hogy jellemz! a fogyasztók megfelel!
tájékozottságának hiánya. Célként t"zi ki a hulladékmennyiség csökkentése érdekében a
technológia- és termékváltást, mely el!segítése céljából szükséges egy megfelel! ösztönz!
rendszer integrálása a meglév! gazdasági szabályozásba [NKP-I., 1997]. Konkrét utalást
nem találunk a védjegyezésre vonatkozóan, de az említett rész közvetett kapcsolatot mutat
a védjegyezéssel, mely el!mozdítja a fent bemutatott cél gyakorlati elérését.
A Program negyedik fejezete („A program megvalósításának eszközei”) a megel!zés
elvével összefüggésben kitér a környezetbarát termékek elterjesztésének és a jelenleg
használt, környezeti problémákat okozó anyagok helyettesítésének szükségességére,
hangsúlyozza azon technológiai fejlesztések, innovációs lépések, termékkorszer"sítések
fontosságát, melyek a környezet igénybevételét, terhelését csökkentik. Külön kiemeli,
hogy a környezetvédelem segítse és ösztönözze a környezettudatos irányítási módszerek
bevezetését, valamint a technológiai fejl!dést. Ezzel összhangban a „Kutatás, m"szaki
fejlesztések” témakör alatt is megjelenik a környezetkímél! technológiák, termékek,
termelési

rendszerek,

valamint

a

környezettudatos

vállalati

irányítórendszerek

fejlesztésének, valamint a min!ségtanúsítás (termék, technológia környezetkímél! jellege)
igénye [NKP-I., 1997]. A Program vizsgált része tehát közvett (termékfejlesztés) és
közvetlen (min!ségtanúsítás) módon is utal a környezetbarát termék védjegyezésre, de
annak szerepét részletesen nem tárgyalja.
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A Nemzeti Környezetvédelmi Program II. és a környezetbarát termék védjegyezés
kapcsolata
Az NKP-II. a célrendszerével összhangban a gazdaság környezetterhel! hatásának
csökkentési eszközeként már az els! fejezetben („A program alapelvei, keretei és
összefüggései”) fejezetben említést tesz az integrált termékpolitika és a termékfejlesztések
kiemelt szerepér!l, továbbá a fogyasztói szokások megváltoztatásáról [NKP-II., 2003]. Bár
ezen részben a Program még nem utal konkrétan a környezetbarát termékek szerepére,
mégis fontosnak tartottam e témakörökre való utalás bemutatását.
A Program második fejezete („A második Nemzeti Környezetvédelmi Program
célrendszere”)

helyzetértékelés során az ágazatok környezeti hatásainak bemutatása

kapcsán kiemeli a Program azon célját, miszerint fontos a megfelel! ösztönz!
szabályozórendszer kialakításával az ökológiailag hatékonyabb vállalati m"ködés
el!segítse, azaz a termékek kisebb anyagfelhasználása, kevesebb károsanyag-kibocsátás és
kisebb hulladékképz!dés mellett történ! el!állítása [NKP-II., 2003]. Ez utóbbi célok
ugyancsak összhangban állnak a környezetbarát termékekkel.
A kereskedelem, mint különálló ágazat vizsgálatakor a Program részletesen is foglalkozik
a fogyasztói szokások környezetbarát irányba történ! megváltoztatására irányuló
eszközökkel. Külön hangsúlyt fektet a gazdasági érdek felismerésének el!mozdításának
olyan eszközeire – mint például termékfejlesztés, öko-termékek, öko-márkák –, amelyek
egyaránt kiterjednek a fogyasztói szokások, a termel!k piaci magatartásának, valamint a
kereskedelem értékesít!, reklám és PR tevékenységének befolyásolására. Továbbá kiemeli,
hogy szükséges a piac környezetmenedzsment irányelveinek, a környezettudatos
keresked!i viselkedés etikai és szakmai elveinek kialakítása; fokozott figyelmet kell
fordítani a kereskedelem, illetve a kereskedelmi reklám szemléletformáló lehet!ségeire
[NKP-II., 2003]. Az elemzett részben már konkrétan is megjelenik a környezetbarát termék
fogalmának köre.
A Program célkit"zései között az „Egészségmeg!rzés, életmód” célterület alatt külön is
kiemelésre kerül „A környezetbarát életviteli és fogyasztási szokások elterjesztése”-nek
igénye. Ezzel kapcsolatban – a szelektív gy"jtés és hulladékhasznosítás arányainak
növelése mellett – konkrét mutatóként is megfogalmazásra kerül a környezetbarát
termékmin!sítési feltételek száma, célállapotként megjelölve az 50 termékcsoport elérését
az adott id!szak végére [NKP-II., 2003]. Ebben a programpontban tehát közvetlen

204

MELLÉKLET

kapcsolat definiálható a környezetbarát termék védjegyezéssel, a témát nemzeti szint"
környezetvédelmi céllá emelve.
A Program harmadik fejezete („Beavatkozások a különleges kezelést igényl! területeken”)
a „Környezettudatosság növelése akcióprogram” keretén belül átfogó célként fogalmazza
meg a környezetbarát termékek és szolgáltatások megismertetésének és elterjesztésének
ösztönzését. Ezzel összhangban specifikus és operatív célkit"zés a környezetbarát
termékek elterjesztése, a környezeti min!sítési és címkézési rendszerek fejlesztése, a
címkék ismertségének javítása és alkalmazási körének b!vítése. A programpont
el!rehaladását szemléltet! mutatóként pedig megjelenik a környezetbarát min!sítési
rendszerek ismertségének és alkalmazásának foka, a környezetbarát termékek és
szolgáltatások piaci részesedése, aránya, valamint aránya az állami beszerzésekben. [NKPII., 2003] A vizsgált cél közvetlen módon öleli fel a környezetbarát termék védjegyezés
témakörét.
Kiemelném továbbá, hogy ugyanezen programpont hangsúlyt fektet a közbeszerzések
környezetkímél!bbé tételére, mely el!segíthet! jogszabály-módosítással, tájékoztató
kézikönyvek közreadásával. [NKP-II., 2003] Bár látszólag ez a téma nem mutat közvetlen
kapcsolatot a védjegyezéssel, közvetett kapcsolat mégis definiálható.
A Program negyedik fejezete („A megvalósítás eszközei és intézményrendszere”) a célok
megvalósítását szolgáló eszközök között tárgyalja a termékek, szolgáltatások és vállalatok
környezeti min!sítését, ezen belül kiemelve a környezetbarát termék védjegy jelent!ségét.
[NKP-II., 2003] A Program tehát ebben a fejezetben közvetlenül tárgyalja a vizsgált
témakört.
Hangsúlyozza továbbá a termékek életciklus elemzésének, az eredmények közzétételének
fontosságát. Ez közvetett módon ugyancsak kapcsolódik a védjegyezés témaköréhez.

A Nemzeti Környezetvédelmi Program III. és a környezetbarát termék védjegyezés
kapcsolata
A Program harmadik fejezetében („A Program átfogó célterületei”) átfogó célterületként
jelöli meg a fenntartható életmód, termelés és fogyasztás el!segítését. Ezen belül kiemeli a
fenntartható termelési és fogyasztási szokások el!térbe kerülésének fontosságát [NKP-III.,
2009]. Tekintve, hogy a környezetbarát termék védjegyezés szoros kapcsolatot mutat ez
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utóbbi két témakörrel (annak mintegy eszközéül szolgál), így a Program vizsgált szakasza
közvett módon kapcsolódik a környezetbarát termék védjegyezés területéhez.
A Program negyedik fejezetében („A Program átfogó intézkedési területei, eszközei) a
„Közrem"ködés

az

Európai

Unió

környezetpolitikájának

fejlesztésében

és

végrehajtásában” alfejezet alatt az EU fenntartható stratégiájával szoros összefüggésben
konkrétan is el!kerül az öko-címke rendelet és a közbeszerzések zöldítése [NKP-III.,
2009]. Az adott rész tehát mind közvetlen módon tárgyalja, mind közvetett módon utalás
formájában tartalmazza a vizsgált tématerületet.
A „Gazdasági szabályozási és pénzügyi eszközök” alfejezet alapvet! feladatként határozza
meg a környezeti szempontok érvényesítését a termék teljes életciklusára vonatkozóan.
Nem tartalmaz közvetlen utalást a környezetbarát termék védjegyezésre, de közvetett
módon ide kapcsolható a témakör, tekintve, hogy a védjegyezés és a védjegyezett termékek
köre megfelel az említett logikának, támogatva annak gyakorlati alkalmazását.
A

Program

ötödik

fejezete

(„Tematikus

akcióprogramok”)

tartalmazza

a

„Környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód er!sítése” akcióprogramot, mely
szorosan kapcsolódik a környezetbarát termék védjegyezés témakörhöz. Els!ként „A
környezeti nevelés és oktatás, a környezettudatos szemléletformálás kapcsolódási pontjai”
alfejezet tartalmaz olyan részt, mely köthet! vizsgálatom tárgyához, miszerint a Program
célul t"zi ki, hogy

a környezeti szemléletformálás következtében az állampolgárok

tájékozottak legyenek az általuk használt termékek környezeti kihatásairól [NKP-III.,
2009]. Tekintve, hogy a környezetbarát termék védjegyezés egyik els!dleges célja ezen
információknak a fogyasztóhoz való eljuttatása, ily módon eszköze lehet a cél
teljesülésének.
A Program további része kiemelten tárgyalja a „Környezet-tudatosság, fenntartható
termelés és fogyasztás” témakört, és ezeken belül kiemeli a környezetbarát termékek és
környezetbarát védjegyezés szerepét. Fogyasztói oldalról célként t"zi ki a vásárlói
tudatosság szintjének emelését, az életciklus szemléletnek megfelel! gondolkodásmód
kialakítását, a környezetet jobban kímél! termékek és szolgáltatások el!nyben részesítése
érdekében. A célokkal összhangban szükséges intézkedésként jelenik meg többek között a
termékjelölési

rendszerek

kidolgozása,

b!vítése,

alkalmazásának

ösztönzése,

népszer"ségének és ismertségének növelése, mely elérése a termékjelölési rendszerbe
bekerült termékek és szolgáltatások számával mérhet! [NKP-III., 2009].
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Vállalati oldalról célként fogalmazódik meg többek között az öko-hatékonyság növelése,
tisztább termelési eljárások és az integrált termékpolitika alkalmazása, az életciklus
szemlélet, a környezettudatos terméktervezés és vállalatirányítás térnyerése. Ennek elérése
érdekében széleskör" intézkedések szükségesek mind kormányzati, mind vállalati, mind
társadalmi szinten, mint például az integrált termékpolitika, az életciklus értékelés
kutatásának és alkalmazásának ösztönzése, vállalati gyakorlatba ültetése, a nemzeti
környezetbarát min!sít! rendszer fejlesztése, a vállalatok részvétele a címkézésben,
melynek el!rehaladását mutatja a min!sítési termékcsoportok és a részvev! vállalatok
száma [NKP-III., 2009].
A Program további célként definiálja a közbeszerzés zöldítését, környezeti és
fenntarthatósági

szempontok

beépítését

a

kormányzati

és

vállalati

beszerzési

döntéshozatalba és gyakorlatba. A célnak megfelel! szükséges intézkedésként a Program a
közbeszerzés környezetbarát átalakítását, a törvényi el!írások módosítását, valamint a
fenntarthatóság elveinek gyakorlatban történ! érvényesítését jelöli meg, az intézkedés
eredményének mutatójaként a közbeszerzés környezetbarát módosulását lehet!vé tév!
jogszabály megszületése szolgál [NKP-III., 2009].
A fent elemzett témakör („Környezet-tudatosság, fenntartható termelés és fogyasztás”)
tekinthet! a Program azon részének, mely a legmarkánsabb kapcsolatot jelenti
disszertációm témájával, a környezetbarát termék védjegyezéssel, hiszen ez a rész nem
csak utalásokat és a védjegyezéshez közvetett módon kapcsolódó témaköröket tárgyal,
hanem els!dleges célként és intézkedésként jeleníti meg a címkézést.
A Program „Turizmus és környezet” alfejezetében a turizmusnak a környezetre gyakorolt
hatásainak mérésével kapcsolatban említés szintjén megjelenik az idegenforgalmi
szálláshelyekre

kidolgozott

EU

öko-címke

és

környezetbarát,

környezetkímél!

megkülönböztet! jelzés min!ségtanúsítási és védjegyhasználati rendszer [NKP-III., 2009].
A Program részletesen nem tárgyalja a kapcsolatot.
A Program a „Hulladékgazdálkodás” alfejezetben ugyancsak utal a környezetbarát
termékek szerepére [NKP-III., 2009]. A Program részletesen nem tárgyalja a kapcsolatot.
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NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJL"DÉSI STRATÉGIA

A Nemzeti Fenntartható Fejl!dési Stratégia (NFFS) egy hosszú távú keretstratégiai jelleg"
dokumentum, melynek f! célkit"zése, hogy el!segítse a hazai társadalmi-gazdaságikörnyezeti folyamatok összességének közép-, illetve hosszútávon fenntartható pályára való
áttérését. Ennek során a stratégia figyelembe veszi a hazai adottságokat, tágabb
folyamatokat és feltételeket. A Stratégia a fenntartható fejl!dés koncepciójára,
szemléletére, értékrendjére és alapelveire épül, melynek értelmében hosszú távú keretet
biztosít más stratégiák, programok és tervek számára [NFFS, 2007].
A Stratégia az Európai Unió megújított Fenntartható Fejl!dési Stratégiájában
meghatározott alapelveket és célokat szem el!tt tartva koherenciában van az egyes ágazati
stratégiák és programok célkit"zéseivel [NFFS, 2007].
A Stratégia meghatározza és támogatja a fenntarthatóság eléréséhez szükséges
változásokat és annak kereteit, azonosítja a célok és politikák megvalósításának alapvet!
feltételeit, a gátló és segít! tényez!k figyelembe vételével meghatározza a hosszú távú
célkit"zéseket, a cselekvés f! irányait, kezdeményezi a fenntarthatósági szempontok
beépülését más, már meglév!, vagy új stratégiákba [NFFS, 2007].
A Stratégia végrehajtását támogató cselekvési területek a következ!k: a fenntarthatósággal
kapcsolatos tudatbázis növelése kutatások segítségével, a tudás széles kör" elterjesztése
(közoktatás, média), a társadalom tagjainak érdekeltté tétele, a közpolitika és
intézményrendszer fejlesztése és a változások nyomon követése [NFFS, 2007].
A Stratégia megvalósításának alapja a politikai, gazdasági és társadalmi szerepl!k
széleskör" együttm"ködése [NFFS, 2007].

A Nemzeti Fenntartható Fejl#dési Stratégia és a környezetbarát termék védjegyezés
kapcsolata
A Stratégia második fejezetében („Helyzetelemzés”) vizsgálja a fenntarthatóság hazai
helyzetét, a fenntarthatósági szempontból jelent!s hazai folyamatokat és intézkedéseket.
Ezen részben a társadalmi folyamatok között, a fogyasztási szokások bemutatásánál a
Stratégia azt a ténymegállapítást teszi, miszerint a kilencvenes évek elejét!l megkezd!dött
a fenntarthatósági szempontoknak megfelel! termékek és szolgáltatások el!állítása és
fogyasztása, de azóta sem tapasztalható jelent!s fejl!dés [NFFS, 2007].
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A Stratégia a gazdaság helyzetének vizsgálata során a környezetvédelmi ipar, beruházások
és termékek témakörön belül kitér arra, hogy míg a környezetpolitikai beavatkozások
következményeként a termel!i oldalon fenntarthatósági szempontból kedvez! változások
zajlottak le, addig a fogyasztói magatartást csak gyengén befolyásolta a jogszabályok
változása. Továbbá kiemeli, hogy a lakosság alacsony környezeti tudatossága, ár érzékeny
fogyasztói magatartása, valamint az olcsó tömegtermékek áradata nem teszi lehet!vé a
környezetbarát termékek népszer"vé válását, általános elterjedését. Ezzel összefüggésben a
Stratégia – a védjegyezett termékek és védjegyet szerzett gyártók számának megadásával –
röviden bemutatja a hazai környezetbarát termék védjegyezés eredményeit [NFFS, 2007].
A Stratégia tehát már a helyzetelemzés keretében fontosnak tartja a környezetbarát termék
védjegyezés helyzetének bemutatását, annak társadalmi és gazdasági vonatkozásában.
A Stratégia harmadik fejezete („Prioritások, célok és feladatok”) el!ször a f! prioritásokat
foglalja össze. Els! lépésben bemutatja a fenntarthatóságot veszélyeztet! folyamatokat és
jelenségeket, melyek között megemlíti a nem fenntartható (anyag- és energiaigényes)
fogyasztói szokásokat. A Stratégia ennek a ténynek igen nagy jelent!séget tulajdonít,
melyet bizonyít, hogy a legtöbb prioritás esetén megjeleníti olyan, a fenntarthatóságot
veszélyeztet! trendként, melynek kiváltó okaira az adott prioritás pozitívan hat. Továbbá
maguk a prioritások (nyolcadik prioritás) között is szerepel a fenntartható termelési
eljárások és fogyasztói szokások er!sítése [NFFS, 2007].
A természeti értékek védelmének témakörén belül (negyedik prioritás) a Stratégia külön
cselekvési területként emeli ki az életmód és szemléletváltást, tekintve, hogy a természeti
környezet meg!rzésének sikere függ a lakosságtól: mennyire értékeli a természeti
értékeket, mennyire ismeri a fenntarthatóság komplexitását, hajlandó-e az értékek
meg!rzését segít! életmódot folytatni stb. Ennek következményeként a cselekvési terület
kulcseleme a környezettudatosság növelése, a megértési folyamat el!segítése, a
fenntartható életmódra való ösztönzés [NFFS, 2007].
Bár a leírtakból látható, hogy a Stratégia fent elemzett részei nem tárgyalják konkrétan a
környezetbarát termék védjegyezés témakörét, mégis a Stratégia és a környezetbarát
termék védjegyezés kapcsolat bemutatásában fontos szerepet tulajdonítok a fogyasztói
szokások témakörének, mivel a védjegyezés eszköze lehet a szokások fenntartható irányba
történ! el!mozdulásának.
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A Stratégia a fenntartható termelési eljárások és fogyasztási szokások prioritás (nyolcadik
prioritás) keretében a termelés kapcsán az öko-hatékonyság növelését, valamint a
hulladékgazdálkodás fejlesztését, a fogyasztás terén a fenntartható fogyasztási minták
elterjesztését tekinti kulcselemnek, külön hangsúlyozva a fogyasztott termékek és
szolgáltatások hatásait tartalmazó információval történ! ellátás fontosságát. Továbbá
megemlíti a közbeszerzések fontosságát is [NFFS, 2007].
Ezzel összhangban a cselekvési területek között is jelen van annak igénye, hogy: a
közbeszerzések során a környezetbarát technológiákat el!nyben részesítsék, támogassák a
fenntartható

termelés

és

fogyasztás

kialakulását

(építve

a

már

meglév!

kezdeményezésekre, többek között az integrált termékpolitikára), a környezettudatos
terméktervezést (mely a megel!zés elvét kiterjeszti a termékek teljes életciklusára), a
hulladék újrahasználatot és újrahasznosítást, a fogyasztói magatartás megváltoztatását. Ez
utóbbival összefüggésben a Stratégia külön tárgyalja a környezetbarát termékek
megkülönböztetésre szolgáló jelölés fontosságát [NFFS, 2007].
A Stratégia vizsgált részében már konkrétan megjelenik a környezetbarát védjegyezés, és
annak szerepe, mintegy a Stratégia céljainak megvalósítási eszközeként. A fent bemutatott
többi tématerületnek is nagy fontosságot tulajdonítok, hiszen azok megvalósításának is
eszköze lehet a címkézés (pl. integrált termékpolitika), vagy akár maguk képezik a
védjegyezés részét (pl. életciklus szemlélet" terméktervezés, hulladékgazdálkodás
fejlesztése a kritériumrendszernek való megfelelés érdekében), illetve támogathatják a
védjegyezés szerepét (pl. zöld közbeszerzés).
A Stratégia a gazdasági szabályozás prioritáson (tizenegyedik prioritás) belül külön
cselekvési területként emeli ki a bölcs!t!l a bölcs!ig elvet és az eszközök széles skálájának
kombinatív alkalmazását. El!bbi a szabályozásban is fontos életciklus szemlélet
fontosságát, utóbbi a direkt szabályozó eszközöket kiegészít! önkéntes eszközök – mint
például környezetirányítási rendszerek, öko-címkézés, önkéntes megállapodások – egymás
melletti használatának jelent!ségét tárgyalja [NFFS, 2007]. Vagyis a védjegyezés a
Stratégiában újra megjelenik mind közvetett, mind közvetlen módon.
A Stratégia negyedik fejezetében („A végrehajtás átfogó feladatai, eszközei”) a tudásbázis
növelése és a tudás megosztása témakör cselekvési területeként kerül újra el!, hogy a
fogyasztót tájékoztatni kell a termékek természeti és társadalmi hatásairól is, és egyben
biztosítani kell az információ megbízható forrásaihoz való hozzáférést [NFFS, 2007].
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Tekintve, hogy a környezetbarát termék védjegyezés mindezen célt szolgálja, ezért – bár
konkrétan nem kerül el! a védjegyezés fogalma - közvetett kapcsolatot vélek felfedezni.
A Stratégia záró részében, a fenntartható fejl!dési alapindikátorok témakör alatt a termelés
és fogyasztás mér!számai között kerül el! újra a védjegyezés fogalma – konkrétan a hazai,
vagy EU-emblémával ellátott termékek fogyasztása, környezetbarát címkével ellátott
termékek országonként, termékcsoportonként –, mint lehetséges indikátor [NFFS, 2007].
Tehát az elemzett rész alapján a védjegyezés egy új kapcsolatban jelenik meg, miszerint a
védjegyezési eredmények egyben a Stratégia megvalósulásának, a fenntartható termelés és
fogyasztás változásának mérésére is szolgálhatnak.

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

(2007-2013)

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv Magyarország
Nemzeti

Stratégiai

Referenciakerete

2007-2013,

Foglalkoztatás

és

Növekedés,

továbbiakban: Terv) az ország fejl!dését és a nemzetközi versenyképesség er!sítését
szolgálja. Két átfogó célterületet határoz meg: a foglalkoztatás b!vítését és a tartós
növekedés feltételeinek megteremtését. Ezzel összhangban hat kiemelt prioritást határoz
meg,

melyeken

fejlesztéseket

eszközöl.

Ezek

az

alábbiak:

gazdaságfejlesztés,

közlekedésfejlesztés, társadalom megújulása, környezeti és energetikai fejlesztés,
területfejlesztés, államreform. A prioritások egyes elemei összefüggnek és hatnak
egymásra. A feladatok megvalósítása integrált megközelítést igényel, melynek során a
fejlesztéspolitikai eszközöknek ki kell egészülniük a kormányzat egyéb eszközeivel. A
megvalósítás során figyelembe kell venni, hogy az ágazati és regionális programok
feleljenek meg a fenntarthatóság elvének, továbbá jellemezze !ket a területi és társadalmi
kohézió er!sítése [ÚMFT, 2007].
„A Stratégia az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó
támogatások 2007 és 2013 közötti felhasználásához szükséges Nemzeti Stratégiai
Referenciakeret” [ÚMFT, 2007].

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a környezetbarát termék védjegyezés
kapcsolata
A Terv harmadik fejezete („A stratégia meghatározása”) foglalkozik részletesen a
prioritásokkal, melyek között szerepel a „Környezeti és energetikai fejlesztés” prioritás. E
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prioritás a fenntarthatóság elveivel összhangban a tartós növekedés cél eléréséhez járul
hozzá – a komplex problémákat integrált módon megközelítve, a megel!zés elvét
figyelembe véve – a káros környezeti hatások csökkentésével, a természeti környezet
meg!rzésével. A Terv dönt!en a hiányzó környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztését t"zi
ki célul, de ezen túlmen!en cél, hogy el!segítse a termelés és fogyasztás terén a megel!z!
környezetvédelmi megoldások térnyerését [ÚMFT, 2007].
A Terv megfogalmazza azokat a beavatkozási területeket, melyek leginkább szolgálják az
energetikai és környezeti fejlesztéseket. Az utóbbi esetén a Terv az alábbiakat emeli ki:
egészséges és tiszta települések megteremtése, hulladékgazdálkodás, szennyvízkezelés, a
természetes és ivóvizek védelme, kezelése, természeti értékek kezelése, a fenntartható
termelési és fogyasztási szokások ösztönzése, a környezet- és klímatudatosság terjesztése
[ÚMFT, 2007].
Disszertációm témájával összefüggésben a fenntartható termelési és fogyasztási szokások
ösztönzése pontot kell kiemelnem. A Terv ezen területen belül, szükséges intézkedésként
az alábbiakat emeli ki: a termelés és szolgáltatás ipari ökológia szemléleten alapuló
fejlesztése, ökohatékony és környezetbarát technológiák elterjesztése, a fenntartható
fogyasztási szokásokat bemutató vagy ösztönz! cselekvésminták és projektek támogatása
és terjesztése, környezeti szemléletformálás [ÚMFT, 2007].
A Terv továbbá hangsúlyozza, hogy figyelmet kell fordítani a környezetbarát életmód és a
fenntartható fogyasztás feltételeinek megteremtésére, a környezeti oktatásra és nevelésre, a
környezetmenedzsment

rendszerek

elterjesztésére,

biztosítva

a

fenntarthatóság

szemléletének és a környezeti információknak a terjedését, annak érdekében, hogy a
társadalom értékrendjének javulásával a lakosság tevékenyebben részt vegyen a környezeti
döntések meghozatalában [ÚMFT, 2007].
A Tervben tehát központi szerepet kap a fenntartható termelési és fogyasztási szokások
ösztönzése, és bár az öko-címkézés fogalma konkrétan nem jelenik meg az elemzett
irodalomban, mégis fontosnak tartom a kapcsolatot, tekintve, hogy a környezetbarát
termék védjegyezés eszközül szolgálhat a kívánt szokások ösztönzésében, kialakulásában.
A Tervben kiemelt célok és szükséges intézkedések hátterét az operatív programok
biztosítják akciótervek formájában. A vizsgált témakör hátteréül a Környezet és Energia
Operatív Program (KEOP), és akcióterv szolgál [ÚMFT, 2007], [KEOP, 2009].

212

MELLÉKLET

A Program újra értelmezi a fenntartható életmód és fogyasztás ösztönzése prioritás célját,
miszerint cél a fenntartható életmód folytatásához szükséges értékrend és igény
kialakulása, mely egyben hozzájárul a piac keresleti oldalának környezettudatos irányba
történ! alakulásához [KEOP, 2009].
Ezzel összefüggésben három elkülönült intézkedési területet fogalmaz meg: fenntartható
életmódot

és

az

ehhez

kapcsolódó

viselkedésmintákat

ösztönz!

kampányok

(szemléletformálás, informálás, képzés); fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási
lehet!ségeket

népszer"sít!,

terjedésüket

el!segít!

mintaprojektek,

beruházások;

környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban (e-környezevédelem)
[KEOP, 2009].
Disszertációm témájával kapcsolatban a fent említett els! két intézkedési területre
koncentrálok, melyek terén a Program megnevezi a támogatható tevékenységek körét,
köztük a fenntarthatóbb termékeket és szolgáltatásokat hitelesít! nonprofit rendszerek
népszer"sítését, valamint a környezetbarát termékek és szolgáltatások népszer"sítését
célzó, azok elérhet!ségét, a szolgáltatott információ min!ségét, hitelességét javító
fejlesztéseket [KEOP, 2009].
A Programban tehát már konkrétan is megjelenik a környezetbarát védjegyezés fogalma,
s!t a téma népszer"sítése kiemelt támogatható területként szerepel, mely önmagában is
igazolja egyben a védjegyezésnek a fenntartható életmód és fogyasztás ösztönzésében
betöltött szerepkörét, valamint a népszer"sítés fontosságát. (Ezzel szoros összefüggésben
megjegyzem, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terven belül, KEOP pályázat keretében
ténylegesen is megvalósult egy, a címke ismertséget növelni célzó kampány - Komplex
népszer"sít! Kampány a magyar Környezetbarát Termék és az Európai Unió ökocímke
rendszerek ismertségének és elismertségének növelése érdekében [www.kornyezetbarattermek.hu]).
A népszer"sítés fontosságát külön is kiemelném, mert nem elég a rendszer m"ködtetése, az
öko-címkézés el!nyeinek gyakorlatba ültetéséhez szükséges a címke ismertsége is.
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6. MELLÉKLET – A környezeti kommunikáció, az öko-marketing és a környezetbarát
termék védjegyezés kapcsolata
KÖRNYEZETBARÁT TERMÉK VÉDJEGYEZÉS A KÖRNYEZETI KOMMUNIKÁCIÓBAN

A környezetmenedzsment három alapjellemz!je – többdimenziós célrendszer, szervezeten
és funkciókon túlmutató jelleg, proaktív stratégia – magában hordozza azt a követelményt,
miszerint egy vállalatnak hatékony módon megfelel! kommunikációs rendszert kell
kialakítania (információk gy"jtése, osztályozása, megosztása [ERLANDSSON –
TILLMANN, 2009]). Ezen rendszer részét képezi a környezeti kommunikáció (biztosítva
ezzel a szervezeten és funkciókon túlmutató jelleget), mely segíti a vállalatot megfelel!
információk begy"jtésében – például az érdekelt felek (bels! és küls!) elvárásainak
(„push”-„pull hatások”) azonosítása –, továbbá megfelel! információknak az érdekelt felek
felé eljuttatásában (ami segítheti a többdimenziós célrendszer céljainak teljesülését, a célok
teljesülésének kommunikálását, továbbá részét képezi a proaktív stratégiának) [KÓSI et
al., 2006].
Külön hangsúlyozom az érdekelt felek elvárásának való megfelelést, mivel napjainkban
egyre inkább jellemz!, hogy a vállalatok m"ködése és termékei kapcsán er!södnek a
környezeti elvárások, melyek ösztönz! er!vel hatnak a vállalatok számára, hogy azok
mélyebben

foglalkozzanak

a

környezeti

kérdésekkel,

a

környezetvédelmet

a

vállalatm"ködésbe integrálják, környezetmenedzsment rendszereket m"ködtessenek, ökoinnovációs fejlesztéseket vigyenek véghez és megfelel! környezeti kommunikációt
folytassanak. Az elvárások lehetnek bels! (pl. vállalati filozófiának megfelelni, költség
csökkentés,

hatékonyság

növelés

stb.

[KÓSI

et

al.,

2006],

[POLONSKY

–

ROSENBERGER, 2001]) és küls! elvárások, melyeket két nagy csoportba szokás sorolni:
•

Push – nyomó hatás: f!leg hatósági részr!l, a jogszabályok szigorodásával [KÓSI
et al., 2006]; az öko-innovációk terén a technológiai fejl!dés er!södésével (mely
hátterében ugyancsak a szabályozás áll: puha eszközök - környezeti felel!sség,
öko-audit, öko-címkézés; kemény eszközök - el!írások, ellen!rz! intézkedések,
kötelezettségek) [RENNINGS, 2000] stb.,

•

Pull – húzó hatás: f!leg a társadalom, a fogyasztók részér!l, a környezettudatosság
és a környezeti információkra való igény er!södésével [MILES – RUSSELL,
1997], [POLONSKY – ROSENBERGER III, 2001], [REX – BAUMANN, 2006];
az üzleti kapcsolatok fel!l, a „supply chain”

menedzsmentben a környezeti
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szempontok egyre er!sebb megjelenésével [POLONSKY – ROSENBERGER III,
2001] stb.
Az érdekelt feleket a vállalat szemszögéb!l két nagy csoportra szokás osztani
[ERLANDSSON – TILLMANN, 2009], [KÓSI et al., 2006] :
•

Bels! érdekelt felek: vezetés, munkavállalók, környezetvédelmi munkatársak, bels!
érdekcsoportok, marketing, K+F, logisztika, munkavédelem stb.,

•

Küls! érdekelt felek: kormányzati és nem kormányzati szervek (pl. hatóságok,
környezetvédelmi szervezetek), versenytársak, iparági szervezetek, szabványügyi
testület, min!sít! szervezetek, befektet!k, biztosítók, bankok, helyi lakosság,
vev!k, ügyfelek, közvélemény, média stb.

Az érdekelt feleknek való megfelelési érdek következtében – környezetmenedzsment
rendszer m"ködtetésével, a proaktív stratégia gyakorlati megvalósításával (az érdekelt
felek azonosításával, igényeik kielégítésével), környezetközpontú rendszerszemlélettel és
folyamatos javítással – a menedzsment világából jól ismert TQM (Total Quality
Management)

modellnek

a

környezetmenedzsment

megfelel!

pontjaival

történ!

kib!vítésével a vállalat eljut a TQEM (Total Quality Environmental Management) szintjére
[MILES – RUSSELL, 1997] (lásd az alábbi 17. táblázatot)
TQM
Vev!re fókuszál – vev! érték,
Csapatmunka,
Proaktivitás,
Folyamatos fejlesztés,
stb.

Dimenziók

Alapítók
Filozófia megjelenése
Fejlesztések motiváló er#i
Elméleti alapok

Deming
1950-es évek
A fogyasztók magasabb min!ség"
terméket igényelnek
Statisztikai folyamatvezérlés,
Rendszerszemlélet

TQEM
Vev!kre fókuszál,
Környezetre fókuszál,
Proaktivitás,
Rendszerszemlélet,
Folyamatos fejlesztés,
stb.
Gemi
1990-es évek
A fogyasztók környezetbarát
terméket, és m"ködést igényelnek
Vállalati társadalmi felel!sség
elvei,
Részvényesi elmélet

17. táblázat: TQM és TQEM modellek összehasonlítása
(forrás: [MILES – RUSSELL, 1997])

Az érdekelt felekkel tartott kapcsolat, a kialakított környezeti kommunikáció lehet!vé teszi
a vállalat számára (befelé irányuló kommunikáció – információgy"jtés), hogy érzékelje az
érdekelt felek elvárásait, és ennek következményeként az elvárásoknak megfelel!
m"ködést tud kielégíteni, majd a megfelelést ugyancsak a környezeti kommunikáció
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segítségével az érdekelt felek tudtára is adhatja (kifelé irányuló kommunikáció –
információ közlés).
Bels# kommunikáció
Vállalati környezeti politika,
Célok és folyamatok (kmen-ben),
Környezeti jelentések,
Engedélyek,
Vegyi anyagok dokumentációja,
stb.

Vállalat vonatkozású
információk

Termékfejlesztés eszközei,
Életciklus értékelés,
Termékkel kapcsolatos
indikátorok,
Checklisták,
Környezeti termék politikák,
stb.

Termék vonatkozású
információk

Küls# kommunikáció
Vállalati környezeti politika,
Engedélyek alkalmazása,
Kötelez! jelentések a hatóságok
részére,
Önkéntes jelentések a piaci
szerepl!k részére,
Piaci kommunikáció,
stb.
Kötelez! termékinformációk,
Marketingtevékenységek a
fogyasztói kapcsolatokban
(egyének és háztartások részére),
Marketingtevékenységek az üzleti
kapcsolatokban,
Környezeti termék politikák,
Környezeti címkézés (pl.
környezetbarát termék
védjegyezés),
stb.

Rövidítés: kmen=környezetmenedszment
18. táblázat: Környezeti kommunikáció csoportosítása
(forrás: [ERLANDSSON – TILLMANN, 2009])

A környezeti kommunikációt, környezeti információt négy nagy csoportba lehet osztani
aszerint, hogy maga a kommunikáció szervezeten belülre, vagy kívülre irányul (kétutas,
oda-vissza történ! kommunikációt feltételezve) továbbá, hogy az információ maga a
vállalattal (vagy vállalati m"ködéssel) vagy a termékkel kapcsolatos [ERLANDSSON –
TILLMANN, 2009], a négy csoport lehetséges információira lásd példaként a fenti
táblázatot (18. táblázat).

Összefoglalás, következtetések
A fent leírtakból kit"nik, hogy a fogyasztók környezettudatosságának er!södésével n! a
vállalati m"ködéssel és a termékekkel kapcsolatos környezeti információkra vonatkozó
igényük. Ahhoz, hogy egy vállalat meg tudjon felelni az elvárásoknak, szükséges ezen
információk begy"jtése, a szükséges lépések és fejlesztések gyakorlatba ültetése, és az
elért eredmények és környezeti információk kommunikálása. Ilyen információs eszközként
szolgál – disszertációm vizsgálatának tárgya – a környezetbarát termék védjegyezés is.
Tehát a védjegyezés lehet!sége adott a vállalatok számára, melyek önkéntes módon
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dönthetnek arról, hogy kívánják-e ezt az eszközt a vev!i érdekek kielégítése érdekében,
továbbá reklám céllal felhasználni, kommunikációs rendszerükbe és marketing
tevékenységükbe beépíteni (a védjegy használata az öko-marketing egyik kulcselemének
tekinthet! [REX – BAUMANN, 2006]).

A KÖRNYEZETBARÁT TERMÉK VÉDJEGYEZÉS AZ ÖKO-MARKETINGBEN

A

kommunikáció

a

vállalatm"ködésben

gyakran

összefonódik

a

marketing

tevékenységekkel, így a környezeti kommunikáció is része lehet ennek. A leginkább
progresszív vállalatoknál megjelenik az öko-marketing orientáció is (s!t egyre inkább
terjed!ben van a fenntartható életvitel marketing [WILLIAMS, 2008], mely magában
foglalja az öko-, felel!s- és társadalmi marketinget [FERTETICS – URBÁN, 2009]),
annak érdekében, hogy a termék pozicionálása során versenyel!nyt szerezhessenek a
környezettudatos fogyasztói réteg körében, hangsúlyozva a vállalat környezettudatosságát
és az elért eredményeket [MILES et al., 1997].
Tekintve, hogy az öko-marketing a környezeti kommunikáció megvalósításaként egyben a
környezetmenedzsment rendszer eleme is lehet, az öko-marketing megvalósítását ösztönz!
hajtóer!k hasonlóak az el!z! részben tárgyalt elvárásokhoz: környezeti kereslet; társadalmi
vélemény, kényszer; fogyasztói attit"d; környezetbarát fogyasztás;

politikai hatások;

környezeti jog; média; üzlet zöldülése; intézményi nyomás stb. [LAMPE – GAZDA,
1995].
A felsorolt er!knek megfelel!en a vállalat maga alakítja ki a célok elérése érdekében
szükséges

lépéseket

–

öko-marketing

holisztikus

és

integrált

szemléletének

alkalmazásával, folyamatos újraértékelések elvégzésével –, melyek alapján az ökomarketing tevékenységek megvalósulása három szinten történhet [POLONSKY –
ROSENBERGER III, 2001]:
•

Stratégiai szint: vállalati filozófia megváltozása,

•

Kvázi stratégiai szint: üzleti gyakorlat megváltozása,

•

Taktikai szint: funkcionális tevékenységek megváltozása.

Az öko-marketing a fent bemutatott változásoknak köszönhet!en a hagyományos
marketing elméleteket, nézeteket és eszközöket felhasználva, azok kiegészítésével
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integrálja a környezeti szempontok figyelembe vételét a gyakorlati megvalósítás során,
vagyis:
•

Az öko-marketing figyelembe veszi a természeti er!források sz"kösségét, a
természet befogadó képességének korlátjait,

•

Az öko-marketing képes a fogyasztói (pl. regionális fogyasztási rendszerek
kialakítása) és termel!i szokások (pl. környezetorientált termékfejlesztés,
csomagolóeszközök minimalizálása, újrahasználat, -hasznosítás támogatása stb.)
megváltoztatásával a fenntartható termelés és fogyasztást el!segíteni [KÓSI et al.,
2006].

Ez utóbbi megvalósítását segíti, hogy az új technológiák – bár néhány öko változás
csekélynek mondható, mégis jelent!s m"szaki változtatásokat igényel a környezetvédelmi
szempontoknak már a terméktervezés korai szakaszába integrálásával – lehet!vé teszik,
hogy a vállalatok jobban célba vegyék a már létez! környezettudatos fogyasztói
szegmenseket [POLONSKY – ROSENBERGER III, 2001].
Fontos kiemelni, hogy az öko-marketing tevékenység csak akkor lehet eredményes és
hiteles, ha a vállalat a profiljának megfelel!en hozza meg marketingdöntéseit és
tevékenységeit, melyek valóságon alapulnak, és nem esnek a greenwashing ([LAUSEK,
2007], [SMITH, 2009], [www.stopgreenwash.org], [www.greenwashingindex.com],
[www.corpwatch.org], [www.sourcewatch.org]), azaz zöldre festés csapdájába (1., 2. kép).

1. kép: Zöldre festés

2. kép: A marketing varázslata

(forrás: [GREENWASHING, 2007])

(forrás: www.racingmix.com)
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Az alábbiakban összefoglaló jelleggel mutatom be a hagyományos és öko-marketing közti
leglényegesebb eltéréseket (19. táblázat).
Hagyományos marketing
Fogyasztói elvárások kielégítése, profit
növelése mellett

Cél
A fogyasztó
megítélése
A kormány
megítélése
A kereslet
megítélése

A marketing létezésének oka
Büntet! és szabályozó, eleget kell tenni a
szabályozásnak
Mindent a termékért, a legjövedelmez!bb
termékek támogatása

Öko-marketing
Környezetileg fenntartható módon
kielégíteni a fogyasztói elvárásokat a
profit növelése mellett
A termék vásárlója, aki minden externália
áldozata, érdekelt fél szerepkör
Szövetséges egy fenntartható gazdaság
kezelésében és m"ködtetésében
Igény egy olyan (jöv!beli) termékekre,
mely el!állítása kevés externáliával jár

19. táblázat: A hagyományos és öko-marketing összehasonlítása
(forrás: [MILES – RUSSELL, 1997])

Ahhoz, hogy egy vállalat megtegye a szükséges lépéseket az öko-marketing irányába,
három fontos lépés megtétele szükséges [KÓSI et al., 2006]:
•

Pozicionálás: lényeges stratégiai kulcstényez!k azonosítása, a vállalatnak a
környezeti kérdésekhez való hozzáállását tükröz! pozíció meghatározása,

•

Profilírozás (ökológiai portfolió kialakítása): a pozicionálás során meghatározott
pozíciónak megfelel! marketingstratégia (defenzív, indifferens, offenzív, innovatív,
szelektív) kialakítása,

•

Marketingmix: a marketingstratégia megvalósítását támogató eszközrendszer
összeállítása.

Annak érdekében, hogy megalapozott módon mutathassam be az adott marketing lépések
és a környezetbarát védjegyezés kapcsolatát, minden lépés esetén el!ször röviden
tárgyalom annak lényegét (nem célom átfogó marketing elmélet írása, sokkal inkább célom
az elmélet és a védjegyezési elmélet és gyakorlat kapcsolatának elemzése), valamint
disszertációm 3. fejezetében vizsgálom a védjegyezéssel való kapcsolatot.
Célpiac választás és pozicionálás
A vállalat sikerességének érdekében a marketingtevékenységek els! lépéseként szükséges
a célpiac kiválasztása és a pozicionálás. Annak érdekében, hogy a vállalat átfogó képet
kaphasson arról, hogy a termékeivel mely fogyasztók (felhasználók) kiszolgálását t"zheti
ki célul, a vállalatnak érdemes piacszegmentációt végeznie, elemeznie az egyes
célcsoportok vonzerejét, és ennek megfelel!en kiválasztania az adott célcsoportot,
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célpiacot. Továbbá el kell döntenie, hogy a termékeir!l milyen képet alakítson ki a
vásárlók tudatában, annak érdekében, hogy termékét megkülönböztesse a versenytársak
termékét!l [COHEN, 2009]. Ilyenkor, vagyis a pozicionálás során a termékek el!nyeit
emelik ki, ez a folyamat alapját képezi a további marketinglépéseknek is, f!ként a
marketingmixnek. A pozicionálás tulajdonképpen a termékimázs kialakítását jelenti,
lényege az azonosítás és megkülönböztetés, jelent!sége, hogy a vásárlót segítse a vásárlói
döntés meghozatalában (tekintve, hogy a vásárló nem képes a vásárlás során a termékek
összes jellemz!jét összehasonlítani egymással, így döntését a kiemelt és hangsúlyozott
legf!bb termékjellemz!k alapján hozza meg). Az azonosítás során a terméket elhelyezik
egy termékcsoportban, s ezt tudatosítják a kés!bbiek során a vásárlókban. A
megkülönböztetés több módon is történhet: általános termékjellemz!k szerint (egy vagy
több olyan termékjellemz! hangsúlyozása, amivel más termék nem rendelkezik),
termékhasználati jellemz!k vagy fogyasztói csoportok megjelölésével, szimbolikus
termékjellemz!k alapján (imázstermék), ár és min!ség viszonyával. Ezek kiválasztásánál
figyelembe kell venni a vásárlóközönség elvárásait a termékkel kapcsolatban, a
versenytársak lépéseit, a vállalat termékének minden kihangsúlyozásra érdemes
jellemz!jét. A pozicionálás kritériumai: egyszer"ség és világosság, hihet!ség, eredetiség,
megkülönböztetés és a vev!i elvárások figyelembe vétele. [VÁGÁSI, 2006]
Bár a piacszegmentálás (azt hangsúlyozza, hogy a vásárlók egyes alcsoportjai azonos
jellemz!kkel

rendelkeznek

és

az

igényeket

egyénileg

kell

kielégíteni)

és

a

termékdifferenciálás (a terméknek a versenytársakhoz képesti különbségeit népszer"síti a
célpiacok körében [REKETTYE – FOJTIK, 2009]) is a piaci részesedés növelésének
eszköze, és gyakran egymás alternatívájaként kerül említésre a két fogalom, a célok elérése
érdekében viszont érdemes egyidej"leg csak az egyiket alkalmazni. Piacszegmentálás
esetén a terméket a célpiachoz optimalizálják (sz"k piaci réteg között nagy arányú
eladáshoz vezet), míg termékdifferenciálás esetén a nagyméret" piacon úgy alakítják a
terméket, hogy az jobb legyen a versenytársakénál (tág és általános piacból horizontális
rész megszerzéséhez vezet). [COHEN, 2009]
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Profilírozás (ökológiai portfolió kialakítása)
A

pozicionálást

követ!

marketinglépés

a

meghatározott

pozíciónak

megfelel!

marketingstratégia, környezeti stratégia (defenzív, indifferens, offenzív, innovatív,
szelektív) kialakítása, melyek az alábbiakban jellemezhet!k [KÓSI et al., 2006].
Defenzív stratégia
A defenzív stratégiára jellemz!, hogy a vállalat a környezeti tevékenységét csak a
környezetszabályozás kötelez! jelleg" szabályozó eszközeinek köszönhet!en, azok
korlátjain belül terjeszti ki, ragaszkodik az eddigi termékprofilhoz, változásokat csak
profitérdekb!l eszközöl. Ennek eredményeként a cég imázsa kedvez!tlen mind a
társadalom, mind a hatóságok körében, nagy a vállalat környezeti és egyben piaci
kockázata is.
Indifferens stratégia
Az indifferens stratégia választása azon cégekre jellemz!, melyek m"ködésének igen
alacsonyak a környezeti kockázatai, így az ebb!l ered! piaci kockázatok is. Ennek
következményeként küls! szemlél!je marad a piaci viselkedéseknek. Viszont ez magában
hordozza a gyors reagálás kényszerét az esetleges környezetvédelmi el!írások szigorodása
esetén. Az ilyen szituációban lév! cégek kis befektetéssel, önkéntes környezetvédelmi
intézkedések meghozatalával, környezetmendzsment eszközök használatával könnyen
növelhetik imázsukat.
Offenzív környezetstratégia
Hasonlóan az el!z! stratégiához, ebben az esetben is viszonylag alacsonyak a vállalat
környezeti kockázatai, viszonylag alacsony beruházás mellett meg tud felelni a környezeti
elvárásoknak, a piacon környezetvédelmi tekintetben éllovas pozíciót tölt be. Ez a pozíció
viszonylag magas kockázatokat rejt magában, illetve gyakran a versenytársak ellenérzését
is kiváltja.
Innovatív környezetstratégia
A stratégia azon vállaltokra jellemz!, melyek esetén nagy a környezeti kockázat, de ezt
kihívásnak tekintik, ilyenkor szükséges a marketingfolyamat környezetszempontú
újraértékelése. A vállalat a környezeti problémák csökkentését, a vállalati környezeti
teljesítmény javítását hosszú távú célként kezeli, ezért jelent!s beruházásokat eszközöl a
K+F területén. A környezeti fejlesztések – bár magas beruházási költség"ek – növelik a
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vállalat imázsát mind a bels!, mind a küls! érdekelt felek között, növekszik a
piacrészesedés is.
Szelektív környezetstratégia
Az el!bb felsorolt stratégiák alapjellemz!inek nem minden cég felel meg, így ezek
gyakran az elvárásoknak megfelel!en alakítanak ki stratégiát, gyorsan reagálva az adott
szituációra, jellemz! rájuk, hogy nem rendelkeznek hosszú távú környezetstratégiával.
Marketingmix
A marketing egyik feladata, hogy olyan integrált marketingprogramokat (értéknövel!
marketingtevékenységekr!l hozott döntésekb!l áll) valósítson meg, melyek értéket
közvetítenek a fogyasztók felé. A marketing tevékenységek egyik hagyományos
bemutatási módja a marketingmix, vagyis azon eszközök csoportja, melyeket az adott
vállalat használ marketingcéljai elérése érdekében. A marketingmix gyakorlati
megvalósítására a marketing mix stratégia szolgál, mely során a vállalat meghatározza az
ajánlati mixet (termékek, szolgáltatások, árak), az értékesítési csatornák és a fogyasztók
elérésére pedig kialakítja a kommunikációs mixet (reklámozás, vásárlásösztönzés,
események és élmények, közönségkapcsolat, direkt marketing, személyes eladás).
Tekintve, hogy a vállalatnál más-más csoportok végzik az egyes politikák (mixek)
megvalósítását, cél, hogy azok egymással összhangban legyenek, valamint, hogy
szinergikus

hatást

eredményezve

szolgálják

az

összvállalati

marketingstratégia

megvalósítását [VÁGÁSI, 2006].
A marketingmixet két szemszögb!l is meg lehet közelíteni:
•

4P - McCarthy- Eladó szemszögéb!l: vev!k befolyásolására rendelkezésre álló
marketing eszközök: Termék (Product), Ár (Price), Értékesítési hely (Place),
Promóció (Promotion),

•

4C - Lauterborn, R. – Vev! szemszögéb!l: olyan marketingeszközök, melyek a
vásárlóknak el!nyt biztosítanak: Megoldás a vev! szükségleteire (Customer
solution),

Vásárló

költsége

(Customer

cost),

Kényelem

(Convenience),

Kommunikáció (Communication) [KOTLER et al., 2005], [KOTLER – KELLER,
2006].
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A marketingmix elemei az öko-marketing, és még inkább a fenntartható marketing
vonatkozásában felfogható úgy, mint: „4 Ps for 3Ps”, vagyis 4P-vel a 3P-ért (People,
Planet, Profit) [WILLIAMS, 2008].
A marketingmix elemeit (taktikai változók [COHEN, 2009], melyek segítségével
befolyásolható az adott termék iránti kereslet [REX – BAUMANN, 2006]), az alábbi ábra
(22. ábra) szemlélteti.

22. ábra: A marketingmix négy eleme
(forrás: [KOTLER – KELLER, 2006] p. )

A marketingmix tartalma az ábrának megfelel!en a következ! [VÁGÁSI, 2006]
Termékpolitika
A termékpolitika (termékmenedzsment) a vállalati termékkínálat kialakítását és
változtatását jelenti, magába foglalva az ehhez szükséges eszközöket. A termékpolitikai
döntések három szintjét szokás megkülönböztetni: termékek- (csomagolás, márkanév,
formaterv stb.), termékvonalak- (összetartozó termékek), vállalat egész termékkínálata
szintjén. A termékpolitika további fontos feladata az új termékek piacra történ! bevezetése,
és a termékéletciklushoz (marketing szempontú, nem azonos a környezeti életciklussal)
igazított marketingstratégia kialakítása.
Árpolitika
A vállalatok kialakítják a termékek árait, figyelembe véve a költségeket, a keresletet
befolyásoló tényez!ket és a versenytársak árait. Ezen lépés keretében kerül sor az alábbiak
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tervezésére: nyereségszámítások, árkalkulálás, árengedmények, árstratégiák, árváltozások
stb.
Értékesítési politika
Az értékesítési (elosztási) politika célja a terméknek a fogyasztóhoz történ! eljuttatása,
melyhez ki kell választani a leghatékonyabb értékesítési utat és módszert.
Kommunikációs politika
A kommunikációs (promóció) politika segíti az értékesítést, mely magában foglalja a
reklámozást, vásárlásösztönzést, személyes eladást, direkt marketinget stb.
Az alábbiakban összefoglalom a bemutatott marketing eszközök és a környezetbarát
termék védjegyezés kapcsolatának hazai megvalósulására vonatkozó megjegyzéseimet.
A profilírozás és a környezetbarát termék védjegyezés kapcsolata a hazai gyakorlatban
A hazai gyakorlat (mélyinterjús kutatásom eredményei alapján) azt mutatja, hogy a
hazánkban védjegyhasználati joggal rendelkez! vállalatok nagy része a szelektív
környezetstratégiát kialakító cégek köréb!l kerül ki, és a szituáció, mely motiválja a
védjegy megszerzését a környezetszabályozás egyik eszköze, a termékdíjas szabályozás. A
szabályozásban érintett cégeken kívül a védjegyezésben részt vev! többi szervezet az
offenzív vagy innovatív stratégiai körbe tartozik, náluk a védjegy megszerzése a piacon az
éllovas pozíció eléréséhez (els!nek lenni a piacon) és az imázs javításához, a vállalat
környezettudatosságának kommunikációjához szükséges. Vállalati szempontból ez esetben
viszont igen fontos a védjegyezésb!l származó versenyel!ny fenntarthatóságát is tervezni,
tekintve, hogy a megszerzett versenyel!ny nem tart örökké, mert a környezet
megváltozásával a versenyel!ny elveszíthet! [COHEN, 2009].mélyinterjú és Cohen?
Marketingmix - Termékpolitika
A hazai gyakorlat (mélyinterjús kutatásom eredményei alapján) azt mutatja, hogy a
hazánkban védjegyhasználati joggal rendelkez! cégek nagy részének csak kisebb
technológiai fejlesztésekre és egyéb intézkedésekre volt szüksége a védjegy megszerzése
érdekében, ami adódhat abból, hogy ezek a cégek valóban kiemelked! környezeti
teljesítménnyel (termékre vonatkozóan is) rendelkeztek már eleve is, vagy felmerül a
kérdés, hogy ha a pályázó cégeknek alig kell környezeti termékfejlesztést véghezvinni,
akkor a kritériumrendszerek megfelel! szint" környezeti követelményeket támasztanak-e.
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Marketingmix - Árpolitika
Megjegyzés: A hazai gyakorlat (mélyinterjús kutatásom eredményei alapján) azt mutatja,
hogy a hazánkban védjegyhasználati joggal rendelkez! cégek nagy részének csak kisebb
technológiai fejlesztésekre és egyéb intézkedésekre volt szüksége a védjegy megszerzése
érdekében, ami adódhat abból, hogy ezek a cégek valóban kiemelked! környezeti
teljesítménnyel (termékre vonatkozóan is) rendelkeztek már eleve is, vagy felmerül a
kérdés, hogy ha a pályázó cégeknek alig kell környezeti termékfejlesztést véghezvinni,
akkor a kritériumrendszerek megfelel! szint" környezeti követelményeket támasztanak-e.
Marketingmix – Értékesítési politika
A hazai gyakorlatban sem az el!bbi sem az utóbbi kapcsolat nem jellemz!. A
kritériumrendszerek csak kevés esetben tartalmaznak az értékesítéssel összefügg!
el!írásokat, továbbá a védjegyezett termékek nem jelentkeznek külön kiemeléssel a boltok
polcain. Ez utóbbi nem is csoda, hiszen a hazai védjegyezésben f!leg olyan termékek
szerepelnek, melyek nem nevezhet!k lakosság közeli terméknek, és ezekkel legtöbbször
nem is lehet találkozni a hétköznapi vásárlások során (pl. épít!anyagok, t"zoltó készülékek
stb.), kivéve pl. a biológiai úton lebomló bevásárló táskákat, de ezek nem a fogyasztó által
választható termékek, vagyis megvásárlásukról nem a fogyasztók döntenek, hanem az
eladó szervezetek.
Marketingmix – Kommunikációs politika
Ahhoz, hogy

a védjegy használata tényleg elérje a kívánt hatást, vagyis teljesítse a

pozicionálás célját – a terméknek a versenytársaktól való megkülönböztetését, és ezáltal a
fogyasztó befolyásolását, ösztönzését az adott termék választására – szükséges, hogy a
fogyasztó ismerje a védjegyet, és annak jelentését. Így a reklámpolitika megvalósításánál
nem elegend! csak a védjegy megszerzése, és terméken való feltüntetése, hanem további
kommunikációs tevékenység is szükséges, mely a címke ismertség növelését célozza.
Természetesen ahhoz, hogy az adott döntéshozatali mechanizmusban nagyobb szerepet
kaphasson a környezetbarát termék védjegy, szükséges a védjegynek az adott nemzeti vagy
nemzetközi politikákba történ! mélyebb integrálása [REX – BAUMANN, 2006],
ismertség növel! tevékenységek gyakorlati alkalmazása.
A hazai gyakorlat (lásd mélyinterjús kutatás eredményei) azt mutatja, hogy a hazánkban
védjegyhasználati joggal rendelkez! cégek körében a védjegyhasználati jognak a vállalatok
marketing tevékenységében nincs kiemeltebb szerepe, annak ellenére, hogy a szervezetek
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nagy része (85%-a) feltünteti kommunikációs tevékenységében, hogy terméke rendelkezik
védjegyhasználati

joggal.

A

kommunikációval

azon

cégek

célja,

melyek

a

védjegyhasználati jog kommunikálását marketing tevékenységük részének tekintik a cég
környezeti tudatosságának ismertetése, ezzel szoros összefüggésben a jobb imázs
kialakítása, valamint a környezettudatos megrendel!i réteg és ezáltal a piaci el!nyök
elérése.
A biológiai úton lebomló bevásárló táskás cégek esetén a védjegy maga jelenti a piaci
kényszernek való megfelelést (a termékdíjas szabályozással összefüggésben), és nem
fordítanak külön hangsúlyt a fokozottabb kommunikációs tevékenységekre. Tekintve, hogy
a megrendel!ik a piaci kapcsolatoknak köszönhet!en tudják, hogy rendelkeznek a
védjegyhasználati joggal, és ezáltal el!nyben részesítik termékeiket azon gyártók és
forgalmazók termékeivel szemben, melyek nem rendelkeznek a hazai védjeggyel
(termékdíjas szabályozás ösztönz! hatása miatt), garantálva ezzel a védjegyezett termékek
versenyel!nyét a piacon.
Továbbá a mélyinterjús kutatásból kiderül, hogy bár a hazánkban védjegyet szerzett cégek
a védjegyezési rendszerek sikerességét egyik leginkább befolyásoló tényez!jének tekintik
a címke ismertséget, és ennek el!mozdítását, a tapasztalatuk az, hogy ennek hazai
gyakorlati megvalósulása alig jellemz!.
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7. MELLÉKLET - Az ISO 14000-es szabványcsalád és a környezetbarát termék
védjegyezés kapcsolata
Az ISO 14000-es szabványcsalád az alábbi témákkal foglalkozik részletesen (20. táblázat):
Környezetközpontú irányítási rendszer
Környezetközpontú irányítási rendszerek.
Követelmények és alkalmazási irányelvek (ISO
14001:2004)
MSZ EN ISO 14004:2010
Környezetközpontú irányítási rendszerek. Az elvek, a
rendszerek és a megvalósítást segít! módszerek
általános irányelvei (ISO 14004:2004)
MSZ EN ISO 14015:2010
Környezetközpontú
irányítás.
Helyszínek
és
szervezetek környezeti értékelése (HSZKÉ) (ISO
14015:2001)
MSZ EN ISO 14050:2010
Környezetközpontú
irányítás.
Szótár
(ISO
14050:2009)
Környezeti auditálás
MSZ EN ISO 19011:2003
Útmutató min!ségirányítási és/vagy
környezetközpontú irányítási rendszerek auditjához
(ISO 19011:2002)
Környezeti címkézés (öko-címkézés)
MSZ EN ISO 14020:2002
Környezeti címkék és nyilatkozatok. Általános elvek
(ISO 14020:2000)
MSZ EN ISO 14021:2002
Környezeti címkék és nyilatkozatok. Saját
nyilatkozatot tartalmazó környezeti állítások (II.
típusú környezeti címkézés) (ISO 14021:1999)
MSZ EN ISO 14024:2001
Környezeti címkék és nyilatkozatok. I. típusú
környezeti címkézés. Alapelvek és eljárások (ISO
14024:1999)
MSZ EN ISO 14025:2010
Környezetvédelmi címkék és nyilatkozatok. III.
típusú környezetvédelmi nyilatkozatok. Alapelvek és
eljárások (ISO 14025:2006)
Környezeti teljesítményértékelés
MSZ EN ISO 14031:2001
Környezetközpontú
irányítás.
A
környezeti
teljesítmény értékelése. Útmutató (ISO 14031:1999)
Életciklus értékelés
MSZ EN ISO 14040:2006
Környezetközpontú irányítás. Életciklus értékelés
Alapelvek és keretek
(ISO 14040:2006)
MSZ EN ISO 14044:2006
Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés.
Követelmények és útmutatók (ISO 14044:2006)
ISO/TR 14047:2003(E)
Environmental management — Life cycle
impact assessment — Examples of
application of ISO 14042
ISO/TS 14048:2002(E)
Environmental management — Life cycle assessment
— Data documentation format
ISO/TR 14049:2000(E)
Environmental management — Life cycle assessment
— Examples of application of ISO 14041 to goal and
scope definition and inventory analysis
Környezeti termék design – környezeti kommunikáció
MSZ EN ISO 14063:2010
Környezetközpontú
irányítás.
Környezettel
kapcsolatos kommunikáció. Irányelvek és példák
(ISO 14063:2006)
ISO 14064-1:2006(E)
Greenhouse gases - Part 1: Specification with
guidance at the organization level for quantification
and reporting of greenhouse gas emissions and
removals
MSZ EN ISO 14001:2005
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ISO 14064-2:2006(E)

Greenhouse gases - Part 2: Specification with
guidance at the project level for quantification,
monitoring and reporting of greenhouse gas emission
reductions or removal enhancements
Greenhouse gases - Part 3: Specification with
guidance for the validation and verification of
greenhouse gas assertions
Greenhouse gases — Requirements for greenhouse
gas validation and verification bodies for use in
accreditation or other forms of recognition

ISO 14064-3:2006(E)
ISO 14065:2007(E)

20. táblázat: ISO 14000-es szabványcsalád szabványai
(forrás: ISO 14000-es szabványcsalád szabványai alapján)

Az egyes témakörök gyakorlatban történ! alkalmazása további el!nyöket jelenthet a
vállalatok számára, de egyben költségeket is [ARAGON-CORREA – RUBIO-LOPEZ,
2007]:
•

Környezetvédelmi menedzsment rendszer m"ködtetése

El!nyök: Javítja a környezettudatos teljesítést, a vállalat környezeti teljesítményének
javítását, a hírnevet, a szelektív piacok megcélzására való képességet, határt szab a
korlátozott versenynek, segíthet az elveszett alkotórészek és energia költségek
csökkentésében.
Költségek: Rendszerm"ködtetés, min!sítés költségei.
•

Környezeti auditálás

El!nyök: Rendszerm"ködés ellen!rzése, alapjául szolgál a rendszerm"ködés, így a jobb
környezeti teljesítmény javításának is.
Költségek: Audit költségei.
•

Környezeti címkézés (öko-címkézés)

El!nyök: Környezeti címke használata, beépítése a marketing tevékenységbe, mely növeli
a vállalat hírnevét, és versenyel!nyt jelenthet a terméknek a piacon a címkével nem
rendelkez! termékekkel szemben.
Költségek: Védjegyezés költségei (pályázat, éves védjegyhasználati díj).
•

Környezeti teljesítményértékelés

El!nyök: Környezeti teljesítmény mérése lehet!vé válik, mely alapja a javításnak. Jobb
környezeti teljesítmény növelheti a vállalat hírnevét, megbízhatóságát, mely kedvez!
hatással lehet a biztosítási és hitelügyletek esetén is.
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Költségek: M"ködtetés költségei (ember, id!, adatszerzés stb.).
•

Életciklus értékelés

El!nyök: Az értékelés segíti a terméktervezést, fejlesztést, az eredmények segítségével
javítható a környezeti teljesítmény is, gazdasági megtakarításokat is eredményezhet.
Költségek: Elemzés költségei (ember, id!, adatszerzés, szoftverek alaklmazása stb.).
•

Környezeti termék dizájn

El!nyök: Segít a figyelemfelkeltésben, új piaci szegmensek elérését teszi lehet!vé.
Költségek: Kutatás és fejlesztés költségei.
Az ISO 14000-es szabványcsaládra jellemz! a menedzsment egy jól ismert és alkalmazott
logikája a PDCA (Plan, Do, Check, Act) ciklus [TOPÁR, 2006], mely egyrészt magára a
szabványcsalád elemeire is értelmezhet! (egyes témák, szabványok hozzárendelése a
PDCA ciklus egyes szakaszaihoz), másrészt a menedzsment logika magukra a
szabványokra is jellemz! (a legtöbb szabvány felépítése PDCA logikát követ). A
szabványcsalád és a PDCA logika összefüggését szemlélteti az alábbi táblázat is (21.
táblázat).
Az összefoglalásból látható, hogy a szóban forgó szabványok nem termékszabványok, így
a szabványok követése (min!sítés megszerzése pl. Környezetközpontú Irányítási Rendszer
esetén) nem teremti meg a lehet!séget a szabványügyi szervezet logójának felhasználására
a vállalati kommunikáció során [BALL, 2002].
A fent leírtakból kit"nik, hogy a környezetbarát termék védjegyezés - mint az ISO
szabványok szerinti öko-címkézés I-es típusa – kiemelt témakörként szerepel az ISO
14000-es szabványcsaládban. A szabvány a védjegyezési folyamat hátterét biztosítja, mely
a hatályos jogszabályok mellett hozzájárul a rendszert m"ködtet! szervezet és a védjegyre
pályázó vállalat védjegyezéssel összefügg! feladatainak elvégzéséhez.
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Plan - tervezd
Do - csináld
Check - ellen#rizd
Act - cselekedj
Környezetmenedzsment rendszerek
Környezeti politika,
Bevezetés és m"ködtetés: Ellen!rzés: Figyelemmel Vezet!ségi átvizsgálás
Tervezés: Környezeti
Er!források, szerepek,
kísérés és mérés, A
tényez!k, Jogszabályi és felel!sségi kör és
megfelel!ség
egyéb követelmények,
hatáskör, Felkészültség,
kiértékelése,
Célok, el!irányzatok és
képzés és tudatosság,
Nemmegfelel!ség és
programok
Kommunikáció,
helyesbít! tevékenység és
Dokumentáció, A
megel!z! tevékenység, a
dokumentumok kezelése, feljegyzések kezelése,
A m"ködés szabályozása, Bels! audit
Felkészültség és reagálás
vészhelyzetekre
Környezeti auditálás
Környezeti auditálás
Állapotfelmérés
Állapotfelmérés
el!készítése

Állapotfelmérés a
telephely környezeti
állapotának felmérése és
a hatások azonosítása
érdekében.
Rendszer audit (bels!, küls!)
Audit el!készítése
Audit lefolytatása.

Törekvés környezetbarát
termékek tervezésére, a
termékek környezeti
teljesítményének javítása
érdekében
A szervezet környezeti
hatásainak
csökkentéséhez
szükséges lépések
meghatározása
indikátorok alapján
(indikátorok tervezése).
Termékek ökológiai
hatásainak azonosítása,
öko-dizájn.

Állapotfelmérés
eredményeinek
ellen!rzése.

Rendszer auditálása során
annak ellen!rzése, hogy a
bevezetett rendszer
kielégíti-e a szabvány
követelményeit.
Környezeti címkézés (öko-címkézés)
Környezetbarát termékek
el!állítása, védjegy
megszerzésére való
törekvés (marketing és
kommunikáció)
Környezeti teljesítményértékelés
Az értékelés elvégzése,
A környezeti célok és
az adatok és információk el!irányzatok
naturáliákban és
teljesülésének és az egyes
monetarizált módon
menedzsment
történ! rendszerezett
területeknek az
megjelenítése.
értékelése.
Életciklus értékelés
Termékek, szolgáltatások Rossz környezeti
és folyamatok életciklus- teljesítmény" termékek és
szemlélet" elemzése,
folyamatok azonosítása.
összehasonlítása.

Audit eredmények
alapján döntés
el!készítés, nyomon
követés.

Audit eredmények
alapján döntés el!készítés
és nyomon követés.

Termékek újratervezése,
környezetbarát
termékvonal
választásához szükséges
döntés el!készítése.
Számszer"en értékelt
eredmények alapján a
környezeti teljesítmény
javítását célzó döntések
el!készítése.

Termékek újratervezése,
javítási lehet!ségek
feltárása, környezetbarát
termékvonal választáshoz
szükséges döntés
el!készítése.

21. táblázat: ISO 14000-es szabványcsalád szabványainak PDCA logika szerinti elemzése
(forrás: [KÓSI et

al., 2006] alapján saját kiegészítésekkel – zöld jelölés)
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8. MELLÉKLET – Életciklus értékelés – elméleti alapvetések
Az életciklus értékelés (Life Cycle Assessment – LCA) – „egy termékrendszerhez tartozó
bemenet, kimenet és a potenciális környezeti hatások összegy"jtése és értékelése a termék
teljes életciklusa során” [MSZ EN ISO14040, 1998, p.6] – olyan környezetmenedzsment
eszköz (a környezetgazdálkodás egy preventív és hatékony technikai eszköze, mely
termékekre és szolgáltatásokra irányul, az értékelés motivációs hátterében költségbeli,
környezeti és kommunikációs érdekek húzódnak meg [TAMASKA, L., 2005]), mely jól
felhasználható a környezetbarát termék védjegyezési rendszerek m"ködése során, annak
alapjául szolgál. Az alábbiakban rövid kitekintést adok az életciklus értékelésr!l (a
bemutatás az LCA és a címkézés kapcsolatának bemutatását alapozza meg, így célom, az
LCA legfontosabb releváns jellemz!inek rövid ismertetése, és nem célom a témakör teljes
részletezése.)
Bevezetés az életciklus értékelés témakörébe
Az életciklus értékelés, ahogy az a definíciójából is kit"nik, egy olyan módszer, melynek
célja a termékek és szolgáltatások környezeti hatásainak értékelése, azok teljes életciklusa
során (életciklus: „Egy termékrendszerhez tartozó bemenet, kimenet és a potenciális
környezeti hatások összegy"jtése és értékelése a termék teljes életciklusa során.” [MSZ EN
ISO14040, 1998, p.6]).
Az értékelés négy f! szakaszból áll (23. ábra):

Az életciklus-értékelés keretei
A cél és a
tárgykör
meghatározása

Leltárelemzés

Értelmezés

Közvetlen alkalmazások:
-Természetfejlesztés és javítás
- Stratégiai tervezés
- A közzéteend! politika
kialakítása
- Marketing
- Egyéb

Hatásértékelés

23. ábra: Az életciklus értékelés szakaszai
(forrás: MSZ EN ISO14040:1998]
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A cél és tárgykör meghatározása
Az életciklus értékelés els! lépése az életciklus céljának és tárgykörének meghatározása.
Ennek során a célok definiálásánál rögzíteni kell a tanulmány készítésének okát, valamint
az érdekeltek körét. A tanulmány készítésének különféle okai lehetnek (lásd részletesebben
az LCA felhasználásánál). A tanulmány tárgyának meghatározásánál definiálni kell a
termék funkcióját, az ehhez tartozó funkcionális egységet, végül pedig a referenciaáramot.
Le kell határolni a rendszer határait, lehet!leg úgy, hogy ezeken a határokon a bemenetek
és a kimenetek elemi áramok legyenek. Itt jegyezném meg, hogy a szabvány különbséget
tesz az elemi, és az ember által már átalakított áramok között. Elemi áramnak számít a
rendszerbe belép!, vagy a rendszert elhagyó anyag vagy energia, amelyet emberi átalakítás
nélkül vettek ki a környezetb!l, vagy juttatnak vissza oda. Ahhoz, hogy az elemzés
elvégezhet! legyen, megfelel! min!ség" és megbízható adatokra van szükség, melyek
mért, számított vagy becsült adatok lehetnek. Az adatok min!sége és megbízhatósága
kritikus pontja az elemzésnek, hiszen megfelel! adatok hiányában az egész elemzés
eredménye megkérd!jelezhet!. [MSZ EN ISO 14041:2001]
Leltárelemzés
Az életciklus leltár adatgy"jtésen és számításokon alapul. Az adatgy"jtés igen precíz
el!készületeket igényl!, összetett feladat. Bár a leltár egy adott – az életciklus-értékelés
tárgyát képez! – termékhez kapcsolódó anyag- és energiaáramokat vizsgálja a különböz!
életciklus szakaszokban, kijelenthet!, hogy a vállalat anyag- és energiaáramainak ismerete
nélkül nem állnak rendelkezésre a leltár elkészítéséhez szükséges adatok, információk.
Tehát annak érdekében, hogy az elemzéshez és a leltár elkészítéséhez megfelel!
információk álljanak rendelkezésre, ismerni kell a vállalat folyamatait, és a folyamatokon
belül az adott termék elhelyezkedését.
Célszer" a modulokat magába foglaló folyamatábrák készítése, a modulok részletes
jellemzése, a szükséges adatok modulokhoz való csoportosítása, és ezen adatok
mértékegységének, gy"jtési és számítási módszereinek meghatározása. [MSZ EN ISO
14041:2001]
Hatásértékelés
A hatásértékelés célja, hogy a leltárból származó adatokat, eredményeket elemezze és
értékelje környezeti szempontból. Ahhoz, hogy azonosíthatók legyenek a termékkel
kapcsolatos, a bemenetekhez és kimenethez kapcsolható környezeti problémakörök,
hatáskategóriánként (pl. fosszilis energiaforrások kimerülése, ásványi er!források
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kimerülése,

klímaváltozás,

sztratoszférikus

ózonvékonyodás,

tápanyagdúsulás,

ökotoxicitás stb. [ECO95, 1996], [ECO99, 2000], [ISO/TR 14047:2003], [TÓTHNÉ Sz.
K., 2008]) kategória-mutatószámot kell választani, és vizsgálni kell a leltár eredményeket.
Ahhoz, hogy az értékelés teljeskör" legyen a meghatározott anyag- és energiaáramok
adatain kívül más adatokat is elemezni kell, ilyen lehet például a területhasználat is. [MSZ
EN ISO 14042:2001]
Értelmezés
Az életciklus értelmezés célja, hogy a leltárelemzés és a hatásértékelés szakaszok
eredményeit ellen!rizze, értelmezze és vizsgálja a kijelölt cél- és tárgykör vonatkozásában.
Az életciklus értékelés ezen szakaszában történik a jelent!s problémakörök meghatározása,
az eredmények kiértékelése (és ellen!rzése), valamint a cél- és tárgykörnek megfelel!
következtetések levonása, ajánlások megfogalmazása. [MSZ EN ISO 14043:2001]
Aszerint, hogy az értékelést milyen részletesen végezzük, az értékelés három különböz!
szintjét szokás megkülönböztetni: fogalmi-, egyszer"sített-, részletes LCA szint
[CHRISTIANSEN (ed.), 1997].
A fogalmi LCA szint az életciklus értékelések legegyszer"bb módja, tulajdonképpen csak
életciklus szemlélet" gondolkodást jelent (melynek széles kör" terjedése új szemléletet
tükröz, új eredményekhez vezetve a piaci folyamatokban [EUROPEAN COMMISSION,
2010]), a környezeti hatások becslésével lehet!vé teszi termékek el!nyeinek és
hátrányainak azonosítását. Az egyszer"sített LCA szint az el!bbinél már egy összetettebb
értékelést jelent, mely az életciklus egészére ad becslést. A felhasznált adatok a teljes
életutat átfogják, de sokszor általánosak, az elemzés során csak a leglényegesebb
környezeti hatásokra koncentrál. Az életciklus értékelés részletes szintje igen összetett
vizsgálatot jelent, mely az életciklus minden egyes lépésére kiterjed [TÓTHNÉ Sz. K.,
2008].
A fenti felsorolás is igazolja, hogy az életciklus értékelés véghezvitele igen komoly,
megfelel! információkra és adatokra – az LCA felhasználhatóságának pontossága függ a
pontos, rendelkezésre álló adatoktól mind globális mind lokális szinten minden szakaszban
[BALL, J., 2002] – támaszkodó munkát jelent. Gyakran az értékelést nehezíti, hogy a
szükséges adatmennyiség összeállításához és az életciklus értékelés lefolytatásához
szükséges id! és munkaráfordítás igen költségessé teszi [BAUMANN, H. – BOONS, F. –
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BRAGD, A., 2002]. A rendszer határainak kijelölése is problémákat vet fel, továbbá
sokszor megnehezíti a feladatot a nagy adathalmazból a szükséges adatok kinyerése.
Továbbá sok esetben alapvet! ismeretek hiányoznak arról, hogy bizonyos környezeti
problémáknak mi is az okozója, és hogy azok valójában mekkora fenyegetést jelentenek az
ökológiai és emberi egészségre [KÓSI et al., 2006].
Az alábbiakban összefoglalom az életciklus értékelés legf!bb nehézségeit [GARNER, A. KEOLEIAN A. G., 1995]:
Célok kit"zése, Mozgástér kijelölése
•

A kisvállalatok számára az életciklus értékelés lefolytatása korlátozott az anyagi
oldal miatt,

•

Az értékelés lefolytatásának ideje jóval meghaladhatja maga a termékfejlesztés
sz"kre szabott idejét,

•

Igen nehéz behatárolni egy dinamikus termékrendszer id!beli és térbeli
kiterjedését,

•

A tervezési alternatívák összehasonlítására szolgáló funkcionális egységek pontos
definíciója nehéz,

•

A rendszerhatárok meghatározásához használt allokációs módszerek jellemz!en
gyengék,

•

Komplex termékek esetén (pl. autók) hatalmas mennyiség" adat elemzése
szükséges.

Adatgy"jtés
•

Az adatok naprakészsége és hozzáférhet!sége korlátozott lehet,

•

Az adatmin!ség (pl. nullponteltolódás, megfelel!ség, pontosság, teljesség) gyakran
nem ismert.

Adatok kiértékelése
•

Bonyolult modellek és az er!forrás kimerülés, az emberi- és ökológiai egészség
kiértékeléséhez szükséges paraméterek gyakran nem hozzáférhet!ek, avagy nem
elég reprezentatívak.

Információ transzfer
•

A tervezési döntéshozók gyakran nem ismerik, hogy milyen környezeti hatásokat
okoznak, okozhatnak,
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•

A

különböz!

csoportosítások,

egyszer"sítések

könnyen

az

eredmények

elferdítésével járhatnak,
•

A

környezeti

hatások

kategóriáinak

egységbe

foglalása

korlátozott

az

összemérhetetlenségük miatt .
Az életciklus értékelés gyakorlatát, a felsorolt nehézségek ellensúlyozását célozzák meg az
ISO 14000-es szabványsorozat azon szabványai (az alábbi táblázatban lásd az MSZ EN
ISO és ISO TS, ISO TR szabványokat), melyek az életciklus értékelés témakörét foglalják
magukba, mintegy egységes módszertant nyújtva a szakért!k számára (22. táblázat):
Az ISO 14000 szabványsorozatnak az LCA témaköréhez tartozó szabványai
MSZ EN ISO 14040:2006
Környezetközpontú irányítás. Életciklus értékelés Alapelvek és keretek
(ISO 14040:2006)
MSZ EN ISO 14041:2001
Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés. A cél és a tárgykör
(visszavonva)
meghatározása és leltárelemzés.
MSZ EN ISO 14042:2001
Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés. Az életciklus alatti
(visszavonva)
hatások értékelése.
MSZ EN ISO 14043:2001
Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés. Életciklus-értelmezés.
(visszavonva)
MSZ EN ISO 14044:2006
Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés. Követelmények és
útmutatók (ISO 14044:2006)
ISO/TR 14047:2003(E)
Environmental management — Life cycle
impact assessment — Examples of
application of ISO 14042
ISO/TS 14048:2002(E)
Environmental management — Life cycle assessment — Data
documentation format
ISO/TR 14049:2000(E)
Environmental management — Life cycle assessment — Examples of
application of ISO 14041 to goal and scope definition and inventory
analysis
22. táblázat: Az ISO 14000 szabványsorozatnak az LCA témaköréhez tartozó szabványai
(forrás: ISO 14000-es szabványcsalád)

A fent bemutatottaknak megfelel!en az értékelés elvégezhet! manuális módon, vagy
szoftverek segítségével (ezek részletes tárgyalása nem célja a disszertációmnak), és
felhasználható mind a vállalati menedzsmentben, mind pedig a közigazgatásban [ISTVÁN,
ZS., 2009], [KÓSI, K. – VALKÓ L., 2006], [ROSS, S. – EVANS, D., 2002],
[TAMASKA, L., 2005]. Az alábbiakban az életciklus értékelés felhasználási területeit,
lehet!ségeit mutatom be részletes leírás formájában (az összefoglalást lásd disszertációm
2. fejezetében a 4. táblázatot).
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Az életciklus értékelésnek a vállalati menedzsmentben betöltött szerepe
Az életciklus értékelés alkalmas a vizsgált rendszer bemen! és kimen! áramainak (anyagés energiaigény, emisszió stb.) a megállapítására (anyagáramelemzések készítése
[BARANYI, R. – HERCZEG, M., 2005], [HERCZEG, M., 2008], [KÓSI, K. – TORMA,
A., 2005]), valamint a termék, folyamat vagy szolgáltatás teljes életciklusán belül azon
pontok feltárására, ahol a forrásfelhasználás [MILES, P. M. – RUSSELL, R. G., 1997]
illetve az emissziók legnagyobb mérték" csökkentését lehet és kell elérni. Vagyis az
életciklus értékelés segítségével feltárhatók a termék életciklusának azon pontjai
(gyengeségek, lehet!ségek), melyeken szükséges változtatni a környezeti hatások
csökkentése érdekében [EUROPEAN COMMISSION, 2010].
Megjegyezném, hogy ez több szempontból is kedvez! lehet a vállalat számára. Egyrészt a
vállalat m"ködéséhez köthet! termékek, szolgáltatások környezeti hatásának csökkenése
pozitívan befolyásolja a vállalat megítélését az érdekelt felek körében (közvetett,
társadalmi hatás), másrészt a terméken, szolgáltatáson véghezvitt változtatások egyben
gazdasági szempontból is kedvez!ek lehetnek a vállalat számára, amennyiben a
forrásokkal való takarékosság, a jobb hatásfok, vagy feldolgozási fok következtében
költségcsökkenés figyelhet! meg a vállalatnál (közvetlen, gazdasági hatás) [ARAGONCORREA, A. J. – RUBIO-LOPEZ, A. E., 2007].
Az életciklus értékelés továbbá lehet!séget kínál a vizsgált rendszer és alternatív termékek,
folyamatok vagy szolgáltatások inputjainak és outputjainak összehasonlítására, valamint
segítségül szolgálhat termékek továbbfejlesztésében, új termékek kifejlesztésében,
amennyiben az életciklus értékelést tervezési eszközként fogjuk fel.
A felsoroltak alapján a vállalat képes felmérni a termékkel összefügg! környezeti
hatásokat [PUJARI, D., 2006], ezek súlyát, ami egyben támogatja a környezeti tényez!k és
hatások dokumentációját, továbbá a vészhelyzetekre való felkészülést, támogatva egyben a
vállalat környezeti teljesítményértékelését is [TORMA, A., 2005], [TORMA, A., 2007].
Összefoglalva tehát az LCA segítségével egyértelm"vé válnak a vállalatvezetés számára a
termékeket érint! változtatások el!nyei, melynek következtében a szervezet képes lesz
minimalizálni a környezeti felel!sségét, kezelni a környezeti kockázatot, növelni a profitot
és javítani a szervezet és a termék menedzsmentjét, marketingjét, környezeti
kommunikációját [UNEP, 2004].
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Az életciklus értékelésnek a közigazgatásban (környezetpolitikában) betöltött szerepe
Az életciklus értékelések eredményei felhasználhatóak makroszinten is a közigazgatási
szférában. Tekintve, hogy az értékelés segítségével összehasonlíthatóvá válnak különböz!
termékek, folyamatok (pl. benzin-dízel termékek [BODNÁRNÉ, S., R. – SIPOSNÉ, M., T.
– SÁRA, B., 2009], energiatermelés lehet!ségei [SIMON, B. - TAMASKA L., 2009],
[TÓTHNÉ Sz. K., 2009], hulladékgazdálkodási technológiák [KIRKEBY, J., 2004] stb.)
és szolgáltatások környezeti hatásai, lehet!vé teszi, hogy tudományos alapjául szolgáljon a
környezetpolitikában és a környezetszabályozásban új irányelvek kijelölésének. Az
értékelés eredménye felhasználható a környezetszabályozáson belül a közvetett
(közgazdasági vagy piaci) szabályozó eszközök és a menedzsment technikák-módszerek
kidolgozásánál, továbbfejlesztésénél [EUROPEAN COMMISSION, 2010].
Felhasználás közvetett szabályozó eszközöknél:
•

A környezeti szempontokat figyelembe vev!, a „környezetbarát jelleget” el!nyben
részesít! támogatási és adórendszerek bevezetésénél.

•

A hulladékképz!dés (pl.: csomagolási hulladék) csökkentésére – napjaink egyik
éget! és mihamarabbi megoldást igényl! problémaköre – megoldást jelent!
eszközök (pl. termékdíj-, betét-visszatérítési rendszer) kidolgozásánál (pl.
csomagolások összehasonlítására készül! LCA elemzések segítségével [MÉR#NÉ
N., E.– PÁLFI O., 2009], [SIMON, B. - TAMASKA L., 2009b], [NÁDUDVARI,
Z., 1998] hulladékgazdálkodási technológiák elemzésével [KIRKEBY, J., 2004]).

•

Az életciklus szemlélet felhasználható a kockázatelemzések során, mely
kockázatelemzés alapjául szolgálhat egyes szabályozó eszközök kifejlesztésének,
kiterjesztésének (pl. élelmiszeripar) [TÓTHNÉ Sz. K., 2006].

Felhasználás menedzsment technikák-módszereknél:
•

Az öko-címkézés területén [UNEP, 2004], tekintve, hogy a címkézés – mint
környezetmenedzsment eszköz használatának – alapja a védjegyezni kívánt
termékcsoportok

kiválasztása,

és

a

hozzájuk

tartozó

kritériumrendszerek

kidolgozása, mely LCA segítségével történik [BAUMANN, H. – BOONS, F. –
BRAGD, A., 2002].
A fentiekben rövid áttekintést adtam az életciklus értékelés lépéseir!l, a módszer
nehézségeir!l, a témakörhöz kapcsolódó szabványokról, továbbá az értékelés lehetséges
felhasználási területeir!l (mint például öko-címkézés).
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9. MELLÉKLET – A környezetbarát termék védjegyezés el#nyeit befolyásoló tényez#k
Disszertációmban a környezetbarát termékvédjegyezés „3win” kapcsolatrendszerének
bemutatása során tárgyaltam a védjegyezésnek a gazdasági-, társadalmi- és természeti
környezetre gyakorolt el!nyeit. Terjedelmi okok miatt nem volt lehet!ségem részletesen
feltárni a környezettudatos fogyasztásnak, valamint a környezeti termék innovációnak és
termék designnak a kapcsolatrendszerben betöltött szerepét. Ezek szerepkörét foglalom
össze az alábbiakban.

Környezettudatos fogyasztás
A fogyasztók viselkedése a vásárlások kapcsán a fogyasztói vásárlási folyamat öt lépcs!s
modelljével

írható

le.

Ezek

a

lépések

a

következ!k:

probléma

felismerés,

információkeresés, alternatívák értékelése, vásárlási döntés, vásárlás utáni magatartás. A
folyamat tehát a probléma felismerésével kezd!dik, mely azt jelenti, hogy a vev! felismeri
a felmerül! igényt, melyet bels! vagy küls! inger is kiválthat (a marketing egyik jelent!s
célja az igények kiváltása küls! ingerek által). Ezután következik az információkeresés
lépcs!foka, mely intenzitásástól függ!en lehet passzív (fokozott figyelem) vagy aktív
(aktív információgy"jtés) tájékozódás. Az információkat a fogyasztó különböz!
forrásokból gy"jti be (személyes-, kereskedelmi-, közszolgálati-, tapasztalati források),
melyek hatása személyenként változhat. Bár a legtöbb információt a fogyasztók a
vállalatok marketing tevékenysége következtében a kereskedelmi forrásokból (tájékoztató
jelleg" információk) kapják, a leghatékonyabbak mégis a személyes vagy a független
hatóságoktól származó információk (meger!sít!, értékel! szerep" információk). Az
információgy"jtés során a fogyasztó megismeri a versenytárs termékeket (márkákat) és
ezek sajátosságait, majd ezek alapján dönt. [KOTLER – KELLER, 2006], [VÁGÁSI,
2006]
A fogyasztói döntéseket vizsgáló tanulmányok gyakran úgy tapasztalják, hogy a vásárlók
az olyan vásárlásokat részesítik el!nyben, mellyel kapcsolatban már van tapasztalatuk, így
gyakran megelégednek a viszonylag megfelel! megoldással, és nem törekednek feltétlenül
az optimális megoldást megtalálni. Ennek hátránya, hogy a fogyasztó az elég jó
megoldásra koncentrál, és nem a legjobb megoldást részesíti el!nyben. Vagyis, ha a
vásárló jobb min!ség", teljes információhoz jut az adott pillanatban, akkor lehet!sége van
bölcsebb döntést hozni, mely adott esetben a környezettudatos döntés is lehet.
[GOLEMAN, 2009] F!leg, ha figyelembe vesszük, hogy a felvilágosult fogyasztók sok
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esetben bizalmatlanok, szkeptikusak, nem mernek hinni sem a gyártóknak, sem a
keresked!knek, továbbá, hogy jól informáltak, és a költési kedvet befolyásolja a
rendelkezésre álló információ. Amennnyiben sikerül a jelen kor felvilágosult fogyasztóját
megfelel! információkkal (például környezetbarát termék védjegy használatával)
vásárlásra ösztönözni, akkor adott érvek alapján hajlandó többet is költeni [TÖR#CSIK,
2006].
A környezettudatos fogyasztás kapcsán így kiemelt szerepet tölt be a vásárlási folyamat
ezen pontja, hiszen egyrészt a megfelel! információk (például környezetbarát termék
védjegyezés) ösztönözhetik a környezettudatos vásárlás kialakulását, er!södését, másrészt
a már környezettudatos vásárló a számára fontos környezeti információkat keresi a döntése
meghozatala során, mely információ megtalálása segíti a környezettudatos választást,
hiánya gátolja azt.
Az információgy"jtés után a fogyasztó értékeli a lehet!ségeket, termékenként más-más
tulajdonságokat figyelembe véve, de mindenképpen a termékkel járó el!nyökre
koncentrálva. A végs! döntést nagymértékben befolyásolja a vásárló hite és attit"dje.
Például a környezetbarát termék védjegyezés eredményessége és hatása attól is függ, hogy
az információt mennyire tudatosan fogadja be a fogyasztó, mennyire alakítja ennek
megfelel!en a viselkedését (ezért az öko-címke sikere a fogyasztói környezettudatosság
jelenlétével mérhet!) [HEMMELSKAMP – BROCKMANN, 1997].
A vásárlást követi a vásárlás értékelése – például, hogy a fogyasztó mennyire elégedett a
termékkel –, mely kihat a jöv! vásárlási döntéseire is.
A fogyasztókat a környezettudatos fogyasztás szempontjából az alábbi csoportokra lehet
osztani (vagyis azt figyelembe véve, hogy a vásárlásaik során mennyire kerül el!térbe a
környezettudatosság) [REX – BAUMANN, 2006]:
•

Aktivisták: szívesen vásárolnak „zöld” termékeket és szolgáltatásokat,

•

Realisták: aggódnak a természeti környezetért, de szkeptikusak a „zöld”
termékekkel kapcsolatban,

•

Önteltek: úgy tartják, hogy a megoldás legyen más problémája,

•

Elidegenültek: nem tudnak a „zöld” hatásokról, vagy múlandónak tekintik !ket.
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Egy másik lehetséges csoportosításnál a környezettel való kapcsolatot és a fizetési
hajlandóságot veszik számításba, eszerint a fogyasztók négy csoportba oszthatók
[NÁDUDVARI, 2004]:
•

Zöld aktivisták: sokat tesz, és hajlandó többet fizetni,

•

Rejtett zöldek: mindkét ismérve alapján elmaradnak a többiekt!l,

•

Nem aktívak: hajlandó többet áldozni a fenntartható fogyasztás el!mozdítása
kapcsán, de alig mozgósítható a gyakorlatban,

•

Zöld beállítottságúak: átlagosnál aktívabbak, de alig hajlandók többet fizetni a
kevésbé terhel! fogyasztás kapcsán.

A fogyasztók környezetbarát jellege azonban nem nevezhet! a fogyasztó fix karakterének
(még az els! csoport esetén sem), mert a környezetbarát vásárlási döntés meghozatala
mindig függ az adott szituációtól is (és nemcsak magától a vásárlótól) [REX –
BAUMANN, 2006], ugyanis számos személyes és küls! hatás befolyásolja a
környezettudatosság és a fogyasztói magatartás közötti kapcsolatot [HEMMELSKAMP –
BROCKMANN, 1997] (például):
•

Fogyasztói elégedettség: A fogyasztók környezettudatossága részben versenyez
más személyes szükségletekkel és vágyakkal, ennek hatása lehet a vásárlói
magatartásra.

•

Értékek: A környezettel kapcsolatos szociális értékekkel való egyetértés
eredményezhet környezettudatos viselkedést abban az esetben, ha az presztízzsel és
elismeréssel jár. Ugyanakkor a szociális értékekkel való egyetértés eredménye lehet
olyan cselekedet is, mely a környezetre károsan hat.

•

Azonosítás: Minél nagyobb mértékben érzékelhet! személyesen a termék
környezettel kapcsolatos tulajdonsága, annál valószín"bb, hogy megjelenik a
környezettudatos viselkedés. Így azok a termékek, amelyeknek kevés közvetlen
környezeti vonatkozása van, kevesebb környezettudatos vásárlói magatartást
vonnak maguk után, mint azok, amelyeknek több a közvetlen környezeti
vonatkozása [REKETTYE – FOJTIK, 2009], [ARAGON-CORREA – RUBIOLOPEZ, 2007]. A lakosság veszélyérzete minden környezetvédelmi címkéz!
program sikerének hajtómotorja [ZHAO – XIA, 1999].
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Például a német környezetbarát termék védjegyezési rendszer esetén az egyéni
fogyasztók környezettudatosságának sikeres átültetését a vásárlói magatartásba jól
példázza az oldószer tartalmú festékek esetében a mérgez! anyag kibocsátásától
való félelem. Ebben a kontextusban a leginkább releváns az a tény, hogy a
védjeggyel ellátott (környezetbarát oldószer tartalmú vagy oldószer-mentes)
festékek

használata

igen

elterjedt

az

egyéni

fogyasztók

körében

[HEMMELSKAMP – BROCKMANN, 1997]. Ugyanez tapasztalható a kínai
környezetbarát termék védjegyez! rendszer esetében is [ZHAO – XIA, 1999].
•

Személyes használati érték: Minél nagyobb a környezettel összeegyeztethet!
termék jellemz!inek használati értéke, annál inkább hajlandó a fogyasztó ennek
megfelel!en alakítani a vásárlási magatartását, az általa elfogadottnak tartott
ár/érték arány figyelembe vételével.

•

Hatékonyság: Az ökológiai kapcsolatok ismeretén kívül, a környezeti problémák
enyhítésével kapcsolatos magatartásnak is pozitív hatása van. Minél komplexebbek
a kapcsolatok, annál kevésbé nyilvánvaló ezek egyéni viselkedésre való hatása, és
ezért

annál

gyengébb

a

környezettudatosság

megfontolása

a

megfelel!

viselkedésben.
•

Költségek: a termékek környezeti megfelel!sége a vásárlók számára plusz költséget
jelenthet, ezért mérlegelni kell a konzervatív környezeti viselkedés el!nyeit. A
termék árán kívül a környezeti megfelel!séggel kapcsolatos információk, ezek
beszerzése, felhasználása és a hulladék kezelése is számít az értékelés során. Ez a
tényez! különösen a kereskedelmi és ipari felhasználók körében játszik fontos
szerepet.

•

Elérhet!ség: A fogyasztói környezettudatosság megfelel! viselkedéssé alakítása
el!segíthet! azzal, hogy a környezetbarát termékek megtalálhatók a fontosabb
viszonteladók terméklistájában.

Az öko-címke hatása végül attól függ, hogy az információt mennyire tudatosan fogadja be
a fogyasztó, mennyire alakítja ennek megfelel!en a viselkedését. [HEMMELSKAMP, J. –
BROCKMANN, L. K., 1997]
Látható tehát, hogy a környezettudatos fogyasztásban fontos szerepe lehet a címkézésnek
(egy, az Európai Unión belül végzett felmérés szerint a címkézés valóban fontos szerpet
tölt be a gyakorlatban is a környezettudatos fogyasztásban [GALLUP, 2009])
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[EUROPEAN COMMUNITIES, 2009], de a sikeresség eléréséhez nem elegend! a
védjegyezés szerepének fokozása, egyéb tudatformáló eszközök széles körben történ!
alkalmazása is szükséges (pl. környezeti oktatás, nevelés – állam, önkormányzat (például
[BARANYI et al., 2009.]), oktatási intézmények, NGO-k stb. segítségével; a védjegyezési
szervezet és a vállalatok tudatformáló tevékenysége stb.), továbbá fontos, hogy a fogyasztó
érzékelje a hagyományos és a környezettudatos viselkedés eredményeinek különbségét
[EUROPEAN COMMISSION, 2008]).
Egyes kutatók továbbá úgy gondolják, hogy a védjegyhasználat nem elegend! a
fenntarthatóság eléréséhez, melynek érdekében nem elég jobbnak lenni, hanem jónak kell
lenni, gyökersen újragondolva, és megváltoztatva az eddigi folyamatokat, termékeket
[McDONOUGH – BRAUNGART, 2007].
Környezeti termék innováció, környezeti termék design
A környezeti innovációk értelmezhet!k úgy, mint minden olyan innováció, amelynek
pozitív hatása van a természeti környezetre, függetlenül attól, hogy ez volt-e a fejlesztés f!
célja. A környezeti termékfejlesztések – figyelembe véve a termékek életciklus
értékeléseinek eredményeit, és fókuszálva a legjelent!sebb környezeti hatásokra (számos
termék esetében a f! környezeti hatás a termék használatához – például az autók
üzemanyag fogyasztása és CO2 kibocsátása - és a termék hulladékkezeléséhez - például
elemekben található nehézfémek - köthet!, nem pedig a termék gyártásához) –
csökkenthetik a termék teljes életciklusában a környezettel kapcsolatos hatásokat (például
mérgez! anyagok mennyiségének csökkentése a termékekben, javuló energiafelhasználás
és káros anyag kibocsátás a használati fázisban, valamint az elavult termékek használati
fázisának kitolása, a termékek újrahasznosítása stb.), figyelembe véve a termékkel
összefügg! életciklus elemzések eredményét. [KAMMERER, 2009]
Mind a környezeti, mind a technológiai innovációra ösztönz!leg hatnak a „technology
push” (szabályozás) és „market pull” (piaci er!k) tényez!k [PUJARI, 2006] és azok
változásai (az életmód és a fogyasztói magatartás változását gyakran társadalmi
innovációként is definiálják [RENNINGS, 2000]). A vállalatok ugyanis arra is
használhatják a környezeti fejlesztéseket, hogy megkülönböztessék a termékeiket a
többit!l, ezáltal pedig versenyel!nyre tegyenek szert. Tehát az olyan cégek, amelyek nagy
lehet!ségeket tulajdonítanak a fogyasztói haszonnak egyes környezeti kérdésekben, nagy
valószín"séggel vezetnek be környezeti innovációkat. [KAMMERER, 2009]
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Ennek megfelel!en a termékfejlesztést mindig egy tágabb rendszer részeként kell tervezni
és véghezvinni – figyelembe véve a termékrendszereket, üzleti folyamatokat és a
társadalom elvárásait, valamint ezeknek a szinteknek a környezeti vonatkozásait –,
tekintve, hogy bár a termék fejlesztése a vállalat bels! folyamatai közé tartozik, szoros
kapcsolatban áll a küls! környezettel is. Ennek megfelel!en a termékfejlesztés négy szintre
osztható:
•

1. szint: foglalkozik a termékfejlesztéssel és annak eszközeivel,

•

2. szint: foglalkozik a termékfejlesztéssel a vállalattal összefüggésben (kapcsolódás
az üzleti stratégiához, menedzsmenthez, marketinghez, stb.),

•

3. szint: a terméklánc szempontjából foglalkozik a termékfejlesztéssel, beleértve a
beszállítókkal, fogyasztókkal, hulladékkezel!kkel való kapcsolatot,

•

4. szint: a szabályozással összefüggésben foglalkozik a termékfejlesztéssel.
[BAUMANN et al., 2002].

Tekintve, hogy amint egy termék a rajzasztalról a gyártósorra kerül, a környezeti
tulajdonságai nagyban meghatározottak (a termékek környezeti hatásainak több mint 80%a a design által már a tervezés szakszában meghatározott [ENTR ECO-DESIGN, 2010]),
szükséges a tervezési feladat támogatása olyan eszközökkel és módszerekkel, amelyek
lehet!vé teszik, hogy a termék és a környezet közti kapcsolatról információt nyújtsanak, és
a környezeti következményeknek (például minimalizálni kell a nyersanyag- és
energiafelhasználást, a keletkez! hulladék mennyiségét, az egészségügyi és biztonsági
kockázatokat és az ökológiai hatásokat stb.) való megfelelés tervezését is segítsék.
[BAUMANN et al., 2002]
A leírásból kit"nik, hogy a termék innováció elengedhetetlen alapját képezi annak, hogy a
környezetbarát termék védjegyezés a környezet számára is hasznot jelentsen (figyelembe
véve az eco-design és környezetbarát termék védjegyezés kapcsolatát [ENTR ECODESIGN, 2010]).
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10. MELLÉKLET – A hazai környezetbarát termék védjegyez# rendszer felfüggesztett
kritériumrendszerei
Feltételr.
száma
3
4
5
6
7
8
8
10
11
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
37
38
39
40
42
43
45

Feltételrendszer címe
Ártalmas anyagokat nem tartalmazó fékbetét és tengelykapcsoló betét
Monoetilén-glikolt nem tartalmazó fagyálló h"t!folyadék
A csomagolóanyagokra és eszközökre vonatkozó általános követelmények
Hulladékok felhasználásával készült szervetlen épít!ipari köt!anyagok (ált. feltételek)
5-10 liter "rtartalmú nyíltrendszer" vízmelegít! készülékek
Környezetbarát f"részgéplánc ken!olajok
Háztartási h"t!- és fagyasztókészülékek
Mono-etilénglikolt nem tartalmazó szintjelz! folyadékok
Személygépkocsikra utólagosan felszerelt katalizátorok
Elektronikus telefonközpontok
Környezetbarát takarítás
Biológiailag gyorsan lebomló hidraulika-folyadékok
Zárt, közepes bels! h!mérséklet" (O-8oC) kereskedelmi h"t!készülékek
Energiatakarékos f"t!testszelepek
Takarítási célokra használható mikro-szálakból készült textíliák
Zárt rendszer", nyomás alatti üveg és m"anyag szódás palack
Fa épít!anyagú zajárnyékoló falak
M"anyag csatornaaknák
Természetes alapanyagokból készült sepr"k
Konvekciós f"t!készülékek (radiátorok, konvektorok), gázf"t!-készülékek gázkonvektorok) és ezek
légnedvesít! tartozéka
Gyapjú - len ágynem"
Kiegészít! feltételek a "Gyapjú-len ágynem"" feltételrendszerhez poliészter alapszövet esetén
K!olajjal, k!olaj-származék(ok)kal és/vagy hulladékká vált k!olaj termék(ek)kel szennyezett
talajok tisztítása enzim-kompozíciókkal katalizált biológiai lebontás útján
Természetes alapanyagokból készült ágybetét
Savas ólomakkumulátorok hasznosítása (Begy"jtés, feldolgozás, forgalmazás)
Ken!olaj és ken!olaj-ipari termékek súrlódás és kopáscsökkent! adalékai
Települési szilárd hulladékból és/vagy szennyvíziszapból el!állított komposzt
Villamos meghajtású járm"vek
Idegenforgalmi szálláshelyek
Elemméret" akkumulátorok
Beltéri festékek és lakkok
Másoló és grafikai papírok
Festékszalagok, tintapatronok és festékkazetták
Újrahasznosított m"anyag termékek

23. táblázat: Hazai környezetbarát termék védjegyez# rendszer – felfüggesztett kritériumrendszerek
(forrás: a védjegyezési rendszer adatainak felhasználásával saját szerkesztés)
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11. MELLÉKLET – Termékcsoportok elemzése
Hazai termékcsoportok a nemzetközi tények tükrében: A kritériumrendszerek
számának termékkör szerinti elemzése
AZ ELEMZÉS EREDMÉNYEI, KÖVETKEZTETÉSEK
Az egyes rendszereken belül végzett összehasonlító elemzés eredményei az
alábbiakban foglalhatók össze:
A hazai rendszeren belül a 8 f! kategória között a kritériumszám alapján a sorrend
(csökken!) a következ! (24. ábra): épít!ipar (35% - 7 db kritérium), háztartás (20% - 4 db
kritérium), csomagolások (15% - 3 db kritérium), iroda, energia, mez!gazdaság és kert (55%, 1-1 db kritérium). A szálláshelyek és közlekedés kategóriában nincs kidolgozott,
érvényes kritériumrendszer. Az egyéb kritériumok a rendszer kritériumainak 15%-át teszik
ki (egyéb termékek: 10 % - 2 db kritérium, egyéb szolgáltatások 5 % - 1 db kritérium).
Kritériumok témakörök szerinti megoszlása - Hazai rendszer

5%
10%

20%

0%

1. HÁZTARTÁS (SZUMMA)

5%

2. IRODA
3. CSOMAGOLÁSOK

0%
5%

5%

4. ÉPÍT!IPAR (SZUMMA)
5. ENERGIA
6. SZÁLLÁSHELYEK
7. MEZ!GAZDASÁG, KERT
8. KÖZLEKEDÉS

15%

9. EGYÉB TERMÉKEK
10. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

35%

24. ábra: A védjegyezési rendszerek termékcsoportjainak összehasonlító elemzése – kritériumok
témakörök szerinti megoszlása - hazai rendszer
(forrás: a védjegyezési rendszerek adatainak felhasználásával önálló elemzés alapján saját szerkesztés)

Az EU-s rendszeren belül a 8 f! kategória között a kritériumszám alapján a sorrend
(csökken!) a következ!: háztartás (46,2% - 12 db kritérium), épít!ipar (19,2% - 5 db
kritérium), iroda (11,5% - 3 db kritérium), szálláshelyek, mez!gazdaság és kert (7,7-7,7%,
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2-2 db kritérium), energia (3,8%, 1 db kritérium). A csomagolás és közlekedés
kategóriában nincs kidolgozott, érvényes kritériumrendszer. Az egyéb kritériumok a
rendszer kritériumainak 3,8 %-át teszik ki (egyéb termékek: 3,8% - 1 db kritérium, egyéb
szolgáltatások 0% - 0 db kritérium).
Az északi rendszeren belül a 8 f! kategória között a kritériumszám alapján a sorrend
(csökken!) a következ!: háztartás (41,8% - 28 db kritérium), iroda (11,9% - 8 db
kritérium), energia (10,4% - 7 db kritérium), épít!ipar (9%, 6 db kritérium), mez!gazdaság
és kert (4,5%, 3 db kritérium), közlekedés (3%, 2 db kritérium), szálláshelyek (1,5%, 1 db
kritérium). A csomagolások kategóriában nincs kidolgozott, érvényes kritériumrendszer.
Az egyéb kritériumok a rendszer kritériumainak 16,5%-át teszik ki (egyéb termékek: 7,5%
- 5 db kritérium, egyéb szolgáltatások 9% - 6 db kritérium).
A német rendszeren belül a 8 f! kategória között a kritériumszám alapján a sorrend
(csökken!) a következ!: háztartás (30,7% - 27 db kritérium), épít!ipar (15,9% - 14 db
kritérium), energia (14,8% - 13 db kritérium), iroda (9,1%, 8 db kritérium), mez!gazdaság
és kert, közlekedés (5,7-5,7%, 5-5 db kritérium), csomagolások (2,3%, 2 (3) db kritérium).
A szálláshelyek kategóriában nincs kidolgozott, érvényes kritériumrendszer. Az egyéb
kritériumok a rendszer kritériumainak 17 %-át teszik ki (egyéb termékek:13,6 % - 12 db
kritérium, egyéb szolgáltatások 3,4 % - 3 db kritérium).
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A kritériumrendszerek közös termékcsoportok szerinti elemzése
Az alábbi táblázatban (24. táblázat) csak azokat a termékeket és kapcsolódó kritérium
számokat tüntettem fel, mely legalább két rendszer esetén közös. (Megjegyzem, hogy a
táblázat az áttekinthet!ség és összehasonlíthatóság érdekében nem az egyes rendszerek szó
szerinti kritérium címeit tartalmazza, hanem a kritérium tartalmának megfelel!en közös
termékcsoportokat.)
A számok azt mutatják, hogy az adott termék esetén az egyes rendszerek hány kritériumot
tartalmaznak. (Ez az eltérés a kritériumrendszerek sajátosságaiból adódik. Például, hogy
egy kritérium rendszer nem csak konkrétan egy termékkel foglalkozik, hanem átfog több
terméket (például épít!anyagok: tömít!-, kitölt! anyagok, kültéri festékek, lakkok).
Továbbá ebb!l adódóan míg az egyik rendszer egy kritériumrendszerben foglalja össze az
adott kritériumokat, addig a másik rendszerben ugyanazon kategórián belül több
kritériumrendszer foglalkozik a témával (például egyik rendszerben: Beltéri festékek és
lakkok; másik rendszerben: Káros anyag mentes lakkok, Kis emissziójú falfestékek).
HAZAI
RENDSZER
1. HÁZTARTÁS (SZUMMA)
1.1. Háztartási eszközök
H"t!k, fagyasztók
Mosógépek
1.2. Egyéb elektronikus berendezések
Audiovizuális eszközök
1.3. Tisztítószerek
Általános tisztítószerek
Mosogatószerek
Mosószerek
1.4. Takarítás egyéb
Mikro szálas textilek (alkalmazása)
1.5. Higiénia(i cikkek)
Háztartáshigiéniai papírok
Tisztálkodó szerek
1.6. Lakásfelszerelés, ruházat, játék
Ágybetétek
Textilek, lakástextilek, b!rök
Bútorok
Játékok
1.7. Háztartás egyéb
Filterek
2. IRODA
Számítógépek
Papír termékek
Nyomtatók, másolók
Tonerek
3. CSOMAGOLÁSOK
Karton csomagolás

EU-S
RENDSZER

ÉSZAKI
RENDSZER

NÉMET
RENDSZER

0
0

0
0

1
1

1
1

0

1

1

3

1
0
0

1
2
1

1
3
2

0
0
0

1

0

2

0

1
0

1
1

1
1

1
0

0
0
0
0

1
1
1
0

0
1
1
1

1
1
2
1

0

0

1

1

0
0
1
0

2
1
0
0

1
4
1
1

2
1
1
1

1

0

0

1
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4. ÉPÍT!IPAR (SZUMMA)
4.1. Épületek – szerkezet
0
0
0
0
4.2. Épületek – bel+kültér
Szigetel!anyagok
1
0
0
2
Festékek, lakkok, kitölt! anyagok,
0
2
3
7
ragasztók
Padlóburkolatok
0
3
2
4 (3)*
4.3. Épít"ipar egyéb
Munkagépek
0
0
1
1
5. ENERGIA
H!szivattyúk
0
1
1
2
Tölthet! akkumulátorok
0
0
1
1
Szilárd bio tüzel!anyag kazán
0
0
1
2
6. SZÁLLÁSHELYEK
Szálláshelyek
0
2
1
0
7. MEZ!GAZDASÁG, KERT
Lebomló mez!gazdasági
1
0
0
1
alkalmazású termékek
Kerti gépek
0
0
1
2
8. KÖZLEKEDÉS
Gépjárm" abroncsok
0
0
1
1
9. EGYÉB TERMÉKEK
Ken!anyagok
0
1
1
2
Jégmentesít! anyagok
0
0
1
2
10. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK
Kéztörl! szolgáltatás
0
0
1
1
Nyomda - papír
0
0
1
1
Magyarázat: A cellákban szerepl! számok az adott termékcsoportra vonatkozó kritériumok számát mutatja;
*: A bútorok esetén már feltüntetett kritériumrendszer tartalmaz a burkolatokra vonatkozó részeket is
24. táblázat: A védjegyezési rendszerek termékcsoportjainak összehasonlító elemzése – közös
termékcsoportokra vonatkozó kritériumrendszerek száma
(forrás: a védjegyezési rendszerek adatainak felhasználásával önálló elemzés alapján saját szerkesztés)

Az összehasonlító elemzés alapján megállapítható, hogy a vizsgált négy környezetbarát
termék védjegyez! rendszer esetén 34 db olyan termékcsoport szerepel, melyre van
kidolgozott kritériumrendszer legalább két rendszer esetén, vagyis olyan termékcsoport,
mely közös legalább két rendszeren belül.
A harmincnégy termékcsoport közül egyetlen termékcsoport létezik, mely megtalálható
mind a négy rendszer esetén, ez a termékcsoport a háztartáshigiéniai papírok.
Tizenegy termékcsoport van, melyek közösek három rendszeren belül (Audiovizuális
eszközök; Általános tisztítószerek; Textilek, lakástextilek, b!rök; Bútorok; Számítógépek;
Papír termékek; Nyomtatók, másolók; Festékek, lakkok, kitölt! anyagok, ragasztók;
Padlóburkolatok; H!szivattyúk; Ken!anyagok). Ezek közül kilenc esetben (Audiovizuális
eszközök; Textilek, lakástextilek, b!rök; Bútorok; Számítógépek; Papír termékek; Festékek,
lakkok, kitölt! anyagok, ragasztók; Padlóburkolatok; H!szivattyúk; Ken!anyagok) van
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olyan, hogy csak a hazai rendszer esetén nincs a többivel azonos termékcsoport a
védjegyezési rendszerben. Továbbá egy olyan eset (Általános tisztítószerek) van, amikor a
német, és egy (Nyomtatók, másolók), amikor az EU-s rendszerb!l hiányzik a többi
három rendszerben közös termékcsoport.
Huszonkét olyan termékcsoport létezik, mely két védjegyezési rendszer esetén közös
(H"t!k, fagyasztók; Mosógépek; Mosogatószerek; Mosószerek; Mikro szálas textilek
(alkalmazása); Tisztálkodó szerek; Ágybetétek; Játékok; Filterek; Tonerek; Karton
csomagolás; Szigetel!anyagok; Munkagépek; Tölthet! akkumulátorok; Szilárd bio
tüzel!anyag kazán; Szálláshelyek; Lebomló mez!gazdasági alkalmazású termékek; Kerti
gépek; Gépjárm" abroncsok; Jégmentesít! anyagok; Kéztörl! szolgáltatás; Nyomda –
papír). Részletesen vizsgálva az alábbiakban összefoglalom azokat az eseteket, ahol két
rendszernél hiányzik a másik két rendszerben közös kritériumcsoport (lásd a 24.
táblázat adatait):
•

13 eset: a hazai és EU-s rendszerben nincs a többivel közös kritériumcsoport,

•

1 eset: a hazai és északi rendszerben nincs a többivel közös kritériumcsoport,

•

4 eset: a hazai és német rendszerben nincs a többivel közös kritériumcsoport,

•

3 eset: az EU-s és északi rendszerben nincs a többivel közös kritériumcsoport,

•

1 eset: az EU-s és német rendszerben nincs a többivel közös kritériumcsoport,

•

0 eset: az északi és német rendszerben nincs a többivel közös kritériumcsoport.

Az eltérések jobb érzékeltetése érdekében az elemzés további számadatait is érdemes
bemutatni. Az alábbiakban összefoglalom azokat az eseteket, ahol két közös
kritériumrendszer esetén az adott védjegyezési rendszer nem tartalmaz a többivel
azonos termékcsoportot:
•

18 eset: a hazai rendszerben nincs a többivel közös kritériumcsoport,

•

17 eset: az EU-s rendszerben nincs a többivel közös kritériumcsoport,

•

4 eset: az északi rendszerben nincs a többivel közös kritériumcsoport,

•

5 eset: a német rendszerben nincs a többivel közös kritériumcsoport.
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Az el!z!ek összegzésével láthatóvá válik, hogy az egyes rendszereken belül hány esetben
van

a

harmincnégy

termékcsoport

közül

olyan,

mely

egy

másik

rendszer

termékcsoportjával se közös:
•

27 eset a hazai rendszerben,

•

18 eset az EU-s rendszerben,

•

4 eset az északi rendszerben,

•

6 eset a német rendszerben.

Százalékokban kifejezve ez azt jelenti, hogy a közös termékcsoportok közül a hazai
rendszer az esetek 20,5 %-ában, az EU-s rendszer 47%-ban, a német rendszer 82,4%-ban
és az északi rendszer 88,2%-ban tartalmaz közös termékcsoportot.
A fent leírtak alapján megállapítható, hogy a hazai rendszer tartalmaz a többivel
legkevésbé közös termékcsoportokat, aztán az EU-s és a német rendszer. Az északi
rendszer tartalmazza a legtöbb olyan termékcsoportot, mely más védjegyezési rendszerben
is el!fordul.
A közös termékcsoportoknak a domináns termékkörök szerinti elemzése
A jobb nyomon követhet!ség érdekében a termékkörökre vonatkozóan az alábbi táblázat
(25. táblázat) tartalmaz összefoglaló adatokat.

1. HÁZTARTÁS (SZUMMA)
1.1. Háztartási eszközök (szumma)
1.2. Egyéb elektronikus
berendezések (szumma)
1.3. Tisztítószerek (szumma)
1.4. Takarítás egyéb (szumma)
1.5. Higiénia(i cikkek) (szumma)
1.6. Lakásfelszerelés, ruházat, játék
(szumma)
1.7. Háztartás egyéb (szumma)
2. IRODA (SZUMMA)
3. CSOMAGOLÁSOK
(SZUMMA)
4. ÉPÍT!IPAR (SZUMMA)
4.1. Épületek – szerkezet (szumma)
4.2. Épületek – bel+kültér
(szumma)
4.3. Épít!ipar egyéb (szumma)
5. ENERGIA (SZUMMA)

HAZAI
RENDSZER
3/14 (4)
0 /2 (0)
0/1 (0)

EU-S
RENDSZER
9/14 (12)
0/2 (1)
1/1 (1)

ÉSZAKI
RENDSZER
13/14 (28)
2/2 (3)
1/1 (1)

NÉMET
RENDSZER
12/14 (27)
2/2 (8)
1/1 (6)

1/3 (1)
1/1 (1)
1/2 (2)
0/4 (0)

3/3 (1)
0/1 (4)
2/2 (2)
3/4 (4)

3/3 (3)
1/1 (10)
2/2 (5)
3/4 (4)

3/3 (8)
0/1 (4)
1/2 (2)
4/4 (5)

0/1 (0)
1/4 (1)
1/1 (3)

0/1 (0)
2/4 (3)
0/1 (0)

1/1 (2)
4/4 (8)
0/1 (0)

1/1 (1)
4/4 (8)
1/1 (3(2))

1/4 (7)
0/0 (4)
1/3 (1)

2/4 (5)
0/0 (0)
2/3 (5)

3/4 (7)
0/0 (1)
2/3 (6)

4/4 (16(14))
0/0 (3)
3/3 (12(10))

0/1 (2)
0/3 (1)

0/1 (0)
1/3 (1)

1/1 (1)
3/3 (7)

1/1 (1)
3/3 (13)
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6. SZÁLLÁSHELYEK
(SZUMMA)
7. MEZ!GAZDASÁG, KERT
(SZUMMA)
8. KÖZLEKEDÉS (SZUMMA)
9. EGYÉB TERMÉKEK
(SZUMMA)
10. EGYÉB
SZOLGÁLTATÁSOK
(SZUMMA)

0/1 (0)

1/1 (2)

1/1 (1)

0/1 (0)

1/2 (1)

0/2 (2)

1/2 (3)

2/2 (5)

0/1 (0)
0/2 (2)

0/1 (0)
1/2 (1)

1/1 (2)
2/2 (5)

1/1 (5)
2/2 (12)

0/2 (1)

0/2 (0)

2/2 (6)

2/2 (3)

Magyarázat: A cellákban szerepl! második szám jelentése, hogy az adott kategórián belül hány olyan
termékcsoport van, mely legalább két rendszeren belül közös. Az els! szám jelentése, hogy ezen
termékcsoportok közül hány jelenik meg az adott kritériumrendszerben. A zárójelben feltüntetett szám az
adott rendszerben, adott termékkörben el!forduló kritériumok számát mutatja. Dupla zárójel – több csoportba
is sorolható kritérium (indoklás logikáját lásd az el!z!ekben). A színek a kritériumszámok alapján a
domináns termékköröket jelölik: sárga – 1. hely, rózsaszín – 2. hely, zöld – 3. hely.
25. táblázat: A védjegyezési rendszerek termékcsoportjainak összehasonlító elemzése – közös
termékcsoportok száma
(forrás: a védjegyezési rendszerek adatainak felhasználásával önálló elemzés alapján saját szerkesztés)

A hazai rendszerre vonatkozó eredményeket disszertációm 4. fejezete tartalmazza.
Az EU-s rendszer legdominánsabb termékköre a háztartás, amelyben tizenkét
kritérium (kritériumok 46%-a) szerepel. Ezek közül összesen tíz kritérium (kilenc
termékcsoportban) olyan, ami szerepel más rendszerben is: egy termékcsoport, mely mind
a négy rendszerben közös – Háztartáshigiéniai papírok; négy olyan, mely három
rendszerben közös - Audiovizuális eszközök; Általános tisztítószerek; Textilek,
lakástextilek, b!rök; Bútorok; öt kritérium négy termékcsoportban, mely két rendszerben
közös – Mosogatószerek (2 kritérium); Mosószerek; Tisztálkodó szerek; Ágybetétek.
Nincs olyan eset, hogy ne legyen kritériuma három rendszerben is közös termékcsoport
esetén, öt olyan eset van, amikor két rendszer termékcsoportja közös, de az adott termék
nem szerepel az EU-s rendszerben: H"t!k, fagyasztók; Mosógépek; Mikro szálas textilek
(alkalmazása); Játékok; Filterek.
Az elemzés azt mutatja, hogy a kritériumok nagy része olyan, mely más rendszerekben is
megjelenik, de itt is lehetne további b!vítéseket tenni olyan termékcsoportoknak a
védjegyezési rendszerbe történ! bevonásával, melyek más rendszerekben is közösek.
Az EU-s rendszer második legdominánsabb termékköre az épít"ipar, amelyben öt
kritérium (kritériumok 19%-a) szerepel. Mind az öt kritérium két olyan termékcsoporton
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belül oszlik meg, mely közös három rendszerben: Festékek, lakkok, kitölt! anyagok,
ragasztók (2 kritérium); Padlóburkolatok (3 kritérium).
Nincs olyan eset, hogy ne legyen kritériuma három rendszerben is közös termékcsoport
esetén, két olyan eset van, amikor két rendszer termékcsoportja közös, de az adott termék
nem szerepel az EU-s rendszerben: Szigetel!anyagok; Munkagépek.
A vizsgálatból kit"nik, hogy a rendszer csak olyan kritériumokat tartalmaz, mely az
elemzett rendszerek közül további kett!ben is megtalálható. Az épít!ipar terén nincs igazi
eltérés a közös csoportok terén.
Az EU-s rendszer harmadik legdominánsabb termékköre az iroda, amelyben három
kritérium (kritériumok 12%-a) szerepel. Az elemzésb!l kit"nik, hogy mind a három
kritérium két olyan termékcsoporton belül oszlik meg, mely közös három rendszerben:
Számítógépek (2 kritérium); Papírtermékek (3 kritérium).
Egy olyan eset van, amikor egy termékcsoport három rendszerben közös, de nem jelenik
meg az EU-s rendszerben (Nyomtatók másolók). Egy olyan, ahol két rendszerben van
közös termékcsoport, de nem szerepel a termék az EU-s rendszerben (Tonerek).
Tehát a kritériumok mindegyike olyan, mely megjelenik más rendszerben is.

Az északi rendszer legdominánsabb termékköre a háztartás, amelyben huszonnyolc
kritérium (a kritériumok 42%-a) szerepel. Ezek közül összesen tizenhét kritérium
(tizenhárom termékcsoportban) olyan, ami szerepel más rendszerben is. Egy termékcsoport
van, mely mind a négy rendszerben közös – Háztartáshigiéniai papírok; négy olyan, mely
három rendszerben közös - Audiovizuális eszközök; Általános tisztítószerek; Textilek,
lakástextilek,

b!rök;

Bútorok.

Tizenegy

olyan

kritériumot

tartalmaz

(nyolc

termékcsoportban), mely két rendszerben közös - H"t!k, fagyasztók; Mosógépek;
Mosogatószerek (3 kritérium); Mosószerek (2 kritérium); Mikro szálas textilek
(alkalmazása) (2 kritérium); Tisztálkodó szerek; Játékok; Filterek.
Nincs olyan eset, hogy ne legyen kritériuma három rendszerben is közös termékcsoport
esetén, egy olyan eset van (Ágybetétek), amikor két rendszer termékcsoportja közös, de az
adott termék nem szerepel az északi rendszerben.
A vizsgálatból látható, hogy a kritériumok jelent!s része olyan, mely szerepel más
rendszerekében is. Az, hogy számos olyan van közte, ami nem azonos az elemzett
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rendszerek közül egyetlen rendszer másik kritériumával sem, az nem torzulás, hanem
sokkal inkább annak köszönhet!, hogy az északi rendszerben nagyobb hangsúlyt fektetnek
a háztartási termékeknek, mint a hazai vagy EU-s rendszerben. Továbbá hogy a hozzá
hasonlóan sok kritériumot tartalmazó német rendszerben más termékcsoportok vannak
el!térben.
Az északi rendszer második legdominánsabb termékköre az iroda, amelyben nyolc
kritérium (a kritériumok 12%-a) van. Ezek közül hét olyan (négy termékcsoportban), mely
közös az elemzett rendszerek termékcsoportjaival. Három termékcsoport van, mely három
rendszerben is közös – Számítógépek, Papírtermékek (4 kritérium); Nyomtatók, másolók.
Egy olyan termékcsoport van, mely két rendszerben közös – Tonerek. Nincs olyan közös
termékcsoport az iroda kategóriában, amely ne szerepelne az északi rendszerben is.
Az elemzésb!l látható, hogy a nyolc kritériumból hét olyan, mely más rendszerekben is
szerepel.
Az északi rendszer harmadik legdominánsabb termékköre az energia kategória, mely
hét kritériumot (a kritériumok 10%-a) tartalmaz. Ezek közül három olyan, mely közös más
rendszerekkel. Egy termékcsoport közös három rendszerben – H!szivattyúk; két
termékcsoport pedig két rendszer esetén közös - Tölthet! akkumulátorok; Szilárd bio
tüzel!anyag kazán. Nincs olyan közös termékcsoport az energia kategóriában, amely ne
szerepelne az északi rendszerben is.
A vizsgálatból kit"nik, hogy az energia termékkör több olyan kritériumot is tartalmaz, mely
nem található meg más rendszerben, ami azzal magyarázható, hogy a német rendszerhez
hasonlóan nagyobb hangsúlyt fektet a témakörre, mint a másik két rendszer, a termékek
viszont más irányvonalat képviselnek, mint a német rendszerben.
Továbbá az elemzésb!l kit"nik, hogy a négy elemzett rendszer közül az északi rendszer
kritériumai vannak a legnagyobb összhangban más rendszerek kritériumaival.
A német rendszer legdominánsabb termékköre a háztartás, mely 27 kritériumot (a
kritériumok

31%-a)

tartalmaz.

Ezek

közül

tizenkét

olyan

kritérium

van

(9

termékcsoportban), mely több rendszer esetén is közös. Ezek közül egy termékcsoport
közös mind a négy rendszerben – Háztartáshigiéniai papírok; három termékcsoport (6
kritérium) közös három rendszerben – Audiovizuális eszközök (3 kritérium); Textilek,
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lakástextilek, b!rök; Bútorok (2 kritérium); öt termékcsoport van (5 kritériummal), mely
két rendszer esetén közös - H"t!k, fagyasztók; Mosógépek; Ágybetétek; Játékok, Filterek.
Egy olyan eset van, hogy nincs kritériuma három rendszerben is közös termékcsoport
esetén - Általános tisztítószerek. Négy olyan eset van, amikor két rendszer termékcsoportja
közös, de a német rendszerben nem szerepel az adott termékcsoportra vonatkozó kritérium
– Mosogatószerek; Mosószerek; Mikro szálas textilek (alkalmazása); Tisztálkodó szerek.
Bár az elemzésb!l látható, hogy a német rendszerben az átfedések mellett számos eltérés is
van a vizsgált rendszerek termékköreit!l, torzulásról mégsem kell beszélni. S!t a számos
kritérium miatt a német rendszer az északi rendszer mellett inkább kiemelked! szerepet tölt
be a háztartási termékek védjegyezésében.
A német rendszer második legdominánsabb termékköre az épít"ipar, mely tizennégy
kritériumot (a kritériumok 16%-a) tartalmaz. Ezek közül tizenhárom kritérium (négy
termékcsoportban) közös más rendszerrel. Két termékcsoport van (10 kritériummal), mely
közös három rendszer esetén - Festékek, lakkok, kitölt! anyagok, ragasztók (7 kritérium);
Padlóburkolatok (4(3) kritérium; két termékcsoport, mely közös két rendszer esetén –
Szigetel!anyagok (2 kritérium); Munkagépek. Nincs olyan közös termékcsoport az
épít!iparon belül, mely ne jelenne meg a német rendszerben is.
Az elemzésb!l látható, hogy a kritériumok legnagyobb része olyan, mely átfedésben van
más rendszerek kritériumaival.
A német rendszer harmadik legdominánsabb termékköre az energia kategória, mely
tizenhárom kritériumot (a kritériumok 15%-a) tartalmaz. Ezek közül öt olyan (három
termékcsoportban), mely közös más rendszerekben is. Egy olyan termékcsoport van, mely
három rendszer esetén közös – H!szivattyúk (2 kritérium); két olyan termékcsoport, mely
két rendszerben közös - Tölthet! akkumulátorok; Szilárd bio tüzel!anyag kazán (2
kritérium). Nincs olyan közös termékcsoport az energia kategórián belül, mely ne jelenne
meg a német rendszerben is.
Az elemzésb!l látható, hogy a német rendszer releváns kritériumainak csak egy része mutat
átfedést más rendszerekkel, ez viszont nem okoz torzulást, s!t azt mutatja, hogy az energia
témakör az északi rendszerhez hasonlóan nagyobb hangsúlyt kap a védjegyezésben, mint a
hazai vagy EU-s rendszer esetén, viszont a termékek más irányvonalat követnek, mint az
északi rendszernél.
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12. MELLÉKLET – Védjegyezett vállalatok, termékek elemzése
Hazai védjegyezett termékek, vállalatok – tények trendek
Védjegyezett termékek és vállalatok a hazai gyakorlatban
Az alábbiakban a védjegyet szerzett termékek, valamint a védjegyet szerzett vállalatok
számának megoszlását vizsgálom részletesen, majd kés!bb külön vizsgálat keretében
elemzésre kerül a védjegyet szerzett termékek és vállalatok körének elemzése is.
Ahogy azt disszertációm 8. ábrája mutatja, a legtöbb védjegyet szerzett termék a „Biológiai
úton lebomló bevásárló táskák” kategóriában van, 124 db (a védjegyezett termékek 37%a). Második kiemelked! csoport a „K!szer" épít!anyagok és épít!elemek kiegészít!
követelményei polimerbeton termékekhez” kritériumcsoport, melyben 61 db védjegyezett
termék szerepel (a védjegyezett termékek 18%-a). Harmadik helyen áll a „K!szer"
épít!anyagok és épít!elemek kiegészít! követelményei pórusbeton termékekhez” kategória
54 db termékkel (a védjegyezett termékek 16%-a). Negyedik helyen áll a „Bányaipari
technológiával el!állított zúzottk! termékek” csoport 31 db védjegyezett termékkel (a
védjegyezett termékek 9%-a). Két kritériumcsoport van még, ahol tíz fölötti a védjegyezett
termékek száma („K!szer" épít!anyagok és épít!elemek kiegészít! követelményei
mészhomok tégla termékekhez” – 17 db termék (5%), „Papíralapú, merevfalú
csomagolóeszközök” – 14 db termék (4%)), az összes többi esetben a védjegyezett
termékek száma ennél alacsonyabb.
Látható tehát, hogy a rendszeren belül a 15 kritériumcsoport közül a termékszámok alapján
(301 db termék – 90%) hat kritériumcsoport uralja a hazai környezetbarát termék
védjegyezési rendszert. Továbbá megállapítható, hogy a kiemelt rendszerek közül négy a
k!szer" épít!anyagok és épít!elemek témakörbe tartozik (163 db termék – 49%), s!t a
rendszeren belül még egy további kritériumcsoport is ugyanebbe a témakörbe tartozik
(„K!szer"

épít!anyagok

és

épít!elemek

kiegészít!

követelményei

pórusbeton

technológiával el!állított ásványi h!szigeteléshez” – 3 db termék – 1%). Az adatokat
összesítve tehát megállapítható, hogy a hazai rendszer két témakörön belül összpontosítja
(egy vagy két nagyságrenddel több termék, mint a többi csoportban) a termékeinek 87%át:
•

K!szer" épít!anyagok és épít!elemek – 166 db termék – 50%

•

Biológiai úton lebomló bevásárló táskák – 124 db termék – 37%.
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Továbbá a rendszeren belül még egy kritériumrendszer található, mely ugyancsak az
épít!iparba sorolható, bár a védjegyezett termékek száma itt nem jelent!s (Bitumenes
köt!anyagú új útburkolatok, illetve fenntartásra szolgáló útpálya-szerkezeti rétegek – 2 db
termék – 0.6 %).
Vagyis a piacon két termékcsoport fedi le a védjegyezett termékek piacának közel 88%-át.
A védjegyhasználati szerz!dések vagy védjegyezett vállalatok számát tekintve sokkal
egységesebb a kép. Ahogy azt disszertációm 9. ábrája mutatja a 15 védjegyezett termékkel
rendelkez! kritériumrendszer közül 11 esetben csak egyetlen szerz!dés van az adott
csoportban, 3 esetben kett! szerz!dés, és egy esetben 31 szerz!dés. Ez utóbbi a Biológiai
úton lebomló bevásárló táskák csoportja.
Ha nem a szerz!désszámokat, hanem a védjegyet szerzett vállalatokat vizsgáljuk, akkor
megállapítható, hogy egyetlen olyan vállalat van a környezetbarát termékek hazai piacán,
mely nemcsak egy kategóriában, hanem három különböz! kategóriában nyert
környezetbarát termék védjegyet (K!szer" épít!anyagok és épít!elemek kiegészít!
követelményei pórusbeton termékekhez – 54 db termék,

K!szer" épít!anyagok és

épít!elemek kiegészít! követelményei mészhomok tégla termékekhez – 17 db termék,
K!szer" épít!anyagok és épít!elemek kiegészít! követelményei pórusbeton technológiával
el!állított ásványi h!szigeteléshez – 3 db termék), így ez a vállalat rendelkezik a legtöbb
védjegyet szerzett termékkel – 74 db (a védjegyezett termékek 22%-a).
Egy másik cég van még a piacon, mely kiugróan sok termékkel rendelkezik – K!szer"
épít!anyagok és épít!elemek kiegészít! követelményei polimerbeton termékekhez – 61 db
termék (a védjegyezett termékek 18%-a).
Vagyis a piacon szerepl! két cég fedi le a védjegyezett termékek piacának közel felét,
40%-át.
Ha a szerz!dések számát összevetjük a termékszám vizsgálat során kapott eredményekkel,
akkor a következ!re jutunk:
•

Épít!ipar (6 kritériumrendszeren belül) – 8 szerz!dés (6 cég) – szerz!dések 17%-a

•

Biológiai úton lebomló bevásárló táskák – 31 szerz!dés – szerz!dések 65%-a.

Vagyis a piacon két termékcsoport fedi le a védjegyhasználati szerz!dések 82%-át.
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Hazai védjegyet szerzett termékek és vállalatok megoszlása kritériumcsoportonként
Krit. r.
száma
1.
2.
12.
13.
16.
31.
34.
35.
36.
41.
44.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Kritériumrendszer címe
Papíralapú, merevfalú csomagolóeszközök
Kozmetikumok és légfrissít!k környezetbarát csomagolásban
K!szer" épít!anyagok és épít!elemek (általános feltételek)*
K!szer" épít!anyagok és épít!elemek kiegészít! követelményei pórusbeton termékekhez
Takarítás mikro-szálakból készült textíliák alkalmazásával
Bitumenes köt!anyagú új útburkolatok, illetve fenntartásra szolgáló útpálya-szerkezeti rétegek
T"zoltó anyagok és t"zoltó készülékek
K!szer" épít!anyagok és épít!elemek kiegészít! követelményei polimerbeton termékekhez
Digitális másológépek
Háztartáshigiéniai papírok
Bányaipari technológiával el!állított zúzottk! termékek (kiegészít! követelmények a „K!szer"
épít!anyagok és épít!elemek” cím" általános feltételekhez)
Szelektív sz"r!betétet tartalmazó olajfogó berendezés
Biológiai úton lebomló bevásárló táskák
Környezetbarát szállítmányozás szolgáltatás
Ventilátoros, automatikus ég!k gáz halmazállapotú tüzel!anyagokhoz
Biológiai úton lebomló mez!gazdasági alkalmazású m"anyag termékek
Biológiai úton lebomló egyszer használatos m"anyag csomagolóeszközök
K!szer" épít!anyagok és épít!elemek kiegészít! követelményei mészhomok tégla termékekhez
Általános és szaniter tisztítószerek
K!szer" épít!anyagok és épít!elemek kiegészít! követelményei pórusbeton technológiával
el!állított ásványi h!szigeteléshez

SZUMMA

Szerz!dések száma

Termékek száma

1
0
0
1**
1
2
2
1
1
0
2

14
0
0
54
1
2
7
61
2
0
31

1
31
1
1
0
0
1**
1
1**

3
124
1
5
0
0
17
9
3

48**

334

Jelmagyarázat:
*: A feltételrendszer az általános követelményeket tartalmazza, alapjául szolgál a 13-as, 35-ös, 52-es és 54-es kritériumrendszereknek
**: egy cég három kritériumrendszerben is szerepel, a védjegyhasználati szerz!déssel rendelkez! vállalatok száma 46 db
26. táblázat: Hazai védjegyet szerzett termékek és vállalatok megoszlása kritériumcsoportonként (forrás: A védjegyezési rendszer adatainak felhasználásával saját
csoportosítás, összegzés, szerkesztés)
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Védjegyezett termékek és vállalatok számának változása a hazai gyakorlatban
A védjegyet szerzett termékek és cégek száma jelent!sen megn!tt a vizsgált periódusban
(de vannak olyan termékek és cégek is, amelyek lekerültek a védjegyezettek listájáról), de
a változás nem lineárisan növekv!. 2006-ban ugyanis összességében véve több
védjegyezett termék létezett hazánkban, mint jelenleg. Ez felveti a kérdést, hogy mi állhat
a változások hátterében, mi a motiváló ereje a rendszerbe történ! belépésnek, valamint mi
lehet az oka a rendszerb!l való kikerülésnek.
Érdemes a védjegyezett termékkel rendelkez! termékcsoportokat külön is „nagyító alá
venni”, hiszen a védjegyet szerzett termékek és cégek számát követve érdekes
megállapítást tehetünk. A védjegyet szerzett termékek 2004-ben négy, 2006-ban öt, 2010ben négy f! csoportra oszthatók (termékszám alapján), ezek a következ!k:
-

2004: épít!anyagok, papír csomagolóanyagok, h"t!berendezések és egyéb
termékek,

-

2006: épít!anyagok, papír csomagolóanyagok, h"t!berendezések, bevásárló
táskák és egyéb termékek,

-

2010: épít!anyagok, papír csomagolóanyagok, bevásárló táskák és egyéb
termékek.

Az elemzésb!l kit"nik, …:
•

… az épít!anyagok dominanciája a rendszerben (2004: termékek 46%-a, vállalatok
17%-a, 2006: termékek 43%-a, vállalatok 14%-a, 2010: termékek 50%-a, vállalatok
13 /-a) ,

•

… hogy a biológiai úton lebomló bevásárlótáskáknak a kritériumrendszerben
történ! megjelenésével ez a termékcsoport vette át termékszám alapján a második
helyet, a vállalatok száma alapján pedig az els! helyet a védjegyezett termékek
piacán, ami azóta is jellemz!.

Továbbá ugyancsak érdekes megállapítás tehet!, ha a fent említett csoportokat vizsgáljuk a
termékdíjas szabályozás vonatkozásában, ugyanis akkor megállapítható, hogy ezek közül::
•

2004-ben a négy f! csoport közül kett! termékdíj köteles termék – 128 db termék
(termékek 45%-a), 5 db vállalat (vállalatok 28%-a),

•

2006-ban az öt f! csoport közül három termékdíj köteles termék – 174 db termék
(termékek 51%-a), 17 db vállalat (vállalatok 59%-a),
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•

2010-ben a négy f! csoport közül kett! termékdíj köteles termék – 138 db termék
(termékek 41%-a), 32 db vállalat (vállalatok 70%-a).

Az adatokból látható, hogy az id!ben változik a termékdíjköteles termékek aránya a
rendszeren belül. Az összesített eredmények nem adnak pontos képet a változásról, mert
két ellentétes hatás érvényesül: bevásárló táskák arányának dinamikus és folyamatos
emelkedése (termékszám és vállalatok száma esetén is), és a h"t! és fagyasztógépeknek a
rendszerb!l történ! kikerülése, mely jelent!sen csökkenti a védjegyezett termékek számát,
de csak minimálisan csökkenti a védjegyezett vállalatok számát.
Felvet!dik tehát a kérdés, hogy minek köszönhet! ez a szembet"n! eredmény a rendszeren
belül, mi motiválja a termékdíj köteles termékek gyártóit a rendszerben való részvételre. A
válasz hátterében rejl! piacgazdasági okok a termékdíjas szabályozásban keresend!k.
Ugyanezen összefüggések magyarázzák a rendszer dinamikus, számottev! változásait:
•

bevásárló táskákat gyártó cégek berobbanása a védjegyezési rendszerbe,

•

h"t!

és

fagyasztógépeket

gyártó

cégek

kikerülése

a

rendszerb!l.
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A védjegyet szerzett termékek és cégek megoszlása (2004-2010)

Termék
Épít!anyagok
Papírtermékek
H"t!készülékek
Egyéb
Szumma
Ezekb!l TD köteles

Vállalat
Épít!anyagok
Papírtermékek
H"t!készülékek
Egyéb

2004.
db
130
87
41
27
285
128
2004.
db
3
3
2
10

Szumma
18
Ezekb!l TD köteles
5
Jelmagyarázat: TD - termékdíj

Védjegyet szerzett termékek megoszlása termékcsoportok szerint
2006.
%
Termék
db
%
Termék
46
Épít!anyagok
146
43
Épít!anyagok
31
Papírtermékek
55
16
Papírtermékek
14
H"t!készülékek
41
12
H"t!készülékek
9
Bevásárló táska
78
23
Bevásárló táska
Egyéb
20
6
Egyéb
100
Szumma
340
100
Szumma
45
Ezekb!l TD köteles
174
51
Ezekb!l TD köteles
Védjegyet szerzett cégek megoszlása termékcsoportok szerint
2006.
%
Vállalat
db
%
Vállalat
17
Épít!anyagok
4
14
Épít!anyagok
17
Papírtermékek
2
7
Papírtermékek
11
H"t!készülékek
2
7
H"t!készülékek
56
Bevásárló táska
13
45
Bevásárló táska
Egyéb
8
28
Egyéb
100
Szumma
29
100
Szumma
28
Ezekb!l TD köteles
17
59
Ezekb!l TD köteles

2010.
db
168
14
0
124
28
334
138

%
50
4
0
37
8
100
41

2010.
db
6
1
0
31
8
46
32

%
13
2
0
67
17
100
70

27. táblázat: A védjegyet szerzett termékek és cégek megoszlása (2004-2010)
(forrás: a védjegyezési rendszer adatainak felhasználásával önálló elemzés alapján saját szerkesztés [BARANYI, 2006] továbbfejlesztésével)
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Hazai védjegyezett termékek, vállalatok a nemzetközi tények tükrében
A hazai környezetbarát termék védjegyezési rendszerben védjegyhasználati jogot nyert
termékek, vállalatok
Védjegyezett termék
neve
Polimerbeton vízelvezet! rendszer termékcsalád
35. K!szer" épít!anyagok és épít!elemek
kiegészít! követelményei polimerbeton
termékekhez
Bárczy Környezetvédelmi Kft.
Szelektív sz"r!betétet tartalmazó olajfogó
berendezések
46. Szelektív sz"r!betétet tartalmazó olajfogó
berendezés
Betonút Szolgáltató és Épít! Zrt.,
Betonút-Vialit-Miokrobelag
31. Bitumenes köt!anyagú új útburkolatok, illetve
fenntartásra szolgáló útpálya-szerkezeti rétegek
Bio Cleaner Kft. Orgalco®,
Exquisit Toilettenoil Bella, Zafira és Dover illattal
53. Általános és szaniter tisztítószerek
Bódai M"anyag Kft.
D2w biológiai úton lebomló adalékanyagot
tartalmazó csomagolás
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák
Bs Plastic M"anyagipari, Keresk. és D2w biológiai úton lebomló adalékanyagot
Szolgáltató Bt.
tartalmazó csomagolás
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák
Chem Impex Hungária Kft.
D2w biológiai úton lebomló adalékanyagot
tartalmazó csomagolás
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák
Colas-Északk! Bányászati Kft.
Andezit zúzottk! és termésk! termésk! bányafal alól
0/300kg, Gépi termésk! 150/400 mm-es
44. Bányaipari technológiával el!állított zúzottk!
termékek
Csom-2001 Kft.
D2w” biológiai úton lebomló adalékanyagot
tartalmazó csomagolás
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák
Dominis Pille-Fólia kft.
D2w biológiai úton lebomló adalékanyagot
tartalmazó csomagolás
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák
Dr. Pack Csomagoló-anyaggyártó Kft D2w biológiai úton lebomló adalékanyagot
tartalmazó csomagolás
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák
Europackaging UK Ltd.
„DCP520 EPI TDPA” biológiai úton lebomló
adalékanyagot tartalmazó csomagolás
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák
Folia-Cargo Pack Zrt.
D2w biológiai úton lebomló adalékanyagot
tartalmazó csomagolás
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák
Hartmann Hungary Kft.
Hulladékpapírból készült tojástálcák, tojásdobozok,
valamint egyéb formázott papírrost alapú
csomagolóanyagok
1. Papíralapú, merevfalú csomagolóeszközök
Hembach Kft.
d2w biológiai úton lebomló adalékanyagot
tartalmazó csomagolás
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák
Jóreménység” Borászati, M"anyag- D2w biológiai úton lebomló adalékanyagot
ipari és Szolgáltató Szakszövetkezet tartalmazó csomagolás
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák

Sor- Gyártó/forgalmazó neve
szám
1.
Aco Magyarország Épít!elemeket
forgalmazó Bt.

típusa
61 típus

2.

3 típus

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1 típus

9 típus
4 típus

4 típus

4 típus

16 típus

4 típus

4 típus

4 típus

4 típus

4 típus

14 típus

4 típus

4 típus
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Védjegyezett termék
neve
D2w biológiai úton lebomló adalékanyagot
tartalmazó csomagolás
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák
Kristály-Mix Kft.
„CLEANATURE” komplex rendszerbe foglalt
környezetkímél! napi takarítási program és
szolgáltatás
16. Takarítás mikro-szálakból készült textíliák
alkalmazásával
Lajosmizsei Folplast Kft.
D2w biológiai úton lebomló adalékanyagot
tartalmazó csomagolás
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák
Mikó Fólia-Csoma-golóanyag Gyártó D2w biológiai úton lebomló adalékanyagot
Kereskedelmi Kft.
tartalmazó csomagolás
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák
Muraplast d.o.o.
D2w biológiai úton lebomló adalékanyagot
tartalmazó csomagolás
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák
Nagy József egyéni vállalkozó
D2w biológiai úton lebomló adalékanyagot
tartalmazó csomagolás
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák
Németh Zsolt egyéni vállalkozó
D2w biológiai úton lebomló adalékanyagot
tartalmazó csomagolás
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák
Öko Plusz Mérnöki Kft. (jogutód:
Környezetbarát szállítmányozás és mélyépítési
Útinvest Pályázatkészít! és Tanácsadó termékforgalmazási rendszer
Kft.
48. Környezetbarát szállítmányozás szolgáltatás
Petruzalek Kft.
D2w és EPI biológiai úton lebomló adalékanyagot
tartalmazó csomagolás
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák
Plasztik-Tranzit Kft.
D2w biológiai úton lebomló adalékanyagot
tartalmazó csomagolás
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák
Poli-Ferr Kft.
D2w biológiai úton lebomló adalékanyagot
tartalmazó csomagolás
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák
Propack Kft.
„DCP539 EPI TDPA” biológiai úton lebomló
adalékanyagot tartalmazó bevásárló táskák
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák
Qualchem Zrt.
QUALBIO FS lebomló adalékanyagot tartalmazó
polietilén bevásárló táskák
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák
Ricoh Hungary Kft.
AFICIO 2035 és 2045 típusú irodai digitális
másológépek
36. Digitális másológépek
Roll-Poll Bt.
D2w lebomló adalékanyagot tartalmazó polietilén
csomagolás
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák
Rozmaring T"zoltó-készülék Javító
Hordozható rozsdamentes porral oltó készülékek (2,
Szolgáltató Kft.
4 és 6 kg-os), Hordozható, rozsdamentes, Novec
1230 gázzal oltó készülék (2, 4 és 6 kg-os)
34. T"zoltó anyagok és t"zoltó készülékek

Sor- Gyártó/forgalmazó neve
szám
17.
Kismegyer Erga Kft.

típusa
4 típus

18.

1 típus

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

4 típus

4 típus

4 típus

4 típus

4 típus

1 típus

4 típus

4 típus

4 típus

4 típus

4 típus

2 típus

4 típus

6 típus
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Védjegyezett termék
neve
D2w biológiai úton lebomló adalékanyagot
tartalmazó csomagolás
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák
Stravia Emulziógyártó és Útfenntartó Betonút-Vialit-Miokrobelag útpálya szerkezetek
Kft.
31. Bitumenes köt!anyagú új útburkolatok, illetve
fenntartásra szolgáló útpálya-szerkezeti rétegek
Szabó-Fólia M"anyaggyártó Keresk. D2w biológiai úton lebomló adalékanyagot
és Szolg. Kft.
tartalmazó csomagolás
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák
D2w biológiai úton lebomló adalékanyagot
Sydnex Kft.
tartalmazó csomagolás
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák
Szigeti És Társa Ipari Kft.
D2w biológiai úton lebomló adalékanyagot
tartalmazó csomagolás
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák
T"z!r Tervez! és F!vállalkozó Kft. Szuperintenzív hab-elársztás elvén m"köd!
tartályt"zoltó berendezés
34. T"zoltó anyagok és t"zoltó készülékek
Tesco Global Áruházak Zrt.
DCP520 EPI TDPA” biológiai úton lebomló
adalékanyagot tartalmazó csomagolás
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák
Uri és Uri M"anyag feldolgozó Bt.
D2w biológiai úton lebomló adalékanyagot
tartalmazó csomagolás
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák
Vas és Társai Kft.
D2w biológiai úton lebomló adalékanyagot
tartalmazó csomagolás
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák
V.I. Plast Kft.
D2w biológiai úton lebomló adalékanyagot
tartalmazó csomagolás
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák
Weishaupt H!technikai Kft.
WG típusú ventillátoros automatikus gázég!k (WG
5, 10, 20, 30, 40)
49. Ventilátoros, automatikus ég!k gáz
halmazállapotú tüzel!anyagokhoz
Xella Magyarország Kft.
YTONG épít!elemek
13. K!szer" épít!anyagok és épít!elemek
kiegészít! követelményei pórusbeton termékekhez
Silka mészhomoktéglák
52. K!szer" épít!anyagok és épít!elemek
kiegészít! követelményei mészhomok tégla
termékekhez
Multipor szigetel! rendszer
54. K!szer" épít!anyagok és épít!elemek
kiegészít! követelményei pórusbeton
technológiával el!állított ásványi h!szigeteléshez
Zemplénk! Kelet-ma-gyarországi
Andezit zúzottk! és andezit termésk!
K!bányák Bányászati Kft.
44. Bányaipari technológiával el!állított zúzottk!
termékek
Zöld Plasztik Kft.
D2w biológiai úton lebomló adalékanyagot
tartalmazó csomagolás
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák

Sor- Gyártó/forgalmazó neve
szám
33.
Servipack Csomagolóeszközforgalmazó Kft.

típusa
4 típus

34.

1 típus

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

4 típus

4 típus

4 típus

1 típus

4 típus

4 típus

4 típus

4 típus

5 típus

54 típus
17 típus
3 típus

15 típus

4 típus

28. táblázat: Védjegyhasználati jogot nyert termékek – vállalatok
(forrás: a www.kornyezetbarát-termek.hu adatainak felhasználásával saját csoportosítás, összegzés,
szerkesztés)
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Az EU-s környezetbarát termék védjegyezési rendszerben védjegyhasználati joggal rendelkez! vállalatok, termékek száma
Kritériumrendszer címe
Ágybetétek
Általános és szaniter tisztítószerek
Beltéri és kültéri festékek és lakkok
Fa padlóburkolatok
Fa bútorok
Fényforrások
Gépi mosogatószerek
Háztartáshigiéniai papírok
Hordozható számítógépek
H!szivattyúk
Idegenforgalmi szálláshelyek
Kemény padlóburkolatok
Kempingek
Ken!anyagok
Kézi mosogatószerek
Lábbelik
Másoló és grafikai papírok
Mosószerek
Szappanok és samponok
Személyi számítógépek
Talajjavítók
Televíziók
Termeszt! közegek
Textil padlóborítók
Textil termékek

Szerz!dések száma
14
113
82
Nincs adat
Nincs adat
5
20
31
2
1
382
15
63
24
62
11
13
28
22
2
15
4
8
Nincs adat
86

Termékek száma
42
916
959
Nincs adat
Nincs adat
34
73
535
7
1
352
457
70
63
160
77
372
127
85
7
21
149
32
Nincs adat
377

29. táblázat: EU-s rendszer - Védjegyhasználati szerz!dések és védjegyezett termékek számának megoszlása kritériumcsoportonként
(forrás: a http://ec.europa.eu./environment/ecolabel adatainak felhasználásával saját szerkesztés)
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Az északi környezetbarát termék védjegyezési rendszerben (dániai adatok) védjegyhasználati joggal rendelkez! vállalatok, termékek száma
Kritériumrendszer címe
Ablakok
Audiovizuális eszközök (TV, video, DVD, zene)
Autó és hajó ápoló szerek
Beltéri festékek és lakkok
Bio tüzel!anyag pellet
Burkolatok (épít!-, dekoráció-, bútor ipar)
Bútorok és egyéb berendezések
DID lista
Digitális fénykép el!hívás
Egyszer használatos termékek (dialízishez, infúzióhoz)
Elemek (nem tölthet!)
Épít!anyagok (ragasztók, tömít!anyagok, kitölt! anyagok, kültéri festékek és lakkok)
Éttermek
Fénymásolók, nyomtatók, faxok és multif. berendezések
Gépjárm" abroncsok
Gépjárm" mosók
Gépjárm" motorok teljesítményét növel! adalékanyagok
Gyertyák
Higéniai termékek
Hotelek és ifjúsági szállók
H!szivattyú
H"t!k és fagyasztók
Ipari tisztító- és zsíroldó szerek
Írószerek
Játékok
Jégtelenít! szerek
Kávé filterek
Kazánok és éget!k (gáz és folyadék)
Ken!anyagok
Kerti gépek

Szerz!dések száma
0
2
2
3
0
6
14
Általános lista
0
1
6
3
0
2
1
1
0
2
7
6
1
0
2
1
1
2
3
1
0
3

Termékek száma
0
40
19
69
0
36
133
Általános lista
0
7
64
14
0
51
54
55
0
28
133
27
3
0
6
1
4
9
14
1
0
17
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Kritériumrendszer címe
Kéztörl! szolgáltatás
Kis házak
Komposztáló edények
Kompresszorok
Kozmetikai termékek
Kültéri bútorok és játszótéri eszközök
Másoló és nyomtató papírok
Mikro-szálas textilek és rongyok
Mosodák
Mosogató gépek
Mosogatószer (gépi, háztartás)
Mosogatószer (gépi, üzemi)
Mosogatószerek (kézi)
Mosógépek
Mosószerek (üzemi felhasználás)
Mosószerek, folttisztító szerek
Nyomdák
Nyomtatott áramkörök
Padló ápoló szerek
Padló burkolók
Papír borítékok
Papír kend!k (konyhai, WC papír, zsebkend!)
Ragasztó anyagok
Süt!k
Szaniter tisztítószerek
Személyi számítógépek
Szilárd bio tüzel!anyag kazán
Szupermarket élelmiszer boltok
Takarítás szolgáltatás
Tartós fa alternatívák (fa impregnálás)
Textilek, b!rök
Textiltisztítás
Tisztálkodó szerek (samponok, kondícionálók, tusfürd!k, szappanok)

Szerz!dések száma
0
8
0
0
39
1
6
5
3
1
6
7
10
1
6
24
103
0
7
5
2
22
2
12
0
2
0
0
1
1
3
1
40

Termékek száma
0
46
0
0
458
6
152
29
17
5
47
54
56
1
56
134
930
0
36
121
11
388
3
298
0
22
0
0
1
1
12
1
316
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Kritériumrendszer címe
Tisztítószerek
Tisztítószerek az élelmiszeriparban
Toner (festékkazetta)
Tölthet! akkumulátorok és tölt!k
Üzemanyagok
Zárt toalett rendszerek
Zsírpapír

Szerz!dések száma
33
2
8
1
0
0
4

Termékek száma
490
14
600
9
0
0
22

30. táblázat: Északi rendszer (dániai adatok) - Védjegyhasználati szerz!dések és védjegyezett termékek számának megoszlása kritériumcsoportonként
(forrás: a http://www.ecolabel.dk adatainak felhasználásával saját szerkesztés)
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A német környezetbarát termék védjegyezési rendszerben védjegyhasználati joggal rendelkez! vállalatok, termékek száma
Kritériumrendszer címe
2. Többutas palackok és poharak
5. Használt papírból készült higéniai papírtermékek
12. a Károsanyagmentes lakkok (lakkok, lazúrok)
13. Sómentes, legömbölyített útszóró anyag (járdák jégmentesítése)
14. Újrahasznosított papír
17. Komposztálható növénytartók és egyéb formák
21. Zajszegény használt üveg gy"jt! konténerek (zajérzékeny területekre)
24. Környezetbarát cs!tisztítók
27. Többutas szállítási csomagolóeszközök
30. a Újrahasznosított m"anyagból készült termékek
30. b Használt gumiból készült termékek
32. Víztakarékos WC tartályok
34. Kártev!k elenni véd!szerek (mérgez! hatás nélkül)
35. Tapéták (túlnyomórészt újrahasznosított papírból)
36. Használt papírból készült épít!anyagok
38. Alacsony emissziójú fa termékek
47. Napelemes termékek és mechanikus órák
48. Biológiailag könnyen lebomó láncken!anyagok (motoros f"részhez)
49. Használt üvegb!l gyártott épít!anyagok
53. Zajszegény munkakgépek
54. Zajszegény szecskavágó gép
55. Újratölthet! tonerek
56. Újrahasznosított karton termékek
57. Termikus eljárások fakárosító rovarok ellen
59. Zajszegény és kis emissziójú tömegközlekedési eszközök, omnibuszok
61. Kis emissziójú és energiatakarékos gázég! készülékek
64. Biológialag gyorsan lebomló ken!anyagok és olajok
65. Fehérítetlen f!z! és sz"r!papírok
67. Ólommentes termékek (plombák, súly - horgászatnál)
72. Használt papírból készült nyomdai papírok

Szerz!dések száma
9
54
109
19
128
5
5
11
10
26
0
4
15
65
2
51
9
77
7
6
5
6
64
5
4
1
26
13
2
17

Termékek száma
20
193
1315
20
294
8
28
16
11
49
0
22
28
152
12
127
13
89
36
28
9
42
198
5
13
1
49
17
2
43

272

MELLÉKLET

Kritériumrendszer címe
73. Napkollektorok
76. Kis emissziójú fa lemezek
77. Kéztörl! szolgáltatás
78. Számítógépek (számítógépek, síkképerny!k, monitorok, laptopok, billenty"zetek)
79. Biológialag gyorsan lebomló hidraulika folyadékok
81. Elektonikus el!kapcsoló berendezések neon lámpákhoz
82. Hulladékszegény cserélhet! fej" fogkefék
84. a Tisztítószerek mobil WC-khez (tabletta, granulátum…)
84. b Adalékanyagok öblít!vízhez mobil WC-knél (tabletta, granulátum…)
87. Energiatakarékos meleg leveg!s kézszárító berendezések
89. Zajszegény és üzemanyag takarékos abroncsok
92. Újratölthet! elemek (alkáli/mangán)
99. Jégtelenít! szerek (repül!terek)
100. Car Sharing
102. Kis emissziójú falfestékek
103. Szóda automata
104. Nedves tisztítás szolgáltatás
106. Mobiltelefonok
109. Kis blokkh!er!m" modulok - folyadék halmazállapotú tüzel!anyagokhoz
110. Környezetbarát hajózási szolgáltatás
111. Fapelletes kályhák
112. Fapelletes f"t!kazánok
113. Kis emissziójú padló ragasztó anyagok
115. Oldószer szegány bitumenmázok és ragasztók
116. Szolár termékek
117. Kis emissziójú kárpitozott bútorok
118. H!szivattyúk (gázüzem")
119. Matracok
120. Elasztikus padlóburkolatok
121. Energiatakarékos h!szivattyúk (elektronikus)
122. Nyomtató készülékek (másolók, nyomtatók, multifunkcionális berendezések)
123. Kis emissziójú hézag kitölt!- és fugázó anyagok (bels! terekhez)
124. Energiatakarékos melegvíz tartályok

Szerz!dések száma
21
12
1
8
24
0
1
8
4
3
0
1
1
1
84
0
14
0
0
3
6
16
8
1
2
3
0
7
2
0
20
3
3

Termékek száma
47
19
3
54
72
0
1
10
5
8
0
4
1
1
851
0
14
0
0
7
24
60
55
3
3
13
0
31
6
0
591
9
8
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Kritériumrendszer címe
125. Baby figyel! berendezések (baby !r)
126. Textiltisztítás (szén-dioxidos)
127. Digitális projektorok
128. Kis emissziójú textil padlóburkolók (padlósz!nyegek)
129. Zajmentes és károsanyagmentes kerti gépek
130. Fa játékok
131. Vezeték nélküli digitális telefonok
132. Szigetel!anyagok és alsó takaró rétegek
133. Vízmelegít!k
134. Master-slave aljzatok
135. Hordozható számítógépek
136. Nagy nyomású kávéf!z!k, espresso készülékek
137. Mosógépek
138. H"t!k és fagyasztók
139. Gázt"zhelyek (háztartási felhasználás)
140. Szigetel!anyag rendszerek (küls! fal szigetelés)
141. Környezetbarát hajó-design
142. Energiamér! berendezések (házi felhasználás)
143. Elektromos süt!k (háztartási felhasználás)
144. DVD lejátszók
145. Televíziók
146. Kompakt hi-fi berendezések
147. Páraelszívó berendezés (háztartási felhasználás)
148. Emissziószegény kárpit b!rök

Szerz!dések száma
2
5
0
36
2
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Termékek száma
2
5
0
53
4
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

31. táblázat: Német rendszer - Védjegyhasználati szerz!dések és védjegyezett termékek számának megoszlása kritériumcsoportonként
(forrás: www.blauer-engel.de adatainak felhasználásával saját szerkesztés)
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Az összesített adatokon kívül sokkal inkább érdemes a termékcsoportokra vonatkozóan
összehasonlító elemzéseket tenni. Ennek értelmében a következ! táblázatban (32. táblázat)
rangsorolva jelenítem meg az egyes termékcsoportokon belül a szerz!dések és a termékek
számának helyzetét, a táblázatban megjelenítettem a termékcsoport vizsgálatból származó,
a termékcsoportoknak a bennük található kritériumrendszerek számának rangsorát is. Így a
két elemzés eredményei egymással összevethet!k, mely további következetetések
levonását teszi lehet!vé.

KRITÉRIUMCSOPORTOK
1. HÁZTARTÁS (SZUMMA)
Kritériumszám alapján helyezés

HAZAI
RENDSZER
Szerz
Term
3
3
2

2. IRODA
Kritériumszám alapján helyezés

4,5

5

3. CSOMAGOLÁSOK
Kritériumszám alapján helyezés

1

4. ÉPÍT!IPAR (SZUMMA)
Kritériumszám alapján helyezés

2

5. ENERGIA
Kritériumszám alapján helyezés

4,5

6. SZÁLLÁSHELYEK
Kritériumszám alapján helyezés

6,7,8

7. MEZ!GAZDASÁG, KERT
Kritériumszám alapján helyezés

6,7,8
6,7,8
4, 5, 6

8. KÖZLEKEDÉS

6,7,8

EU-S
RENDSZER
Szerz
Term
2
1
1
5

4, 5, 6

2

3
2

7,8

3
1

7,8

3

8

4

2

6

6,7,8

1

6,7,8

6

6

8

8
8

7

7

5
3

6

5
7,8

7, 8

5

7
5

1
2

5

5

4, 5
7,8

1

3
3

4
7

3

4

4, 5
4

4

4
6

2
4

8

3

6

7, 8

3

8

2

4, 5, 6

2

NÉMET
RENDSZER
Szerz
Term
2
3
1

2

7, 8

1

7, 8

4

ÉSZAKI (dán)
RENDSZER
Szerz
Term
1
1
1

6
5, 6

4
6

7

7
5, 6

32. táblázat: A védjegyezési rendszerek termékcsoportjainak összehasonlító elemzése: a 8 f" témakör
sorrendje a védjegyhasználati szerz"dések és védjegyezett termékek számának alapján, valamint a
termékcsoporton belüli kritériumszámok (1. legtöbb, 8. legkevesebb számot tartalmazó csoport)
(forrás: a védjegyezési rendszerek adatainak felhasználásával önálló elemzés alapján saját szerkesztés)

A termékszámoknak és a szerz!désszámoknak a termékcsoportonkénti elemzése alapján a
következ! megállapítások tehet!k:
•

Az egyes védjegyezési rendszerek esetén a szerz!désszámok és termékszámok
rangsorának megoszlása igen változatos, nem mutat egységes képet.

•

A rendszereken belül az egyes termékcsoportokhoz tartozó termékszámok és
szerz!désszámok rangsora a legtöbb esetben csak egy-egy rangsorbeli különbséget
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mutat, egy esetben mutat két rangsorbeli különbséget (az EU-s rendszeren belül a
szálláshelyek esetében, ahol a termékcsoport a termékszám alakulása alapján a
harmadik helyet foglalja el, míg a szerz!désszám alapján az els!t), egy esetben
mutat két rangsorbeli különbséget (az északi - dán adatok alapján – rendszeren
belül a közlekedés esetében, termékcsoportban, ahol a termékcsoport a termékszám
alakulása alapján a negyedik helyet foglalja el, míg a szerz!désszám alapján a
hetediket). Az els! eltérés (EU-s rendszer – szálláshely) azt jelenti, hogy míg a
rendszerben a szálláshely kategória a legdominánsabb kategória a vállalatok
szempontjából (valószín"leg a piaci feltételek mellett itt a legösztönz!bb a
részvétel), addig a termékszám alacsonyabb, mely magyarázható azzal, hogy a
termékcsoportra jellemz!, hogy általában egy szerz!d! csak egy (vagy néhány)
termékkel (szolgáltatással) szerepel a rendszerben. Vagyis a védjegyezett piac
szerepl!inek 44%-a szolgáltatja a piac termékeinek 9%-át, amib!l következik, hogy
a védjegyezés többi résztvev!je sokszor számos termékkel van jelen a piacon. A
másik eltérés (északi – dán adatok alapján – rendszer – közlekedés) abból adódik,
hogy csak két vállalat van a piacon, viszont ezek számos termékkel vesznek részt a
védjegyezési rendszerben (109 termék). Vagyis a védjegyezett piac szerepl!inek
0.5%-a szolgáltatja a piac termékeinek 2%-át.
•

Ha

a

rendszerek

között

a

termékszámok

sorrendjét

vetjük

össze

termékcsoportonként, akkor látható, hogy ezek megoszlása is igen változatos képet
mutat. A rangsorok között kis különbség található a háztartáson belül (2 rangsornyi
különbség), az épít!iparon belül (2 rangsornyi különbség), az energián belül (2
rangsornyi különbség), a mez!gazdaságon belül (2-3 rangsornyi különbség);
nagyobb az eltérés az irodán belül (3 rangsornyi különbség), és a közlekedésen
belül (3-4 rangsornyi különbség), és a legnagyobb a különbség a szálláshelyeken
belül (5 rangsornyi különbség) és a csomagoláson belül (5-6 rangsornyi
különbség).
•

Ha

a

rendszerek

között

a

szerz!désszámok

sorrendjét

vetjük

össze

termékcsoportonként, akkor látható, hogy ezek megoszlása is igen változatos képet
mutat. A rangsorok között a legkisebb a különbség a közlekedésen belül (1
rangsornyi különbség) kis különbség található a háztartáson belül (2 rangsornyi
különbség), az épít!iparon belül (2 rangsornyi különbség), az energián belül (2
rangsornyi különbség), a mez!gazdaságon belül (2-4 rangsornyi különbség),
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közepes az eltérés az irodán belül (3 rangsornyi különbség), és nagy az eltérés a
csomagoláson belül (6-7 rangsornyi különbség) és a szássláshelyeken belül (7
rangsornyi különbség).
•

Amennyiben azt vizsgáljuk, hogy a hazai rendszer mennyire tér el a többit!l a
vizsgált számok alapján, akkor arra a következtetésre juthatunk, hogy számottev!
eltérés nincs (tekintve, hogy a rendszerek esetén a kép közel se egységes), de egy
kiugró eltérés tapasztalható a csomagolások esetén a termékszám (2. hely) és a
szerz!dések száma alapján is (1. hely), mivel a hazai rendszerben ez igen
domináns, de a többi rendszerben nem jelent!s (4-8. hely). Ez összhangban van az
eddigi vizsgálatok eredményeivel is. Vegyük észre továbbá, hogy a hazai
rendszeren belül a csomagolások között a biológiai úton lebomló bevásárló táskák
szerepe domináns, míg ilyen kategória nem is létezik a többi rendszerben (a
csomagolások között egyedüli azonosság a kartoncsomagolás, mely megjelenik a
hazai és a német rendszerben is). Így tehát a különbség még inkább szembe ötl!,
azaz a hazai rendszerben egy olyan termék helyezkedik el az élen mind a
termékszám (2. hely), mind a szerz!désszámok (1. hely) alapján, mely nem
szerepel egyik vizsgált védjegyezési rendszerben sem.

•

Amennyiben azt vizsgáljuk, hogy a kritériumszám alapú helyezés mennyire mutat
összhangot rendszerenként a termékszám és szerz!désszám alapú helyezésekkel, a
következ! eredményekre jutunk: egyesével vizsgálva az eredményeket a legtöbb
esetben nincs számottev! eltérés a helyezések között, egy esetben tapasztalható
jelent!s különbség, a német rendszeren belül a csomagolások esetében, ahol a
kidolgozott kritériumok száma alapján csak a 7. helyet foglalja el a csoport, míg a
termékszám és szerz!désszám esetén is a negyedik helyen szerepel, vagyis
kevesebb kritériumrendszerhez köt!d!en sok vállalat számos terméke nyert ebben a
kategóriában védjegyet.

•

A hazai rendszer vizsgálatánál pedig arra a megállapításra juthatunk, hogy egy
esetben tapasztalható két rangsornyi különbség a kritériumszámok és a
termékszám/szerz!désszám között, a csomagolások kategória esetén, mely a
kidolgozott kritériumrendszerek száma alapján csak a harmadik, de termékszám
alapján második, szerz!désszám alapján els! helyet foglal el a hazai
védjegyezésben.
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•

Megállapítható továbbá, hogy a termékcsoport elemzés alapján kapott eredmény,
miszerint

a

háztartás

a

legdominánsabb

termékcsoport

a

kidolgozott

kritériumrendszerek száma alapján – minden rendszer esetén, kivéve a hazait (2.
hely) – árnyaltabban jelentkezik a termékszámok és szerz!désszámok alapján,
mivel a német rendszerben a termékszám alapján harmadik, a szerz!désszámok
alapján a második helyet tölti be, és az EU-s rendszerben is csak második a
szerz!désszámok alapján.

Szembeötl! továbbá, hogy a háztartás a hazai

gyakorlatban még a második helyen sem áll, itt mind a termék, mind a
szerz!désszám alapján csak a harmadik helyet foglalja el.
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13. MELLÉKLET – A védjegyezés költségei – összehasonlító elemzés
Pályázati díj

HAZAI RENDSZER
187.500 Ft

Védjegyhasználati jog
hosszabbítása, kiterjesztése:

125.000 Ft

Éves védjegyhasználati díj

Védjegyezett termékb!l származó
nettó árbevétel 2 ezreléke, min.
120.000 Ft
Sávozás:
1-10 mrd Ft: 1 ezrelék
(1-10millió Ft)
10-20 mrd Ft: 0.5 ezrelék
(5-10 millió Ft)
20 mrd Ft feletti rész után 0 ezrelék

Kedvezmények

Nincsenek

EU-S RENDSZER
Mo-n: 375.000 Ft
Általában*: 200-1200 EUR (kb.
57e-350e Ft)
KKV-k, fejl!d! országok esetén
Mo-n:187.500 Ft
Általában*: max 600 EUR (kb.
170e Ft)
Mikro-vállalatok esetén Mo-n:
112.500 Ft Általában*: max 350
EUR (kb. 100e Ft)
Kritériumrendszer megváltozásánál
a hosszabbítás pályázás köteles,
különben nincs a hosszabbításnak
díja, a szerz!dés kiterjesztése nem
kerül díjba.
Mo-n: 500.000 Ft
Általában*: maximalizálható 1500
EUR (kb. 430e Ft)
KKV-k, fejl!d! országok esetén
Mo-n: 250.000 Ft
Általában*: max 750 EUR (kb. 215
e Ft)
Mikro-vállalatok esetén
Mo-n: 112.500 Ft
Általában*: max 350 EUR (kb.
100e Ft)

ÉSZAKI RENDSZER
Országoktól függ!en, kb 600e Ft

NÉMET RENDSZER
250 EUR (kb. 70e Ft)

Országoktól függ!en kb. 280e Ft

150 EUR (kb 40e Ft)

Országoktól függ!en a védjegyezett
termékb!l származó bevétel 0,30,4%-a, min. kb. 350e Ft, max. kb.
10 millió Ft
(egyes kritériumrendszerek esetén
külön meghatározva)

Kérelmezési díjból 20 %
kedvezmény ISO14001 KIR
rendszer vagy EMAS rendszer
esetén

Nincs erre vonatkozó információ a
honlapon

Sávozás (EUR):
0,25 millió EUR-ig: 270
(kb. 75e Ft)
0,25-1 millió EUR: 540
(kb. 150e Ft)
1-2,5 millió EUR: 1080
(kb. 300e Ft)
2,5-5 millió EUR: 2110
(kb. 600e Ft)
5-15 millió EUR: 3050
(kb. 875e Ft)
15-25 millió EUR: 4500
(kb. 1.300e Ft)
25 millió EUR fölött: 6000
(kb. 1.700e Ft)
Nincs erre vonatkozó információ a
honlapon

Jelmagyarázat: Általában*: 66/2010/EK rendelet értelmében az Illetékes Testületek szabják meg a rendeletben szerepl! összegek alapján az érvényes díjakat
Megjegyzés: 1 EUR 287 Ft, 1 ISK kb. 1,81 Ft, 1 NOK kb. 36 Ft, 1 SEK kb. 30 Ft, - forrás: - http://www.xe.com/ucc/convert.cgi - (Július 26-a)
33. táblázat: A védjegyezés költségei – összehasonlítás (forrás: A védjegyezési rendszerek adatainak felhasználásával saját csoportosítás, összegzés, szerkesztés)
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14. MELLÉKLET – A zöld közbeszerzés elmélete és gyakorlata
A zöld közbeszerzés jogi háttere
Els!ként felsorolás jelleggel összefoglalom a környezetbarát közbeszerzés uniós jogi
hátterét, a szabályozás f! lépcs!fokait, jelent!s kapcsolódó dokumentumait [FRIBICZER,
2010], [DIÓFÁSI, 2009.], majd részletesen vizsgálom a hazai szabályozás vonatkozásait,
valamint az alábbi felsorolás azon elemeit, dokumentumait, melyek meghatározzák a hazai
zöld közbeszerzés elméletének és gyakorlatának alakulását (34. táblázat):
1997.
Amszterdami Szerz!dés módosítása, az Unió elkötelezi magát a fenntartható fejl!dés mellett.
2001.
Az Európai Bizottság elfogadta, a környezeti kritériumok alkalmazhatóságát a közbeszerzésben. (Helsinki
busz tender).
Hatodik Környezetvédelmi Cselekvési Terv (kiemeli azokat a területeket, ahol a legnagyobb szükség van a
beavatkozásra).
Európai Fenntartható Fejl!dés Stratégia (SDS) (A Lisszaboni folyamathoz köt!d!en a gazdasági, társadalmi,
környezeti érdekek és fejl!dés összehangolásának hangsúlyozása).
2003.
Az Európai Bizottság Integrált Termékpolitikáról (IPP) szóló közleménye: külön kiemeli a zöld
közbeszerzésekben rejl! lehet!ségeket, az életciklusban való gondolkodást, felhívja a tagállamokat nemzeti
cselekvési terveik elkészítésére.
RELIEF helyzetfelmérés (a zöld közbeszerzés lehet!ségeinek és módszereinek vizsgálata, ajánlások
megfogalmazása).
2004.
Az Európai Tanács Környezettechnológiai Cselekvési Tervet (ETAP) fogadott el, mely a zöld
közbeszerzéseket, a környezetbarát technológiák terjesztésének fontos eszközeként határozza meg.
Zöld közbeszerzés jogi hátterének megalapozása - két új direktíva kidolgozása, melyek tartalmazzák a
környezeti szempontok integrálását a közbeszerzési eljárásokba: 2004/17/EK, 2004/18/EK.
Zöld közbeszerzési kézikönyv kiadása (mely a legjobb gyakorlatok összegzésével els!sorban gyakorlati
iránymutatást nyújt az ajánlatkér!k számára).
2005.
Jelentés az ETAP bevezetésér!l, az Európai Parlament határozata (Környezeti technológiák cselekvési terv
az Uniónak) az ETAP-ról (az Európai Bizottság ismételten kiemeli a nemzeti cselekvési tervek fontosságát,
melyek keretében szükséges a zöld közbeszerzés céljainak, azok ellen!rzési módszereinek kidolgozása,
valamint segítség nyújtása a résztvev!k számára).
2006.
Megjelenik az Unió módosított Fenntartható Fejl!dés Stratégiája (SDS), mely célkit"zésként rögzíti, hogy a
zöld közbeszerzési eljárás uniós alkalmazásának átlagos szintje 2010-re érje el a 2006-os év során ezen a
téren legjobban teljesít! tagállamok (a Take 5 projekt alapján ezek: Ausztria, Dánia, Finnország,
Németország, Hollandia, Svédország, Egyesült Királyság) szintjét (ami 50% fölötti arányt jelent).
2007.
Fenntartható Fejl!dés Stratégia (SDS) módosítása
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2008.
Közlemény a zöld közbeszerzésr!l a Fenntartható Fogyasztás és Termelés (SCP) valamint a Fenntartható
Ipari Vezérelv Cselekvési Terv (SIPAP) intézkedési csomag részeként (A cselekvési terv célja a termékek
energia és környezeti teljesítményének javulása, az ilyen termékek fogyasztásának növekedése, mely
elérésében fontos szerepet játszik a zöld közbeszerzés és az ahhoz köthet! jöv!beli címke rendszer
m"ködtetése).
Közlemény a környezettudatos közbeszerzésr!l (célja útmutatás nyújtása a közszféra m"ködéséhez köt!d!
környezeti terhek csökkentéséhez, a zöld közbeszerzések alkalmazásának el!mozdításához). - A
környezettudatos közbeszerzésr!l cím" közlemény hatástanulmánya (a zöld közbeszerzések ösztönzésének
vizsgálata).
Megjelenik a Bizottság Értelmez! Közleménye a környezetbarát közbeszerzésekr!l, jogi, gyakorlati
útmutatások cím" kiadványa.
Európa helyreállítás terv (különös hangsúlyt fektet az innovációra és az EU befektetéseinek zöldítésére).
2009.
„The value of green” projekt eredményeinek megjelenése (módszertan kidolgozása, mely segítségével
indikátorok formájában számszer"síthet! a zöld közbeszerzés szintje).
Új közösségi irányelv kidolgozása (A tiszta és energiahatékony közúti járm"vek el!mozdításáról szóló
2009/33/EK irányelv)
Fenntartható Fejl!dés Stratégia (SDS) felülvizsgálata
34. táblázat: Az EurópaiUnió intézkedései a zöld közbeszerzés elterjesztésére
(forrás: [DIÓFÁSI, 2009.], [FRIBICZER, 2010] alapján saját szerkesztés)

A hazai közbeszerzés jogi szabályozásának rövid elemzését disszertációm 4.3.2. fejezete
tartalmazza.
Az alábbi felsorolás bemutatja a törvény azon részeit, melyben megjelennek
környezetvédelemmel kapcsolatos követelmények [2003. CXXIX. tv.]:
•

53. § (8) bekezdés d) pont: az ajánlatkér!k a közbeszerzési eljárás alapján
megkötend!

szerz!dés

teljesítésére

vonatkozóan

sajátos

feltételeket

(pl.

környezetvédelmi szempontok) írhatnak el! a közbeszerzési eljárást megindító
felhívásban vagy a dokumentációban (2004/17/EK irányelv 38. cikke és a
2004/18/EK irányelv 26. cikke alapján),
•

55. §: építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetében az ajánlatkér! az
ajánlati felhívásban el!írhatja, hogy az ajánlattev! tájékozódjon többek között a
környezetvédelemre vonatkozó olyan kötelezettségekr!l, amelyeknek a teljesítés
helyén és a szerz!dés teljesítése során meg kell felelni (2004/18/EK irányelv 27.
cikke alapján),

•

57. § (4) bekezdés c) pont: az ajánlatok elbírálásánál a bírálati szempontok között
szerepelhetnek környezetvédelmi szempontok is,
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•

58. § (1), (5), (6) bekezdés: a közbeszerzési eljárás során az ajánlatkér! köteles a
felhívásban és a dokumentációban megadni az adott tárgyra vonatkozó m"szaki
leírást, mely tartalmazhat környezetvédelmi jellemz!ket is, akár a környezetbarát
termék védjegyezési rendszerek kritériumrendszereinek felhasználásával, valamint
a m"szaki leírás teljesítését elfogadottnak tekintheti, ha a termék rendelkezik a
védjeggyel (2004/18/EK alapján),

•

68. § (4) bekezdés: az ajánlatkér! a közbeszerzési eljárás során megkövetelheti,
hogy az ajánlattev! rendelkezzen környezetközpontú irányítási rendszerrel, s ennek
kérheti tanúsítványát (2004/18/EK alapján).

A fent bemutatott törvényt módosítja a „2008. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekr!l
szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról” törvény, mely jelent!sen megváltoztatja a
közbeszerzési eljárásrend szerkezetét, de a fent leírtakban nem hoz változást. A módosítás
három fontos célja [CZEGLÉDINÉ-SZILÁGYI, 2009]:
•

átláthatóbb rend kialakítása,

•

értelmezési, alkalmazási nehézségek kiküszöbölése,

•

jogorvoslati rendszerrel összefüggésben a 2007/66/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv (a jogorvoslati irányelv) átültetése.

A törvény az alábbi uniós jogi szabályoknak való megfelelést szolgálja [2008. CVIII. tv.]:
•

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/17/EK irányelve (2004. március 31.) a
vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban m"köd! ajánlatkér!k
beszerzési eljárásainak összehangolásáról [2004/17/EK i.]

•

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/18/EK irányelve (2004. március 31.) az
építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló
közbeszerzési szerz!dések odaítélési eljárásainak összehangolásáról [2004/18/EK
i.]

•

A Bizottság Határozata (2008. december 9.) a közbeszerzési eljárásokról szóló
2004/17/EK és 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek
az ajánlatkér!ket és az ajánlatkér! szerveket tartalmazó jegyzékek tekintetében
történ! módosításáról. 2008/963/EK. [2008/963/EK]
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•

A Bizottság 1422/2007/EK rendelete (2007. december 4.) a 2004/17/EK és
2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szerz!dés-odaítélési
eljárásokra vonatkozó alkalmazási értékhatárai tekintetében történ! módosításáról
[1422/2007/EK r.]

•

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/66/EK irányelve (2007. december 11.) a
89/665/EGK és a 92/13/EGK tanácsi irányelveknek a közbeszerzési szerz!dések
odaítélésére

vonatkozó

jogorvoslati

eljárások

hatékonyságának

javítása

tekintetében történ! módosításáról [2007/66/EK i.]
•

A Tanács 89/665/EGK irányelve (1989. december 21.) az árubeszerzésre és az
építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerz!dések odaítélésével kapcsolatos
jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezések összehangolásáról [89/665/EGK i.]

•

A Tanács 1992. február 25-i 92/13/EGK irányelve a vízügyi, energiaipari, szállítási
és távközlési ágazatokban m"köd! vállalkozások beszerzési eljárásairól szóló
közösségi szabályok alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezések összehangolásáról [92/13/EGK i.]

•

A Bizottság 213/2008/EK rendelete (2007. november 28.) a közös közbeszerzési
szószedetr!l (CPV) szóló 2195/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
módosításáról és a közbeszerzési eljárásokról szóló 2004/17/EK és 2004/18/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a CPV felülvizsgálata tekintetében
történ! módosításáról [213/2008/EK r.]

•

Az Európai Parlament és a Tanács 2195/2002/EK rendelete (2002. november 5.) a
Közös Közbeszerzési Szószedetr!l (CPV) [2195/2002/EK r.]

•

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/33/EK Irányelve (2009. április 23.) a tiszta
és energiahatékony közúti járm"vek használatának el!mozdításáról

A fent bemutatott, a közbeszerzésekhez kapcsolható környezetvédelmi lehet!ségek
figyelembe vételét, a hazai zöld közbeszerzés gyakorlatba ültetését segíti a Zöld
Közbeszerzés Nemzeti Cselekvési Terv (továbbiakban: Terv), ahogy ezt disszertációm
4.3.2. fejezete is tartalmazza.

283

MELLÉKLET

Zöld Közbeszerzés Nemzeti Cselekvési Terv els! tervezete
A Zöld Közbeszerzés Nemzeti Cselekvési Terv els! tervezetében (2007. eleje) 6 olyan
termékcsoportot emeltek ki, melyek szerepét meghatározónak tartották a zöld
közbeszerzések terén. Ezek az alábbiak: másoló és grafikai papírok, irodatechnika,
gépjárm"vek, üzemanyagok, takarítási szolgáltatások, építési szolgáltatások [ZKNCST,
2008], [HAVAS-KOVÁCS, 2010f].
A Terv célkit"zéseit az alábbi táblázat (35. táblázat) tartalmazza:
Részarány a központosított
közbeszerzések körében
2010
2012

Termékcsoport
Számítástechnikai és
irodatechnikai eszközök
Papírok
Takarítási szolgáltatás*
Építési munkák*
Gépjárm"vek

Részarány az összes közbeszerzés
körében
2010
2012

100%

100%

45%

90%

60%

80%

100%

100%

45%
30%
30%
45%

67%
45%
45%
90%

Jelmagyarázat: *nem tartozik a központosított közbeszerzési körbe
35. táblázat: A Zöld Közbeszerzés Nemzeti Cselekvési Terv els! tervezetének célkit"zései
(forrás: FARKAS, B. - MAKSI, CS. - FUCSKÓ, J., 2009)

A fent említett termékcsoportok közül központosított közbeszerzés körébe tartoznak a
másoló és grafikai papírok, irodatechnikai berendezések, gépjárm"vek, és üzemanyagok
beszerzése.

Hazánkban

a

központosított

közbeszerzési

rendszer

m"ködtetésével

kapcsolatos feladatokat a Központi Szolgáltatási F!igazgatóság látja el, és központi
beszerz!

szervezetként

m"ködik

[FARKAS

et

al.,

2009].

F!

feladatai

[www.kozbeszerzes.gov.hu/portal]:
-

összesíti és adatbázisba rendszerezi az igénybejelentéseket;

-

megtervezi és el!készíti a központosított közbeszerzési rendszer keretén belül
megvalósítandó közbeszerzéseket és a lefolytatandó közbeszerzési eljárásokat;

-

a megfelel! tervezés és el!készítés érdekében összesíti és nyilvántartja a kiemelt
termékekre vonatkozó, a központi költségvetés tervezése keretében jóváhagyott,
intézményi el!irányzatokra vonatkozó adatokat;

-

el!készíti a központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozó kiemelt
termékekre vonatkozó állami normatívákat;

-

lefolytatja közbeszerzési eljárásokat;
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-

m"ködteti a központosított közbeszerzési portált

A takarítási szolgáltatásokat, építési szolgáltatásokat az intézmények saját hatáskörben
szerzik be.
Az elkészült el!zetes hatástanulmány alapján a fenti termékcsoportok esetében a zöld
közbeszerzés kapcsán elmondható, hogy [FARKAS et al., 2009]:
•

A zöld közbeszerzési eljárás (ZKE) bevezetése többnyire nem jelent pénzügyi
többletterhet a beszerz!kre (esetenkénti nagyobb beruházási költsége a felhasználás
id!tartam

alatt

megtérül

-

irodatechnika,

gépjárm"vek,

épületek

energiahatékonysága, vagy eleve nem magasabb a beszerzési költség - egyes
papírtermékek, tisztítószerek, számítógépek). Néhány esetben viszont a zöld
alternatíva ténylegesen magasabb kiadásokat jelent a termék teljes élettartama alatt
- épületek nem energetikai környezeti tulajdonságai (pl. környezetkárosító
anyagokat mell!z! építkezések, zajkibocsátás csökkentése stb.), komplex takarítási
szolgáltatások).
•

A papír és az irodatechnika (és vélhet!en a takarítás) termékcsoportokban a
közbeszerzés a forgalom csekély részét képezi, így a zöld közbeszerzési eljárás
gazdasági hatásai várhatóan nem lesznek jelent!sek, ezen piacokon a zöld termékek
megjelenése viszont mindenképpen fontos a környezetbarát technológiák és a
szakértelem megalapozásában, elterjesztésében.

•

A gépjárm", az üzemanyag és az építési beruházások forgalmában a közbeszerzés
jelent!s szerepet tölt be, ennek következményeként a zöld közbeszerzési eljárás
bevezetésének gazdasági és egyéb hatásai is leginkább ezekben az ágazatokban
várhatóak. (Kivéve az üzemanyagokat, melyek már most is teljesítik az EU
el!írásokat – ezen területen a zöld közbeszerzési eljárás nem okoz közvetlen
hatásokat, de közvetett módon hathat az üzemanyagok felhasználására.) A
gépjárm"vek és az építési beruházások zöld közbeszerzése esetén a legf!bb
gazdasági hatások az energia-megtakarítás, a környezetbarát technológiák és a
hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra és szakértelem elterjedése, ennek köszönhet!en
a zöld közbeszerzési eljárás környezeti hatásai (mint például a kisebb
energiafelhasználásnak köszönhet!n a kisebb szén-dioxid- és károsanyagkibocsátás) is számottev!ek lehetnek.
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•

A zöld közbeszerzési eljárás bevezetésének gazdasági hatását csökkenti, hogy a
közbeszerzések jelent!s része import árukból történik. (Papír, személyautó,
irodatechnika, üzemanyagok esetén közel 100%). A takarítási szolgáltatásnál és
tisztítószergyártásnál jelent!s a hazai vállalkozások szerepe (de a felhasznált
alapanyagok nagy része ugyancsak külföldr!l származik). Az autóbuszok és az
épít!anyagok terén jelent!s a hazai termelés, és a gyártók készek a környezetbarát
technológia irányába elmozdulni, így várható ennek piaci kihatása is. A fentiek
értelmében azonban nettó munkaer!piaci változás nem várható.

•

A fent összefoglaltak alapján a zöld közbeszerzési eljárásnak a GDP-re, az
államháztartási és a folyó fizetési mérleg hiányára a zöld közbeszerzési eljárásnak
nem lesz észrevehet! hatása. A középületcélú zöld közbeszerzések dominanciájával
viszont növelhet! lenne az energia-megtakarítás, mely a folyó fizetési mérleg
hiányára is jótékonyan hatna.

A Zöld Közbeszerzés Nemzeti Cselekvési Terv második tervezetével kapcsolatos elemzést
disszertációm 4.3.2. fejezete tartalmazza.
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15. MELLÉKLET – A környezetvédelmi termékdíjas szabályozásnak a környezetbarát
termék védjegyezés közvetlen gazdasági hasznát befolyásoló szerepe
A környezetvédelmi termékdíj elméleti háttere
A környezetvédelmi termékdíj olyan környezetszabályozási eszköz, mely a közgazdasági
szabályozó eszközökön belül a környezetvédelmi díjak és adók csoportjába tartozó, a
környezet használata után fizetend! díj [BÁNDI, 2006], [KEREKES, 2007], [SZLÁVIK,
2005.], [1993. évi LIII. tv.].
Az 1995. évi LIII. törvény (a környezetvédelem általános szabályairól) 62. §-a alapján „a
környezetet vagy annak valamely elemét a felhasználása során vagy azt követ!en
különösen terhel!, illet!leg veszélyeztet! egyes termékek el!állítását, behozatalát,
forgalmazását, egyszeri termékdíj fizetési kötelezettség terheli” [1995. évi LIII. tv.]. Ennek
értelmében termékdíjköteles termékek az alábbiak: gumiabroncs, csomagolás, egyéb
k!olajtermék, akkumulátor, reklámhordozó papír, elektromos és elektronikai berendezés.
Megjegyzés: Disszertációmban a felsoroltak közül a csomagolás kategóriára koncentrálok,
tekintve, hogy a hazai környezetbarát termék védjegyezési rendszerben igen jelent!s
szerepet tölt be a biológiai úton lebomló bevásárló táskák csoportja. Tekintve, hogy a
csomagolási hulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodás felfogható egy optimalizálási
folyamatként – vagyis, hogy el kell érni azt, hogy azok a legkisebb környezetterhelést
okozva töltsék be funkciójukat –, melyhez szükséges a jogszabályi háttér kidolgozása és
fejlesztése (pl. termékdíjas szabályozás, hasznosítási arányok el!írása stb.) [BUBONYI,
2005.].
A termékdíjas szabályozás jogi hátterét az alábbi hatályos jogszabályok adják (az alábbi
jogszabályok hatályba lépésük óta többször is jelent!sen módosultak, legutóbb 2009-ben.):
•

1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek
környezetvédelmi termékdíjáról (továbbiakban: Kt. rövidítés),

•

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a
termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs
behozatalának feltételeir!l (továbbiakban: Ktkr. rövidítés),

•

10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes
termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény
végrehajtásáról (továbbiakban: Ktmr. rövidítés),
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Továbbá fontos, kapcsolódó jogszabályok:
•

Az Európai Parlament és Tanács 1994. december 20-i 94/62/EK irányelve a
csomagolásról és a csomagolási hulladékról,

•

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról

•

94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék
kezelésének részletes szabályairól (továbbiakban: Cskr. rövidítés).

A környezetvédelmi termékdíj fizetés, mint állami beavatkozás – tekintve, hogy az állam
feladata a hulladékgazdálkodás folyamatában a termelés és értékesítés terén többek között
a

megfelel!

jogi

és

m"szaki

szabályozás

[KÖZTISZTASÁGI

EGYESÜLÉS

MUNKACSOPORTJA, 2003.] – szükségességének közgazdaságtani hátterét szemlélteti az
alábbi ábra (25. ábra).

25. ábra: A termékdíjas szabályozás közgazdaságtani háttere
(forrás: BENDIK et al, 2010)

Az ábrából látható, hogy szükséges az állami beavatkozás, vagyis a piacon kialakult
áraknak adóval történ! megváltoztatása: a szabad versenyt feltételez! piaci egyensúlyi P
pont eltolása adó kivetésével E pontba. Tekintve, hogy a P pontban szabad versenyt
feltételez! piacon a magánhatárkár és magánhatár el!nyök kiegyenlítik egymást, de ez
közgazdaságtani szempontból még nem az optimum pont – tekintve, hogy ekkor a
társadalmi határkár többszöröse a magánhatárkárnak –, így szükséges adó kivetésével
szabályozni a társadalmi határkár és határel!ny kiegyenlít!dését jelent! E pont elérését
[BENDIK et al., 2010].
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Látható, hogy a környezetvédelmi termékdíj – mint minden piacgazdasági szabályozó
eszköz – motivációjának alapja is az, hogy az érintett szerepl!k számára a környezet
szempontjából kevésbé terhel! viselkedésmód kedvez!bb legyen, mint az ellenkez!
viselkedés [SZLÁVIK, 2005.]. Ennek következtében a települési szilárd hulladék
mennyiségére a csomagolóeszközök környezetvédelmi termékdíjának van a legnagyobb
hatása [BÁRCZY et al, 1999.].
A rendszeren belül ösztönzésül szolgál a termékdíj visszaigénylés vagy mentesség
intézménye [BÁNDI, 2006] (részletes leírást lásd kés!bb).
A termékdíjas szabályozás kihatással lehet a fogyasztói magatartás megváltozására is,
tekintve, hogy bár a hazai gyártók és külföldr!l behozók fizetik meg a díjat, de azt
beépíthetik a termék árába, így végs! soron a fogyasztót terhelhetik, ösztönözve !ket a
környezettudatos viselkedésre.
A környezetvédelmi termékdíjas szabályozással kapcsolatban fontos megemlíteni annak
forrásteremt! tulajdonságát, amely a törvényben célként is megfogalmazódik: „A törvény
célja, hogy … termék által okozott környezeti veszélyeztetések, illet!leg károk
megel!zéséhez és csökkentéséhez pénzügyi forrásokat teremtsen.” [1995. évi LVI. tv.] A
termékdíj bevétel 2008. óta a VPOP-n keresztül a Magyar Államkincstárba kerül. A
forrásteremt! alap így a központi költségvetésb!l kerül a minisztériumhoz, ellenben a
régebbi gyakorlattal, miszerint a termékdíj közvetlenül a Környezetvédelmi és Vízügyi
Célel!irányzatba (Kövice), vagyis a minisztériumhoz került.
A környezetbarát termék védjegyezés és a környezetvédelmi termékdíjas szabályozás
kapcsolata, változások
Az alábbiakban a termékdíjas szabályozás változásait követem nyomon - szakirodalmi
források felhasználásával - a csomagolóás esetén, hangsúlyozva a m"anyag (bevásárlóreklám) táskák szabályozási kérdéseit, kiemelve a szabályozásnak és a környezetbarát
termék védjegyezésnek a kapcsolatát, illetve külön elemezve azok ösztönz! hatását (az
adott csoport kiemelésének indoklását disszertációm 4.3.2. fejezete tartalmazza).
A csomagolás (mint termékdíj-köteles termék) elnevezés el!ször 2003. január 1-jén jelent
meg a környezetvédelmi termékdíjas szabályozásban. Ezt megel!z!en (1996. január 1. és
2002. december 31. között) a csomagolóeszköz elnevezés szerepelt a termékdíj-köteles
termékek körében. Vagyis, eddig a dátumig a csomagolóeszköz – egy, különféle
anyagokból (pl. papír, fa, fém, m"anyag) kialakított olyan eszköz, amely alkalmas
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termékek burkolására azok felhasználásáig – volt termékdíj-köteles, és a kötelezett az a
vállalat volt, aki az üres csomagolóeszközt (dobozt, fóliát, raklapot, rekeszt) legyártotta és
forgalomba hozta, vagy importálta [BENDIK et al., 2010].
A jelzett id!ponttól azonban a csomagolás vált termékdíj-köteles termékké, azaz „a külön
jogszabályban meghatározott olyan termék, amelyet termékek, áruk beburkolására,
befogadására a megóvásuk, kezelésük, szállításuk, csoportosításuk és kínálásuk érdekében
használnak” [1995. évi LVI. tv.]. A csomagolás csak a becsomagolt termékkel együtt
értelmezhet!, létezése akkor kezd!dik, amikor egy vállalat becsomagol valamit. Emiatt
2003-tól a kötelezettség alanya is megváltozott, nem a csomagolóeszköz, hanem a
csomagolás els! belföldi forgalomba hozói vagy saját célú felhasználói lettek a
termékdíjfizetés kötelezettjei, vagyis azok a gazdálkodók, akik a termékeiket csomagolva
hozzák forgalomba [BENDIK et al., 2010], [FEKETE, 2009b], [1995. évi LVI. tv.].
A kötelezettség, és a vele összefügg! változások a 94/62/EK Európai Uniós direktívából
fakadnak (kés!bb 2004/12/EK), melyet a termékdíjas szabályozástól eltér!en a Közösség
tagállamaiban minden csomagolást kibocsátó kötelezettnek teljesítenie kell. Az irányelv
el!írásait a jogharmonizáció során a magyar jogrendben is érvényesíteni kellett. A teljes
harmonizációt a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény valamint a
csomagolásról és a csomagolási hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló
94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet – hasznosítási kötelezettség átültetésével – valósította meg
[BALÁZS, 2009], [94/62/EK, 1994], [2004/12/EK], [2000. évi XLIII. tv.], [94/2002.
Korm. r.]. Ezért volt szükséges a termékdíjas szabályozásnak a közösségi szabályozáshoz
történ! igazítása:
•

a termékdíjköteles termék megváltozása (csomagolóeszköz helyett csomagolás),

•

a termékdíj fizetés kötelezettjének megváltozása (csomagolóeszköz gyártója helyett
a csomagolás forgalomba hozója stb.).

A jogszabályok elvárják, hogy 2012-ig a hazánk területén hulladékká vált csomagolások
tömegének legalább 60%-a hasznosításra vagy hulladékéget! m"ben energetikai
hasznosításra kerüljön, továbbá, hogy a hulladékká vált csomagolások tömegének legalább
55%-a

anyagában

kerüljön

hasznosításra.

Anyagfajtákra

lebontva

a

vállalatok

kötelezettsége az anyagában történ! hasznosítással kapcsolatban a következ!: papír 60%,
m"anyag 22,5%, fém 50%, üveg 60%, fa 15% [FEKETE, 2009g].
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A termékdíj fizetése alóli mentesség megszerzésének feltétele pedig az uniós, kötelez!en
elérend! hasznosítási arány (túl)teljesítése lett. Mivel ezt a kötelezettséget egyénileg
meglehet!sen nehéz teljesíteni, a kötelezetteknek joguk van egy koordináló szervezetre
ruházni ezt a terhet, ennek következtében hazánkban is megalakultak a csomagolás
hasznosítást koordináló szervezetek [BENDIK et al., 2010].
Az alábbiakban összefoglalom a termékdíjas szabályozásnak a (m"anyag) csomagolásokra
(azon belül is a (bevásárló-reklám) táskákra) vonatkozó szabályainak legf!bb változását,
továbbá minden esetben kiemelem a szabályozás és a környezetbarát termék védjegyezés
kapcsolatát.
2003-2004. április közti id!szak termékdíjas szabályozásának jellemz!i [FEKETE,
2009b], [1995. évi LVI. tv.], [53/2003. Korm. r.] alapján
Ahogy azt már fentebb említettem, 2003-ban jelenik meg el!ször a csomagolás, mint a
termékdíjas kötelezettség alapja. A kötelezettek köre ennek megfelel!en:
•

A belföldi el!állítású termékdíjköteles csomagolás els! belföldi forgalomba hozója
vagy saját célú felhasználója,

•

Termékdíjköteles vámáruk közé tartozó csomagolások esetében a vámjogról, a
vámeljárásról és a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény (Vámtv.) szerinti
vámfizetésre kötelezett, illetve a vámszabadterület üzemeltet!je a termékdíjfizetésre kötelezett.

A termékdíj meghatározásának alapja a csomagolás tömege. A termékdíjas szabályozásban
létezik a mentesség lehet!sége, melynek értelmében mentességet lehetett szerezni azon
csomagolások után fizetend! termékdíj alól, amelyre vonatkozóan a kötelezett a
hulladékká vált csomagolást a mentességr!l szóló kormányrendeletben meghatározott
mértékben hasznosította. A visszagy"jtést és a hasznosítást a kötelezett hasznosítást
koordináló szervezettel is végeztethette, ezzel összefüggésben a kötelezettek a csomagolás
termékdíja alóli mentességet egyéni teljesít!ként, vagy koordináló szervezeten keresztül
szerezhették meg.
2003-ban az el!írt kötelez! hasznosítási és anyagában való hasznosítási arányszámok
teljesítésével 100%-os mentességet lehetett szerezni a csomagolás termékdíja alól.
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Kapcsolat az öko-címkézéssel: A termékdíjas szabályozás kapcsán megjelenik a
környezetbarát termék védjegyezés fogalma, miszerint azon vállalatok, melyek
rendelkeznek környezetbarát termék védjeggyel, a megfizetend! termékdíj 25%-ának
megfizetése alól mentesülnek, ezt termékdíjkedvezménynek nevezzük.
2004. május - 2004.december közti id!szak termékdíjas szabályozásának jellemz!i
[FEKETE, 2009b], [1995. évi LVI. tv.], [53/2003. Korm. r.] alapján
A csomagolás fogalma nem változik a vizsgált id!szakban, az Európai Unióhoz
csatlakozásunk következményeként viszont változik a termékdíj fizetésre kötelezettek
köre:
•

A belföldi el!állítású termékdíjköteles csomagolás esetében a csomagolás els!
belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója,

•

Az Európai Közösségen belüli behozatal esetén szintén a termékdíjköteles
csomagolás els! belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója,

•

A nem közösségi termékdíjköteles csomagolás importja esetén – a vámeljárások
alkalmával – a vámjogszabályok szerinti vámadós, illetve a vámszabadterület
üzemeltet!je.

A termékdíj meghatározásának alapja továbbra is a csomagolás tömege, a díjtétel
növekedett. A termékdíj alóli mentesség általános szabályai nem változtak, de a feltételek
igen, n!tt a kötelez! hasznosítási arány, és az anyagában történ! hasznosítási arány.
2004-ben az el!írt kötelez! hasznosítási és anyagában való hasznosítási arányszámok
teljesítésével csak 80%-os mentességet lehetett szerezni a csomagolás termékdíja alól. Az
el!írt hasznosítási arány feletti teljesítéssel a növekv! hasznosítás arányában lehetett
növelni a mentesség mértékét is. A teljes, 100%-os mentesség azonban csak 100%-os
hasznosítási arány teljesítésével volt elérhet!.
Kapcsolat az öko-címkézéssel: A termékdíjkedvezmény továbbra is változatlan formában
van jelen a rendszerben (mértéke: 25%).
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Szabályozási id!szak: 2003.01.01. – 2004.04.30.
A 2003-as Kt alapján:
Csomagolás: a külön jogszabályban meghatározott olyan termék, amelyet
termékek, áruk beburkolására, befogadására a megóvásuk, kezelésük,
szállításuk, csoportosításuk és kínálásuk érdekében használnak (Kt. 20. § o)
pont).
Csomagolóeszköz: a külön jogszabályban meghatározott termékek mellett
csomagolóeszköznek
min!sül
a
termék(ek)
vagy
kisebb
csomagolóeszközök befogadására, egységbe fogására, megóvására,
kezelésére, szállítására, csoportosítására és kínálására használt és
kialakított ideiglenes véd!burkolat, amely e törvény 2. számú
mellékletében felsorolt anyagból készült (Kt. 20. § j) pont).
A 2003. január 1-jét!l hatályos Cskr. Alapján:
Csomagolás: csomagolóanyag, -eszköz, illetve olyan termék, amelyet
termék, áru befogadása, megóvása, kezelése, szállítása, csoportosítása és
kínálása érdekében felhasználnak (Cskr. 2. § (1) a)).
Termékdíj fizetésre
A belföldi el!állítású termékdíjköteles csomagolás els! belföldi
kötelezettek köre
forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója, míg a termékdíjköteles
vámáruk közé tartozó csomagolások esetében a vámjogról, a vámeljárásról
és a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény (Vámtv.) szerinti
vámfizetésre kötelezett, illetve a vámszabadterület üzemeltet!je volt a
termékdíj-fizetésre kötelezett (Kt. 2. § (1) a-b) pontok).
Termékdíj meghatározásának A termékdíj alapja a csomagolás tömege (Kt. 12. § (1)).
alapja
Termékdíj tételek (m"anyag 2002-ben: m"anyag - 14,2 Ft/kg
csomagolás esetén)
2003-ban: m"anyag - 23,5 Ft/kg
2004-ben: m"anyag - 29 Ft/kg
Mentességi szabályok
Mentességet lehetett szerezni azon csomagolások után fizetend! termékdíj
(m"anyag csomagolás esetén) alól, amelyre vonatkozóan a kötelezett a hulladékká vált csomagolást
hasznosította. A kötelezett általi hasznosítással egyenérték", ha azt nem a
kötelezett maga végzi, de a hasznosításra történ! átadás-átvétel tényét
igazolja. A visszagy"jtést és a hasznosítást a kötelezett hasznosítást
koordináló szervezettel is végeztetheti. (Kt. 5/A. § (3)-(4))
A kötelezettek a csomagolás termékdíja alóli mentességet egyéni
teljesít!ként, vagy koordináló szervezeten keresztül szerezhették meg.
A mentesség feltételei az egyéni teljesít!knek 2003-ban az alábbiak
voltak:
Kötelez! hasznosítási arány 2003-ban: 45%
Minimális anyagában hasznosítás aránya 2003-ban: 30%
A mentesség feltételei 2003-ban a hasznosítást koordináló szervezetre
vonatkozóan:
Kötelez! hasznosítási arány 2003-ban: nincs (össz csom 40%)
Minimális anyagában hasznosítás aránya 2003-ban: 9% (össz csom: 25%)
Figyelem! 2003-ban az el!írt kötelez! hasznosítási (hk) és anyagában
való
hasznosítási (ha) arányszámok teljesítésével, a Ktkr. 1. sz. melléklet II.
fejezetében található képlet alapján, 100%-os mentességet lehetett
szerezni a csomagolás termékdíja alól.
Termékdíj kedvezmény
Környezetbarát termék védjegy esetén: 25 %
Szabályozási id!szak: 2004.05.01. – 2004.12.31.
Csomagolás fogalma
Nincs változás
Csomagolás fogalma

Termékdíj fizetésre
kötelezettek köre

Az Európai Unióhoz történ! csatlakozással módosult a kötelezettek
körének meghatározása. Ennek megfelel!en a csomagolás esetében a
termékdíjfizetésre kötelezett (Kt. 2. § (1) a-c) pontok):
•
a belföldi el!állítású termékdíjköteles csomagolás esetében a
csomagolás els! belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója,
• az Európai Közösségen belüli behozatal esetén szintén a termékdíjköteles
csomagolás els! belföldi forgalomba hozója vagy saját célú
felhasználója,
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• a nem közösségi termékdíjköteles csomagolás importja esetén – a
vámeljárások alkalmával – a vámjogszabályok szerinti vámadós, illetve a
vámszabadterület üzemeltet!je.
Termékdíj meghatározásának Nincs változás
alapja
Termékdíj tételek (m"anyag 2004-ben: m"anyag - 29 Ft/kg
csomagolás esetén)
Mentességi szabályok
A termékdíj alóli mentesség általános szabályai 2004-ben nem változtak,
(m"anyag csomagolás esetén) de a feltételek igen.
A mentesség feltételei az egyéni teljesít!knek 2004-ben:
Kötelez! hasznosítási arány 2004-ben: 45%
Minimális anyagában hasznosítás aránya 2004-ben: 30%
A mentesség feltételei 2004-ben a hasznosítást koordináló szervezetre
vonatkozóan:
Kötelez! hasznosítási arány 2004-ben: nincs (össz csom 45%)
Minimális anyagában hasznosítás aránya 2004-ben: 12% (össz csom: 25%)

Termékdíj kedvezmény

Figyelem! 2004-ben az el!írt kötelez! hasznosítási (hk) és anyagában
való hasznosítási (ha) arányszámok teljesítésével csak 80%-os
mentességet lehetett szerezni a csomagolás termékdíja alól. Az el!írt
hasznosítási (hk) arány feletti teljesítéssel a növekv! hasznosítás arányában
lehetett növelni a mentesség mértékét is a Ktkr. 1. sz. melléklet II.
fejezetében található képlet szerint. A teljes, 100%-os mentesség azonban
csak 100%-os hasznosítási arány teljesítésével volt elérhet!.
Környezetbarát termék védjegy esetén: 25 %

36. táblázat: A csomagolások termékdíjas szabályozásának áttekintése 2003-2004. (forrás: [FEKETE,
2009b] alapján saját szerkesztés)

2005. év termékdíjas szabályozásának jellemz!i [FEKETE, 2009d], [1995. évi LVI. tv.],
[53/2003. Korm. r.] alapján
A 2005. év nagy változásokat hozott a termékdíjas szabályozásban a csomagolással
kapcsolatban, ugyanis a csomagolás termékkörén belül új termékkör került kidolgozásra,
az úgynevezett kereskedelmi csomagolás. Erre a csomagolásra a többit!l eltér!
rendelkezéseket vezettek be:
•

három, darab alapú termékdíj,

•

a megosztott fizetési kötelezettség részeként az els! továbbforgalmazó vev!
kötelezettségének meghatározása,

•

a m"anyag (bevásárló-reklám) táskák speciális szabályai,

•

az újrahasználati arányok el!írása.

A vizsgált id!szak jellemz!i az alábbiak:
2005. január 1-én jelent meg a kereskedelmi csomagolás definíciója: alkoholtermék, sör,
bor, köztes alkoholtermék, üdít! ital, szörp, ásványvíz, kristályvíz, szikvíz, valamint az
ivóvíz – a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól
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szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti –
csomagolása, továbbá a m"anyag (bevásárló-reklám) táskák. A m"anyag (bevásárlóreklám) táskákhoz 2005-ben még nem tartozott önálló definíció.
A kereskedelmi csomagolás megjelenésével módosult, b!vült a kötelezettek köre. A
fentebb bemutatottakon kívül kereskedelmi csomagolás esetében kötelezett még az els!
belföldi forgalomba hozó els! továbbforgalmazó vev!je.
A termékdíj meghatározásának alapjában is történt változás, míg a csomagolások esetén a
termékdíj fizetés alapja maradt a csomagolás tömege, addig a kereskedelmi csomagolás
esetén a kereskedelmi csomagolás darabszáma képezi a díjfizetés alapját.
A termékdíjtétel (Ft/kg) a m"anyag csomagolás esetén növekszik, az új kategóriában, a
m"anyag bevásárló táskák esetén a díjtétel (Ft/db) a táska méretét!l függ.
A kereskedelmi csomagolások megjelenésével bonyolultabbá váltak a mentességi
szabályok. A csomagolások eddigi típusainál a mentesség logikája nem változik, a
hasznosítási arányok mértéke n!.
A Kt. 5/A. § (3)-(4) szerinti szabályoknak megfelel!en 2005-ben is mentességet lehetett
szerezni azon csomagolások után fizetend! termékdíj alól, amelyre vonatkozóan a
kötelezett a hulladékká vált csomagolást hasznosította. Ez a mentesség azonban csak a
tömeg alapú csomagolások termékdíjára, valamint a kereskedelmi csomagolások H
díjtétele alapján számított termékdíjára vonatkozott.
2005-ben az el!írt minimális hasznosítási arányszámok teljesítésével 80%-os mentességet
lehetett elérni, azonban a fels! hasznosítási arányszámok teljesítésével 100%-os mentesség
volt elérhet! a tömeg alapú csomagolások, valamint a kereskedelmi csomagolások H
díjtétele alapján számított termékdíja alól.
Kapcsolat az öko-címkézéssel: Kivételt képeztek ezen szabály alól a m"anyag (bevásárlóreklám) táskák, ahol a teljes mentesség további feltétele a környezetbarát védjeggyel
rendelkez! (bevásárló-reklám) táskák 4%-os forgalomba hozatali arányának teljesítése
volt.
A termékdíjkedvezmény továbbra is változatlan formában van jelen a rendszerben
(mértéke: 25%).
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Szabályozási id!szak: 2005. 01.01. – 2005.12.31.
Nincs változás.
2005.01.01-jén jelent meg a kereskedelmi csomagolás definíciója, amely
a Kt. 20. § zs) pontja szerint: alkoholtermék, sör, bor, köztes
alkoholtermék, üdít! ital, szörp, ásványvíz, kristályvíz, szikvíz, valamint az
ivóvíz – a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes
szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésének a)
pontja szerinti – csomagolása, továbbá a m"anyag (bevásárló-reklám)
táskák. (A csomagolás általános definíciója természetesen a kereskedelmi
csomagolásra is vonatkozott, ez utóbbi a csomagoláson belül elkülönített,
speciális szabályokkal felruházott termékkör.)
A m"anyag (bevásárló-reklám) táskákhoz 2005-ben még nem tartozott
önálló definíció.
Termékdíj fizetésre
A kereskedelmi csomagolás megjelenésével módosult, b!vült a
kötelezettek köre
kötelezettek köre. A csomagolás és a kereskedelmi csomagolás esetében is
termékdíj-fizetésre kötelezettek (Kt. 2. § (1) a-c) pontok):
•
a belföldi el!állítás esetében a csomagolás vagy kereskedelmi
csomagolás els! belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója,
• az Európai Közösségen belüli behozatal esetén a termékdíjköteles
csomagolás vagy kereskedelmi csomagolás els! belföldi forgalomba
hozója vagy saját célú felhasználója,
• a nem közösségi termékdíjköteles csomagolás vagy kereskedelmi
csomagolás importja esetén - a vámeljárások alkalmával - a
vámjogszabályok szerinti vámadós, illetve a vámszabadterület
üzemeltet!je.
A fentieken túlmen!en a kereskedelmi csomagolás esetében kötelezett
még:
• az els! belföldi forgalomba hozó els! továbbforgalmazó vev!je (Kt. 2. §
(1) d) pont).
Termékdíj meghatározásának A csomagolás után fizetend! termékdíj alapja a csomagolás tömege, a
alapja
kereskedelmi csomagolás esetében viszont a (kereskedelmi) csomagolás
darabszáma. (Kt. 12. § (1)).
Termékdíj tételek (m"anyag 2005-ben: m"anyag - 36 Ft/kg
csomagolás esetén)
Kereskedelmi csomagolás esetén:
A 2005. január 1-jét!l életbe lép! szabályozás egy adott kereskedelmi
csomagoláshoz két kötelezetti csoportot rendelt hozzá: az els! belföldi
forgalomba hozót, illetve annak els! továbbforgalmazó vev!jét. Az els!
belföldi forgalomba hozó fizetési kötelezettségét 2 díjtétel alapján kell
kiszámítani: ez a hulladékhasznosítástól függ! díjtétel (H) és az adott
kereskedelmi csomagolás forgalomba hozatalára vonatkozó újrahasználati
arányszámtól függ! díjtételb!l (ú). Ugyanezen kereskedelmi csomagolás
után az els! továbbforgalmazó vev!nek (keresked!nek) is keletkezik
díjfizetési kötelezettsége: ez a kereskedelmi csomagolás beszerzésére
vonatkozó újrahasználati arányszámtól függ! díjtétel (k).A H, ú és k
díjtételek mértéke 2005-ben:
Els! belföldi forgalomba hozóra vonatkozó díjtételek:
M"anyag bevásárló táska 3 literig: H – 3 Ft/db
M"anyag bevásárló táska 3,001-20 literig: H – 10 Ft/db
M"anyag bevásárló táska 20 liter felett: H – 25 Ft/db
Mentességi szabályok
A kereskedelmi csomagolások megjelenésével bonyolultabbá váltak a
(m"anyag csomagolás esetén) mentességi szabályok. A Kt. 5/A. § (3)-(4) szerinti szabályoknak
megfelel!en 2005-ben is mentességet lehetett szerezni azon csomagolások
után fizetend! termékdíj alól, amelyre vonatkozóan a kötelezett a
hulladékká vált csomagolást hasznosította. Ez a mentesség azonban csak a
tömeg alapú csomagolások termékdíjára, valamint a kereskedelmi
csomagolások H díjtétele alapján számított termékdíjára vonatkozott.
A kötelezettek a csomagolás termékdíja alóli mentességet továbbra is
egyéni
teljesít!ként, vagy koordináló szervezeten keresztül szerezhették meg.
A mentesség feltételei 2005-ben az egyéni teljesít!knek:
Csomagolás fogalma
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Termékdíj kedvezmény

Minimális hasznosítási arány 2005-ben: 50%
Minimális anyagában való hasznosítás aránya 2005-ben: 25%
A mentesség feltételei 2005-ben a hasznosítást koordináló szervezetre
vonatkozóan:
Minimális hasznosítási arány 2005-ben: nincs (össz csom: 50%)
Minimális anyagában való hasznosítás aránya 2005-ben: 15% (össz csom:
25%)
Figyelem! 2005-ben az el!írt minimális hasznosítási arányszámok (hm)
teljesítésével 80%-os mentességet lehetett elérni, azonban a fels!
hasznosítási arányszámok (hf, 2005-ben: 54%) teljesítésével 100%-os
mentesség volt elérhet! a tömeg alapú csomagolások, valamint a
kereskedelmi csomagolások H díjtétele alapján számított termékdíja alól.
Kivételt képeztek ezen szabály alól a m"anyag (bevásárló-reklám)
táskák, ahol a teljes mentesség további feltétele a környezetbarát
védjeggyel rendelkez! (bevásárló-reklám) táskák 4%-os forgalomba
hozatali arányának (mt) teljesítése volt.
Környezetbarát termék védjegy esetén: 25 %

37. táblázat: A csomagolások termékdíjas szabályozásának áttekintése 2005. – változások az el!z!
id!szakhoz képest (forrás: [FEKETE, 2009d] alapján saját szerkesztés)

2006. év termékdíjas szabályozásának jellemz!i [FEKETE, 2009d], [1995. évi LVI. tv.],
[53/2003. Korm. r.] alapján
A 2006-os év legf!bb változása a vámhatóság szerepének növekedése volt (ha az ÁFA
törvény a termékdíjköteles termék importja esetén az ÁFA kivetését a vámhatósághoz köti,
akkor a termékdíjat is a vámhatóság veti ki).
A csomagolások általános definíciója nem változik, de a m"anyag (bevásárló-reklám)
táskákra 2006. január 1-t!l megjelent egy pontosabb definíció a Ktmr. 4. sz. mellékletében,
amely szerint: „a m"anyag (bevásárló-reklám) táska (az eladási helyen történ! megtöltésre
tervezett és szánt táska, valamint az eladás helyén eladott, megtöltött vagy ott történ!
megtöltésre tervezett és szánt eldobható táska, amennyiben csomagolási funkciót lát el)”
[10/1995. KTM r.]. A kötelezettek körében, a termékdíjtétel alapjában és mértékében nem
történt változás. A mentességi szabály logikája nem változik, a hasznosítási arányok
mértéke n!.
2006-ban az el!írt minimális hasznosítási arányszámok teljesítésével 80%-os mentességet
lehetett elérni, azonban a fels! hasznosítási arányszámok teljesítésével 100%-os mentesség
volt elérhet! a tömeg alapú csomagolások, valamint a kereskedelmi csomagolások H
díjtétele alapján számított termékdíja alól.
Kapcsolat az öko-címkézéssel: Kivételt képeztek ezen szabály alól a m"anyag (bevásárlóreklám) táskák, ahol a teljes mentesség további feltétele a környezetbarát védjeggyel
rendelkez! (bevásárló-reklám) táskák 8%-os forgalomba hozatali arányának (mt)
teljesítése volt.
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A termékdíjkedvezmény továbbra is változatlan formában van jelen a rendszerben
(mértéke: 25%).
Csomagolás fogalma

Termékdíj fizetésre
kötelezettek köre
Termékdíj meghatározásának
alapja
Termékdíj tételek (m"anyag
csomagolás esetén)
Mentességi szabályok
(m"anyag csomagolás esetén)

Termékdíj kedvezmény

Id!szak: 2006.01.01. –2006.12.31.
Kt-ben nincs változás.
Cskr-ben a csomagolás definíciója módosul.
Kereskedelmi csomagolás definíciója nem változott.
A m"anyag (bevásárló-reklám) táskákra azonban 2006.01.01-jét!l
megjelent egy pontosabb definíció a Ktmr. 4. sz. mellékletében, amely
szerint: „a m"anyag (bevásárló-reklám) táska (az eladási helyen történ!
megtöltésre tervezett és szánt táska, valamint az eladás helyén eladott,
megtöltött vagy ott történ! megtöltésre tervezett és szánt eldobható táska,
amennyiben csomagolási funkciót lát el)”
Nincs változás
Nincs változás
Nincs változás
Mentességi szabály logikája nem változott, de a feltételek mértéke igen.
A mentesség feltételei 2006-ban az egyéni teljesít!knek:
Minimális hasznosítási arány 2006-ban: 51%
Minimális anyagában való hasznosítás aránya 2006-ban: 29%
A mentesség feltételei 2006-ban a hasznosítást koordináló szervezetre
vonatkozóan:
Minimális hasznosítási arány 2006-ban: nincs (össz csom: 51%)
Minimális anyagában való hasznosítás aránya 2006-ban: 16% (össz csom:
29%)
Figyelem! 2006-ban az el!írt minimális hasznosítási arányszámok (hm)
teljesítésével 80%-os mentességet lehetett elérni, azonban a fels!
hasznosítási arányszámok (hf, 2006-ban maradt: 54%) teljesítésével
100%-os mentesség volt elérhet! a tömeg alapú csomagolások, valamint a
kereskedelmi csomagolások H díjtétele alapján számított termékdíja alól.
Kivételt képeztek ezen szabály alól a m"anyag (bevásárló-reklám)
táskák, ahol a teljes mentesség további feltétele a környezetbarát
védjeggyel rendelkez! (bevásárló-reklám) táskák 8%-os forgalomba
hozatali arányának (mt) teljesítése volt.
Környezetbarát termék védjegy esetén: 25 %

38. táblázat: A csomagolások termékdíjas szabályozásának áttekintése 2006. – változások az el!z!
id!szakhoz képest (forrás: [FEKETE, 2009d] alapján saját szerkesztés)

2007. év termékdíjas szabályozásának jellemz!i [FEKETE, 2009d], [1995. évi LVI. tv.],
[53/2003. Korm. r.] alapján
A 2007-es évben nincs jelent!s változás a szabályozásban. Egyedül a mentességet érdemes
kiemelni. A mentesség logikája nem változik, a hasznosítási arányok mértéke továbbra is
n!.
2007-ben az el!írt minimális hasznosítási arányszámok teljesítésével 80%-os mentességet
lehetett elérni, azonban a fels! hasznosítási arányszámok teljesítésével 100%-os mentesség
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volt elérhet! a tömeg alapú csomagolások, valamint a kereskedelmi csomagolások H
díjtétele alapján számított termékdíja alól.
Kapcsolat az öko-címkézéssel: Kivételt képeztek ezen szabály alól a m"anyag (bevásárlóreklám) táskák, ahol a teljes mentesség további feltétele a környezetbarát védjeggyel
rendelkez! (bevásárló-reklám) táskák 12%-os forgalomba hozatali arányának (mt)
teljesítése volt.
A termékdíjkedvezmény továbbra is változatlan formában van jelen a rendszerben
(mértéke: 25%).
Csomagolás fogalma
Termékdíj fizetésre
kötelezettek köre
Termékdíj meghatározásának
alapja
Termékdíj tételek (m"anyag
csomagolás esetén)
Mentességi szabályok
(m"anyag csomagolás esetén)

Termékdíj kedvezmény

Id!szak: 2007.01.01. –2007.12.31.
Nincs változás
Nincs változás
Nincs változás
Nincs változás
Mentességi szabály logikája nem változott, de a feltételek mértéke igen.
A mentesség feltételei 2007-ben az egyéni teljesít!knek:
Minimális hasznosítási arány 2007-ben: 52%
Minimális anyagában való hasznosítás aránya 2007-ben: 33%
A mentesség feltételei 2007-ben a hasznosítást koordináló szervezetre
vonatkozóan:
Minimális hasznosítási arány 2007-ben: nincs (össz csom: 52%)
Minimális anyagában való hasznosítás aránya 2007-ben: 17% (össz csom:
33%)
Figyelem! 2007-ben az el!írt minimális hasznosítási arányszámok (hm)
teljesítésével 80%-os mentességet lehetett elérni, azonban a fels!
hasznosítási arányszámok (hf, 2007-ben maradt: 54%) teljesítésével
100%-os mentesség volt elérhet! a tömeg alapú csomagolások, valamint a
kereskedelmi csomagolások H díjtétele alapján számított termékdíja alól.
Kivételt képeztek ezen szabály alól a m"anyag (bevásárló-reklám)
táskák, ahol a teljes mentesség további feltétele a környezetbarát
védjeggyel rendelkez! (bevásárló-reklám) táskák 12%-os forgalomba
hozatali arányának (mt) teljesítése volt.
Környezetbarát termék védjegy esetén: 25 %

39. táblázat: A csomagolások termékdíjas szabályozásának áttekintése 2007. – változások az el!z!
id!szakhoz képest (forrás: [FEKETE, 2009d] alapján saját szerkesztés)

2008-2009. május közti id!szak termékdíjas szabályozásának jellemz!i [FEKETE,
2009d], [1995. évi LVI. tv.], [53/2003. Korm. r.] alapján
A termékdíjas szabályozás jelent!sen módosul 2008-ban. A legf!bb változás, hogy 2008.
január 1-jét!l a vámhatóság hatáskörébe tartoznak az alábbiak: a termékdíj bevallása,
befizetése, kiszabása, visszaigénylése, valamint az ezzel kapcsolatos ellen!rzések, a teljes
adóztatási és ellen!rzési feladat a vámhatóság hatáskörébe került.

299

MELLÉKLET

Az italtermékek kereskedelmi csomagolásának meghatározása a csomagolt termék
vámtarifaszámával történik a korábbi általános megnevezések (sör, bor, üdít!, stb.) helyett,
mely megszünteti a termék megnevezésével (forrásvíz, energiaital, stb.) történ! kikerülés
lehet!ségét.
A m"anyag (bevásárló-reklám) táskák köre jelent!sen kib!vül, a definíció kiterjed a
leírásnak megfelel! minden zsákra és zacskóra : „m"anyag zsák és zacskó (beleértve a kúp
alakút is) az eladási helyen történ! megtöltésre tervezett és szánt zsák és zacskó, valamint
az eladás helyén eladott, megtöltött vagy ott történ! megtöltésre tervezett és szánt
eldobható zsák és zacskó, amennyiben csomagolási funkciót lát el) etilénpolimerekb!l (ex
3923 21) vagy más m"anyagból (ex 3923 29)” [10/1995. KTM r.].
A termékdíj fizetésre kötelezettek köre, a termékdíjtétel alapja és mértéke nem változik.
Ugyancsak nem változik a mentesség logikája sem, a hasznosítási arányok továbbra is
n!nek.
2008-ban az el!írt minimális hasznosítási arányszámok teljesítésével 80%-os mentességet
lehetett elérni, azonban a fels! hasznosítási arányszámok teljesítésével 100%-os mentesség
volt elérhet! a tömeg alapú csomagolások, valamint a kereskedelmi csomagolások H
díjtétele alapján számított termékdíja alól.
Kapcsolat az öko-címkézéssel: Kivételt képeztek ezen szabály alól a m"anyag (bevásárlóreklám) táskák, ahol a teljes mentesség további feltétele a környezetbarát védjeggyel
rendelkez! (bevásárló-reklám) táskák 16%-os forgalomba hozatali arányának (mt)
teljesítése volt.
A termékdíjkedvezmény továbbra is változatlan formában van jelen a rendszerben
(mértéke: 25%).
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Csomagolás fogalma

Termékdíj fizetésre
kötelezettek köre
Termékdíj meghatározásának
alapja
Termékdíj tételek (m"anyag
csomagolás esetén)
Mentességi szabályok
(m"anyag csomagolás esetén)

Termékdíj kedvezmény

Id!szak: 2008.01.01. –2009.05. 31.
Nincs változás
A m"anyag (bevásárló-reklám) táskák köre 2008.01.01-jét!l b!vült! A
Ktmr. 4. sz. mellékletében módosult a definíció, amely szerint a m"anyag
(bevásárló-reklám) táskák közé tartozik: „m"anyag zsák és zacskó
(beleértve a kúp alakút is) az eladási helyen történ! megtöltésre tervezett és
szánt zsák és zacskó, valamint az eladás helyén eladott, megtöltött vagy ott
történ! megtöltésre tervezett és szánt eldobható zsák és zacskó,
amennyiben csomagolási funkciót lát el) etilénpolimerekb!l (ex 3923 21)
vagy más m"anyagból (ex 3923 29)”. Ezzel a változással a m"anyag
(bevásárló-reklám) táskák köre jelent!sen szélesedett, hiszen a
definíció minden, a fenti leírásnak megfelel! m"anyag zsákra és
zacskóra kiterjedt!
Nincs változás
Nincs változás
Nincs változás
Mentességi szabály logikája nem változott, de a feltételek mértéke igen.
A mentesség feltételei 2008-ban az egyéni teljesít!knek:
Minimális hasznosítási arány 2008-ban: 53%
Minimális anyagában való hasznosítás aránya 2008-ban: 35%
A mentesség feltételei 2008-ban a hasznosítást koordináló szervezetre
vonatkozóan:
Minimális hasznosítási arány 2008-ban: nincs (össz csom: 53%)
Minimális anyagában való hasznosítás aránya 2008-ban: 20% (össz csom:
35%)
Figyelem! 2008-ban az el!írt minimális hasznosítási arányszámok (hm)
teljesítésével 80%-os mentességet lehetett elérni, azonban a fels!
hasznosítási arányszámok (hf, 2008-ban: 55%) teljesítésével 100%-os
mentesség volt elérhet! a tömeg alapú csomagolások, valamint a
kereskedelmi csomagolások H díjtétele alapján számított termékdíja alól.
Kivételt képeztek ezen szabály alól a m"anyag (bevásárló-reklám)
táskák, ahol a teljes mentesség további feltétele a környezetbarát
védjeggyel rendelkez! (bevásárló-reklám) táskák 16%-os forgalomba
hozatali arányának (mt) teljesítése volt.
Környezetbarát termék védjegy esetén: 25 %

40. táblázat: A csomagolások termékdíjas szabályozásának áttekintése 2008-2009.06.01. – változások
az el!z! id!szakhoz képest (forrás: [FEKETE, 2009d] alapján saját szerkesztés)

2009. június-december közti id!szak termékdíjas szabályozásának jellemz!i [BENDIK et.
al, 2010], [HAVAS-KOVÁCS, 2009], [HAVAS-KOVÁCS, 2010d], [1995. évi LVI. tv.],
[53/2003. Korm. rend.] alapján
A módosítás pontosítja a kereskedelmi csomagolás (italtermékek csomagolásai és a
m"anyag (bevásárló-reklám) táskák) definícióját és a kereskedelmi csomagolás kategóriája
alól kivett csomagolás típusok körét. A „m"anyag zsák és zacskó” fogalom helyett a
módosítás visszatér a korábban megszokott „m"anyag (bevásárló-reklám) táska”
megnevezéshez: „a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes
szabályairól szóló külön jogszabály szerinti fogyasztói- vagy gy"jt!csomagolt, illetve
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csomagolatlanul forgalmazott kiskereskedelmi termékek, áruk, reklámanyagok szállítására
szolgáló hajlékonyfalú m"anyag hordtasak vagy hordtáska csomagolás” [1995. évi LVI.
tv.].
Ez azt jelenti, hogy a m"anyag (bevásárló-reklám) táskák fogalma lesz"kült, a fenti
definíciónak nem megfelel! – zöldséges és péksüteményes – zacskók már nem darab alapú
díjtételek alá esnek, hanem a kedvez!bb tömeg alapú termékdíjat kell utánuk fizetni,
továbbá érvényes azokra is a tömeg alapú csomagolásokra vonatkozó mentességi
szabályrendszer.
A termékdíj fizetésre kötelezettek köre, a termékdíjtétel alapja és mértéke nem változik.
A mentesség kapcsán a hasznosítások aránya továbbra is n!, illetve a mentesség logikája
jelent!sen változik a vizsgált id!szakban. Egyes termékkörök (kereskedelmi csomagolás)
kikerülnek a mentesség lehet!sége alól, és ezen termékek körében megjelenik a levonás
lehet!sége.
Kereskedelmi csomagolás esetén a levonás feltételei a következ!k:
A kereskedelmi csomagolás els! belföldi forgalomba hozóját (gyártó, import!r) terhel!
„E1” díjtétel levonásának feltételei:
•

A visszavett és újrahasznált újrahasználható kereskedelmi csomagolás után
levonható az „E1” díjtétel 100%-a,

•

A visszavett és anyagában hasznosításra átadott vagy a hasznosítást koordináló
szervezet igazolása alapján hasznosításra átadott nem újrahasználható kereskedelmi
csomagolás után levonható az „E1” díjtétel 85%-a,

A kereskedelmi csomagolás els! továbbforgalmazó vev!jét terhel! „E2” díjtétel
levonásának feltételei:
•

A visszavett és az els! forgalomba hozónak visszaadott újrahasználható
kereskedelmi csomagolás után levonható az „E2 ”díjtétel 100%-a,

•

A visszavett és az els! forgalomba hozónak vagy az els! forgalomba hozó (vagy
egy hasznosítást koordináló szervezet) által kijelölt hulladékkezel!nek átadott nem
újrahasználható kereskedelmi csomagolás után levonható az „E2” díjtétel 85%-a,
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•

A m"anyag (bevásárló-reklám) táska „E2” díjtételének 100%-a levonható, ha a
kötelezett a bevallási id!szakban legalább 25%-os arányban környezetbarát
védjeggyel rendelkez! m"anyag táskát használ.

Kapcsolat az öko-címkézéssel: A m"anyag (bevásárló-reklám) táska „E1”, „E2”
díjtételének 100%-a levonható, ha a kötelezett a bevallási id!szakban legalább 25%-os
arányban környezetbarát védjeggyel rendelkez! m"anyag táskát használ.
A Kt. szerinti m"anyag (bevásárló-reklám) táska kereskedelmi csomagolás H díjtétele
esetében a teljes mentesség további feltétele, hogy a kötelezett a m"anyag (bevásárlóreklám) táskával megegyez! használati célú, környezetbarát védjeggyel rendelkez!
csomagolást, a csomagolás helyén 20%-ban hoz forgalomba.
A termékdíjkedvezmény továbbra is változatlan formában van jelen a rendszerben
(mértéke: 25%).

Csomagolás fogalma

Termékdíj fizetésre
kötelezettek köre
Termékdíj meghatározásának
alapja
Termékdíj tételek (m"anyag
csomagolás esetén)
Mentességi szabályok
(m"anyag csomagolás esetén)

Id!szak: 2009.06.01. –2009.12.31.
Nincs változás
Az ún. kereskedelmi csomagolás (italtermékek csomagolásai és a
m"anyag (bevásárló-reklám) táskák) definícióját és a kereskedelmi
csomagolás kategóriája alól kivett csomagolás típusok körét pontosította a
módosítás. A „m"anyag zsák és zacskó” fogalom helyett a módosítás
visszatér a korábban megszokott „m"anyag (bevásárló-reklám) táska”
megnevezéshez, amit ezúttal így határoz meg: „a csomagolásról és a
csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló külön
jogszabály szerinti fogyasztói- vagy gy"jt!csomagolt, illetve
csomagolatlanul
forgalmazott
kiskereskedelmi
termékek,
áruk,
reklámanyagok szállítására szolgáló hajlékonyfalú m"anyag hordtasak
vagy hordtáska csomagolás”
Ez a korábbiakhoz képest annyi változást okoz, hogy kimaradnak bel!le a
vámtarifaszámok, illetve a jelenlegi értelmezések szerint azt is jelenti, hogy
a m"anyag (bevásárló-reklám) táskák fogalma lesz"kült, a fenti
definíciónak nem megfelel! zöldséges és péksüteményes zacskók már
nem darab alapú díjtételek alá esnek, hanem a kedvez!bb tömeg alapú
termékdíjat kell utánuk fizetni.
Nincs változás
Nincs változás
Nincs változás
Mentességi szabály logikája változik, megjelenik a levonás
Kereskedelmi csomagolás esetén:
A kereskedelmi csomagolás els! belföldi forgalomba hozóját (gyártó,
import!r) terhel! „E1” díjtétel levonásának feltételei:
• A visszavett és újrahasznált újrahasználható kereskedelmi csomagolás
után levonható az „E1” díjtétel 100%-a,
• A visszavett és anyagában hasznosításra átadott vagy a hasznosítást
koordináló szervezet igazolása alapján hasznosításra átadott nem
újrahasználható kereskedelmi csomagolás után levonható az „E1” díjtétel
85%-a,
A kereskedelmi csomagolás els! továbbforgalmazó vev!jét terhel!
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„E2” díjtétel levonásának feltételei:
• a visszavett és az els! forgalomba hozónak visszaadott újrahasználható
kereskedelmi somagolás után levonható az „E2 ”díjtétel 100%-a,
• a visszavett és az els! forgalomba hozónak vagy az els! forgalomba hozó
(vagy egy
hasznosítást koordináló szervezet) által kijelölt hulladékkezel!nek átadott
nem újrahasználható kereskedelmi csomagolás után levonható az „E2”
díjtétel 85%-a,
• a m"anyag (bevásárló-reklám) táska „E2” díjtételének 100%-a levonható,
ha a kötelezett a bevallási id!szakban legalább 25%-os arányban
környezetbarát védjeggyel rendelkez! m"anyag táskát használ.
A m"anyag (bevásárló-reklám) táska „E1”, „E2” díjtételének 100%-a
levonható, ha a kötelezett a bevallási id!szakban legalább 25%-os arányban
környezetbarát védjeggyel rendelkez! m"anyag táskát használ.
A mentesség feltételei 2009-ben az egyéni teljesít!knek:
Minimális hasznosítási arány 2009-ben: 54%
Minimális anyagában való hasznosítás aránya 2009-ben: 40%
A Kt. szerinti m"anyag zsák és zacskó kereskedelmi csomagolás
esetében a teljes mentesség további feltétele, hogy a kötelezett a
m"anyag (bevásárló-reklám) táskával megegyez! használati célú,
környezetbarát védjeggyel rendelkez! csomagolást, a csomagolás
helyén az alábbi arányban 20%-ban hoz forgalomba.

Termékdíj kedvezmény

A mentesség feltételei 2009-ben a hasznosítást koordináló szervezetre
vonatkozóan:
Minimális hasznosítási arány 2009-ben: nincs (össz csom: 54%)
Minimális anyagában való hasznosítás aránya 2009-ben: 21% (össz csom:
40%)
Környezetbarát termék védjegy esetén: 25%

41. táblázat: A csomagolások termékdíjas szabályozásának áttekintése 2009.06.01-2009.12.31.
(forrás: [BENDIK et. al, 2010], [HAVAS-KOVÁCS, 2009], [HAVAS-KOVÁCS, 2010d], [1995. évi LVI.
tv.], [53/2003. Korm. rend.] alapján saját szerkesztés)

2010. év termékdíjas szabályozásának jellemz!i [BENDIK et. al, 2010], [BORSÁNYIBOGNÁR, 2009], [DEBRECZENI, 2009a,b,c], [DEBRECZENI, 2010], [FEKETE,
2010b], [HAVAS-KOVÁCS, 2009], [HAVAS-KOVÁCS, 2010a, d, e], [1995. évi LVI.
tv.], [2009. évi CXI. tv.], [21/2009. KvVM r.], [53/2003. Korm. rend.] alapján
A 2010-es év jelent!s változásokat hoz a termékdíjas szabályozásban. A fentebb
bemutatott m"anyag (bevásárló-reklám) táska definíciója önálló jogszabályi helyen, a
termékdíj törvény 20. §-ának 18. pontjában is megtalálható.
Jelent!s változás a termékdíj kötelezettek körét illet!en, hogy a kereskedelmi
csomagolásnál az els! továbbforgalmazó vev!i kötelezettség megsz"nt, vagyis a
csomagolás ezen formájánál is teljes gyártói kötelezettség lép életbe. A Közösségen
belülr!l és a harmadik országból (import!rök) behozóknak a termékdíj-fizetési
kötelezettsége megmaradt, azaz a termékdíj fizetési kötelezettségük els! belföldi
forgalomba hozó vagy saját célú felhasználóként keletkezik.
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A termékdíj meghatározásának alapja is változik, a hatályos szabály szerinti H, E1 és E2
Ft/db alapú díjtételek 2010. évben Ft/kg alapú díjtételre változnak.
A díjtételek megváltoznak (m"anyag csomagolás: 36 Ft/kg, kereskedelmi m"anyag
csomagolás (kivéve bevásárló reklám táska): 350 Ft/kg, m"anyag (bevásárló-reklám)
táska: 1900 Ft/kg, eladóhelyi csomagolások (zsákok, zacskók): 36 Ft/kg).
A kereskedelmi csomagolások – köztük a m"anyag (bevásárló-reklám) táskák – terén
hasznosítás esetén a termékdíj kötelezettség a termékdíj-bevallás keretében levonással
csökkenthet! az alábbiak szerint:
„Kt 5/E. § (1) E törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott feltételekkel
és módon a kötelezett a kereskedelmi csomagolás után megfizetend! termékdíjtétel e
törvény 3. számú melléklete alapján meghatározott százalékát levonhatja, ha az e törvény
végrehajtására kiadott jogszabály szerinti fels! hasznosítási arány teljesítését igazolja. A
fels! hasznosítási arány teljesítése koordináló szervezet adataival is igazolható.
(2) E törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott feltételekkel és módon a
kötelezett azon nem újrahasználható kereskedelmi csomagolás után megfizetend!
termékdíjtétel 100%-át levonhatja, amelyre vonatkozóan a nem újrahasználható
kereskedelmi csomagolásból keletkezett hulladéknak az anyagában történ! hasznosítás
tényét vagy az anyagában történ! hasznosításra való átadás-átvétel tényét igazolja. A
hasznosítás ténye koordináló szervezet adataival is igazolható.
(3) E törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott feltételekkel és módon a
kötelezett levonhatja azon újrahasználható kereskedelmi csomagolás után megfizetend!
termékdíjtételnek 100%-át, amelyre vonatkozóan az újrahasználható csomagolás
visszavételi rendszer keretében történ! visszavételét és újrahasználatát igazolja.” [1995.
évi LVI. tv.], [2009. évi CXI. tv.]
A termékdíj-törvény 5/E. § (1) bekezdése egy olyan általános levonási lehet!séget
fogalmaz meg, amely szerint, ha a kötelezett az 53/2003. Korm. rendelet szerinti fels!
hasznosítási arány teljesítését igazolja, akkor a kereskedelmi csomagolás után keletkez!
termékdíj-fizetési kötelezettségének a termékdíj-törvény 3. sz. melléklete szerint
meghatározott százalékát (2010-ben 70%-át) levonhatja befizetési kötelezettségéb!l. A
fels! hasznosítási arány teljesítését a kötelezett hasznosítást koordináló szervezete
adataival is igazolhatja. Ez a levonási lehet!ség minden kereskedelmi csomagolásra, tehát
az egyutas (egyszer használható, ide tartoznak többek között a m"anyag (bevásárló305
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reklám) táskák is) és az újrahasználható kereskedelmi csomagolások után keletkez!
termékdíj-fizetési kötelezettség esetében is alkalmazható (fels! hasznosítási arány: 56%,
levonás: 70%).
Azon m"anyag csomagolások esetén, melyek továbbra is a mentesség körébe tartoznak, a
mentességhez szükséges hasznosítási arányok továbbra is n!nek.
Kapcsolat az öko-címkézéssel: A m"anyag zacskók és zsákok (ún. beltéri tasakok) után a
80%-os mértéken felüli mentesség abban az esetben szerezhet! meg, ha a kötelezett
2010-ben 30%-ban, 2011-ben legalább 40%-ban, 2012-ben legalább 50%-ban alkalmaz a
m"anyag zacskóval megegyez! használati célú, környezetbarát védjeggyel rendelkez!
csomagolást. A 80%-on felüli mértékre vonatkozóan külön mentességi kérelmet kell
benyújtani.
A termékdíjkedvezmény továbbra is változatlan formában van jelen a rendszerben
(mértéke: 25%).
Id!szak: 2010.01.01-t!l
Nincs változás
A 2009. 06.01-i definíció 2010-t!l új, önálló jogszabályi helyen, a
termékdíj törvény 20. §-ának 18. pontjában található meg.
Termékdíj fizetésre
A személyi hatályban az a változás következik be, hogy a kereskedelmi
kötelezettek köre
csomagolásnál az els! továbbforgalmazó vev!i kötelezettség megsz"nt,
vagyis a csomagolás ezen formájánál is teljes gyártói kötelezettség lép
életbe. A Közösségen belülr!l és a harmadik országból (import!rök)
behozóknak a termékdíj-fizetési kötelezettsége megmaradt, azaz a
termékdíj fizetési kötelezettségük els! belföldi forgalomba hozó vagy saját
célú felhasználóként keletkezik.
Termékdíj meghatározásának A hatályos szabály szerinti H, E1 és E2 Ft/db alapú díjtételek 2010. évben
alapja
Ft/kg alapú díjtételre változnak.
Csomagolás fogalma

Termékdíj tételek (m"anyag
csomagolás esetén)
Mentességi szabályok
(m"anyag csomagolás esetén)

M"anyag csomagolás: 36 Ft/kg
Kereskedelmi m"anyag csom. (kivéve bevásárló reklám táska): 350 Ft/kg
M"anyag (bevásárló-reklám) táska: 1900 Ft/kg
Eladóhelyi csomagolások (zsákok, zacskók): 36 Ft/kg
Az ún. kereskedelmi csomagolások (italok fogyasztói csomagolása /pl.
m"anyag palack, fémdoboz/ és m"anyag bevásárlótáskák) esetében nincs
lehet!ség mentességi kérelembenyújtására, hasznosítás esetén a
kötelezettség a termékdíj-bevallás keretében levonással csökkenthet!.
Kt 5/E. § (1) E törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott
feltételekkel és módon a kötelezett a kereskedelmi csomagolás után
megfizetend! termékdíjtétel e törvény 3. számú melléklete alapján
meghatározott százalékát levonhatja, ha az e törvény végrehajtására kiadott
jogszabály szerinti fels! hasznosítási arány teljesítését igazolja. A fels!
hasznosítási arány teljesítése koordináló szervezet adataival is igazolható.
(2) E törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott
feltételekkel és módon a kötelezett azon nem újrahasználható kereskedelmi
csomagolás után megfizetend! termékdíjtétel 100%-át levonhatja, amelyre
vonatkozóan a nem újrahasználható kereskedelmi csomagolásból
keletkezett hulladéknak az anyagában történ! hasznosítás tényét vagy az
anyagában történ! hasznosításra való átadás-átvétel tényét igazolja. A
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hasznosítás ténye koordináló szervezet adataival is igazolható.
(3) E törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott
feltételekkel és módon a kötelezett levonhatja azon újrahasználható
kereskedelmi csomagolás után megfizetend! termékdíjtételnek 100%-át,
amelyre vonatkozóan az újrahasználható csomagolás visszavételi rendszer
keretében történ! visszavételét és újrahasználatát igazolja.
A termékdíj-törvény 5/E. § (1) bekezdése egy olyan általános levonási
lehet!séget fogalmaz meg, amely szerint, ha a kötelezett az 53/2003. Korm.
rendelet szerinti fels! hasznosítási arány teljesítését igazolja, akkor a
kereskedelmi
csomagolás
után
keletkez!
termékdíj-fizetési
kötelezettségének a termékdíj-törvény 3. sz. melléklete szerint
meghatározott százalékát levonhatja befizetési kötelezettségéb!l. A fels!
hasznosítási arány teljesítését a kötelezett hasznosítást koordináló
szervezete adataival is igazolhatja. Ez a levonási lehet!ség természetesen
minden kereskedelmi csomagolásra, tehát az egyutas (egyszer használható,
ide tartoznak többek között a m"anyag (bevásárló-reklám) táskák is) és az
újrahasználható kereskedelmi csomagolások után keletkez! termékdíjfizetési kötelezettség esetében is alkalmazható. (Fels! hasznosítási arány:
56%, Levonás: 70%)
A mentesség feltételei 2010-ben az egyéni teljesít!knek:
Minimális hasznosítási arány 2010-ben: 54% (2011- 57%, 2012 - 60%)
Minimális anyagában való hasznosítás aránya 2010-ben: 40% (2011- 47%,
2012 - 55%)
A m"anyag zacskók és zsákok után a 80%-os mértéken felüli mentesség
abban az esetben szerezhet! meg, ha a kötelezett 2010-ben 30%-ban,
2011-ben legalább 40%-ban, 2012-ben legalább 50%-ban alkalmaz a
m"anyag zacskóval megegyez! használati célú, környezetbarát védjeggyel
rendelkez! csomagolást. A 80%-on felüli mértékre vonatkozóan külön
mentességi kérelmet kell benyújtani.
A mentesség feltételei 2010-ben a hasznosítást koordináló szervezetre
vonatkozóan:
Minimális hasznosítási arány 2010-ben: nincs (össz csom: 2010 - 54%)
(2011- 57%, 2012 – 60%)
Minimális anyagában való hasznosítás aránya 2010-ben: 21% (2011- 22%,
2012 – 23%) (össz csom: 2010 - 40%) (2011- 47%, 2012 – 55%)
Termékdíj kedvezmény

Környezetbarát termék védjegy esetén: 25%

42. táblázat: A csomagolások termékdíjas szabályozásának áttekintése 2010-t!l
(forrás: [BENDIK et. al, 2010], [BORSÁNYI-BOGNÁR, 2009], [DEBRECZENI, 2009a,b,c],
[DEBRECZENI, 2010], [HAVAS-KOVÁCS, 2009], , [FEKETE, 2010b], [HAVAS-KOVÁCS, 2010a, d, e],
[1995. évi LVI. tv.], [2009. évi CXI. tv.], [21/2009. KvVM r.], [53/2003. Korm. rend.] alapján saját
szerkesztés)
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16. MELLÉKLET – A mélyinterjús kutatásban megkeresettek és résztvev!k köre
Sor- Gyártó/forgalmazó neve
szám
1.
Aco Magyarország Épít!elemeket
forgalmazó Bt.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Védjegyezett termék neve, vonatkozó
Részvétel
kritériumrendszer címe
I/N
Polimerbeton vízelvezet! rendszer termékcsalád
Nem
35. K!szer" épít!anyagok és épít!elemek
kiegészít! követelményei polimerbeton
termékekhez
Bárczy Környezetvédelmi Kft.
Szelektív sz"r!betétet tartalmazó olajfogó
Igen
berendezések
46. Szelektív sz"r!betétet tartalmazó olajfogó
berendezés
Betonút Szolgáltató és Épít! Zrt.,
Betonút-Vialit-Miokrobelag
Igen
31. Bitumenes köt!anyagú új útburkolatok, illetve
fenntartásra szolgáló útpálya-szerkezeti rétegek
Bio Cleaner Kft. Orgalco®,
Exquisit Toilettenoil Bella, Zafira és Dover illattal
Igen
53. Általános és szaniter tisztítószerek
Bódai M"anyag Kft.
D2w biológiai úton lebomló adalékanyagot
Nem
tartalmazó csomagolás
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák
Bs Plastic M"anyagipari, Keresk. és D2w biológiai úton lebomló adalékanyagot
Igen
Szolgáltató Bt.
tartalmazó csomagolás
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák
Chem Impex Hungária Kft.
D2w biológiai úton lebomló adalékanyagot
Nem
tartalmazó csomagolás
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák
Colas-Északk! Bányászati Kft.
Andezit zúzottk! és termésk! termésk! bányafal alól
Igen
0/300kg, Gépi termésk! 150/400 mm-es
44. Bányaipari technológiával el!állított zúzottk!
termékek
Csom-2001 Kft.
D2w” biológiai úton lebomló adalékanyagot
Igen
tartalmazó csomagolás
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák
Dominis Pille-Fólia kft.
D2w biológiai úton lebomló adalékanyagot
Igen
tartalmazó csomagolás
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák
Dr. Pack Csomagoló-anyaggyártó Kft D2w biológiai úton lebomló adalékanyagot
Igen
tartalmazó csomagolás
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák
Europackaging UK Ltd.
„DCP520 EPI TDPA” biológiai úton lebomló
Nem
adalékanyagot tartalmazó csomagolás
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák
Folia-Cargo Pack Zrt.
D2w biológiai úton lebomló adalékanyagot
Igen
tartalmazó csomagolás
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák
Hartmann Hungary Kft.
Hulladékpapírból készült tojástálcák, tojásdobozok,
Igen
valamint egyéb formázott papírrost alapú
csomagolóanyagok
1. Papíralapú, merevfalú csomagolóeszközök
Hembach Kft.
d2w biológiai úton lebomló adalékanyagot
Nem
tartalmazó csomagolás
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák
Jóreménység” Borászati, M"anyag- D2w biológiai úton lebomló adalékanyagot
Igen
ipari és Szolgáltató Szakszövetkezet tartalmazó csomagolás
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák
Kismegyer Erga Kft.
D2w biológiai úton lebomló adalékanyagot
Igen
tartalmazó csomagolás
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Kristály-Mix Kft.

„CLEANATURE” komplex rendszerbe foglalt
környezetkímél! napi takarítási program és
szolgáltatás
16. Takarítás mikro-szálakból készült textíliák
alkalmazásával
Lajosmizsei Folplast Kft.
D2w biológiai úton lebomló adalékanyagot
tartalmazó csomagolás
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák
Mikó Fólia-Csoma-golóanyag Gyártó D2w biológiai úton lebomló adalékanyagot
Kereskedelmi Kft.
tartalmazó csomagolás
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák
Muraplast d.o.o.
D2w biológiai úton lebomló adalékanyagot
tartalmazó csomagolás
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák
Nagy József egyéni vállalkozó
D2w biológiai úton lebomló adalékanyagot
tartalmazó csomagolás
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák
Németh Zsolt egyéni vállalkozó
D2w biológiai úton lebomló adalékanyagot
tartalmazó csomagolás
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák
Öko Plusz Mérnöki Kft. (jogutód:
Környezetbarát szállítmányozás és mélyépítési
Útinvest Pályázatkészít! és Tanácsadó termékforgalmazási rendszer
Kft.
48. Környezetbarát szállítmányozás szolgáltatás
Petruzalek Kft.
D2w és EPI biológiai úton lebomló adalékanyagot
tartalmazó csomagolás
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák
Plasztik-Tranzit Kft.
D2w biológiai úton lebomló adalékanyagot
tartalmazó csomagolás
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák
Poli-Ferr Kft.
D2w biológiai úton lebomló adalékanyagot
tartalmazó csomagolás
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák
Propack Kft.
„DCP539 EPI TDPA” biológiai úton lebomló
adalékanyagot tartalmazó bevásárló táskák
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák
Qualchem Zrt.
QUALBIO FS lebomló adalékanyagot tartalmazó
polietilén bevásárló táskák
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák
Ricoh Hungary Kft.
AFICIO 2035 és 2045 típusú irodai digitális
másológépek
36. Digitális másológépek
Roll-Poll Bt.
D2w lebomló adalékanyagot tartalmazó polietilén
csomagolás
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák
Rozmaring T"zoltó-készülék Javító
Hordozható rozsdamentes porral oltó készülékek (2,
Szolgáltató Kft.
4 és 6 kg-os), Hordozható, rozsdamentes, Novec
1230 gázzal oltó készülék (2, 4 és 6 kg-os)
34. T"zoltó anyagok és t"zoltó készülékek
Servipack CsomagolóeszközD2w biológiai úton lebomló adalékanyagot
forgalmazó Kft.
tartalmazó csomagolás
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák
Stravia Emulziógyártó és Útfenntartó Betonút-Vialit-Miokrobelag útpálya szerkezetek
Kft.
31. Bitumenes köt!anyagú új útburkolatok, illetve
fenntartásra szolgáló útpálya-szerkezeti rétegek
Szabó-Fólia M"anyaggyártó Keresk. D2w biológiai úton lebomló adalékanyagot
és Szolg. Kft.
tartalmazó csomagolás
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák

Igen

Igen

Nem

Nem

Igen

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Igen

Igen

Nem

Igen

Igen

Igen

Igen
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36.
Sydnex Kft.
37.

Szigeti És Társa Ipari Kft.

38.

Tesco Global Áruházak Zrt.

39.

T"z!r Tervez! és F!vállalkozó Kft.

40.

Uri és Uri M"anyag feldolgozó Bt.

41.

Vas és Társai Kft.

42.

V.I. Plast Kft.

43.

Weishaupt H!technikai Kft.

44.

Xella Magyarország Kft.

45.

Zemplénk! Kelet-ma-gyarországi
K!bányák Bányászati Kft.

46.

Zöld Plasztik Kft.

D2w biológiai úton lebomló adalékanyagot
tartalmazó csomagolás
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák
D2w biológiai úton lebomló adalékanyagot
tartalmazó csomagolás
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák
DCP520 EPI TDPA” biológiai úton lebomló
adalékanyagot tartalmazó csomagolás
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák
Szuperintenzív hab-elársztás elvén m"köd!
tartályt"zoltó berendezés
34. T"zoltó anyagok és t"zoltó készülékek
D2w biológiai úton lebomló adalékanyagot
tartalmazó csomagolás
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák
D2w biológiai úton lebomló adalékanyagot
tartalmazó csomagolás
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák
D2w biológiai úton lebomló adalékanyagot
tartalmazó csomagolás
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák
WG típusú ventillátoros automatikus gázég!k (WG
5, 10, 20, 30, 40)
49. Ventilátoros, automatikus ég!k gáz
halmazállapotú tüzel!anyagokhoz
YTONG épít!elemek
13. K!szer" épít!anyagok és épít!elemek
kiegészít! követelményei pórusbeton termékekhez
Silka mészhomoktéglák
52. K!szer" épít!anyagok és épít!elemek
kiegészít! követelményei mészhomok tégla
termékekhez
Multipor szigetel! rendszer
54. K!szer" épít!anyagok és épít!elemek
kiegészít! követelményei pórusbeton
technológiával el!állított ásványi h!szigeteléshez
Andezit zúzottk! és andezit termésk!
44. Bányaipari technológiával el!állított zúzottk!
termékek
D2w biológiai úton lebomló adalékanyagot
tartalmazó csomagolás
47. Biológiai úton lebomló bevásárló táskák

Igen

Nem

Igen

Igen

Igen

Nem

Igen

Igen

Igen

Igen

Nem

43. táblázat: A hazai környezetbarát termék védjegyezési rendszerben védjegyhasználati joggal
rendelkez! vállalatok és termékek köre, a mélyinterjús kutatásban részt vev!k feltüntetésével
(forrás: a hazai rendszer és a mélyinterjús kutatás adatai alapján saját szerkesztés)
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17. MELLÉKLET – A mélyinterjús kutatás eredményei
AZ INTERJÚ ELS# („A”) SZAKASZA – ADATOK A CÉGEKR#L, A
TERMÉKEKR#L ÉS A VÉDJEGYHASZNÁLATI JOGRÓL
Az interjú els! szakaszának célja adatnyerés a vállalat védjegyezett termékeir!l és
védjegyhasználati jogáról. Ezen rész keretében került sor az alábbiak rögzítésére, vagyis,
hogy a cég:
•

… melyik termékcsoportban szerzett termékével védjegyhasználati jogot,

•

… hány terméke rendelkezik az adott csoporton belül védjegyhasználati joggal,

•

… mikor szerzett védjegyhasználati jogot,

•

… tervezi-e a jöv!ben a védjegyhasználati jog meghosszabbítását,

•

… tervezi-e a jöv!ben a védjegyhasználati joggal rendelkez! termékei számának
növelését?

A felsorolt adatoknak szerepük lehet a válaszadásban, például a védjegyezéssel
kapcsolatos véleményeket nagyban befolyásolhatja az, hogy az adott cég melyik
termékcsoporton belül rendelkezik védjegyhasználati joggal, tekintve például a bevásárló
táskák esetén fennálló termékdíjkedvezmény fennállását, ami csak ezen a kategórián belül
jellemz!. Hasonlóan a védjegyezési jog megszerzésének ideje is kihatással lehet a cégek
véleményére, hiszen más tapasztalatokkal rendelkezhetnek az id!ben: például ugyancsak a
„bevásárló táskás” cégek tendenciákat is megemlítettek a védjegyezési tapasztalataikkal
kapcsolatban, mely szorosan összefügg a védjegyezés és a termékdíjas szabályozás
változásaival.
Tekintve, hogy a felsoroltak többnyire statisztikai jelleg" adatok, és felvételük csak a
válaszadók csoportosításánál töltött be lényeges szerepet, ezért a tartalmi kiértékelést a
védjegyhasználati jog vizsgálatának eredményeivel kezdem.

311

MELLÉKLET

Védjegyhasználati jog meghosszabbítása
A válaszadó cégek (n=33) jelent!s hányada (21 db cég - 64 %) a jöv!ben is szándékozik
meghosszabbítani a védjegyhasználati jogot. Csak két olyan cég van (6 %), mely nem
tervezi a jog meghosszabbítását, és 10 olyan (30%), mely jelen pillanatban bizonytalan a
meghosszabbítás terén (válasza: talán), ezen cégek döntése f!képp a piaci igényekt!l és
viszonyoktól függ (26. ábra).

Védjegyhasználati jog meghosszabbításának szándéka
100%

Válaszok megoszlása %-ban

90%
80%
70%
60%

Talán

50%

Nem
Igen

40%
30%
20%
10%
0%
Összes cég

Bevásárló táskás
cégek

Egyéb cégek

n=33

26. ábra: Védjegyhasználati jog meghosszabbításának szándéka
(forrás: saját szerkesztés a mélyinterjús kutatás alapján)

A meghosszabbítási szándékkal bíró cégek döntésük indokaként a következ!ket említették:
•

Piaci igények kielégítése, piaci részesedés megtartása, növelése, versenyel!ny,

•

Környezettudatos cégpolitika jelzése, imázsnövelés,

•

Pozicionálás - pozitív diszkrimináció a versenytársakkal szemben,

•

Jogi szabályozás stb.

Két érdekes indok is szerepelt a cégek válaszai között, mely a védjegy olyan el!nyét
említette, mely az országhatáron kívül jelentkezik:
•

Fontos a védjegy megléte annak érdekében, hogy a külföldi bio piacon a termék
szerepelhessen (bio jelzéssel ellátott polcokon szerepelhessen a termék),
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•

Romániában elfogadják a hazai védjegyet a bilógiai úton lebomló bevásárló táskák
esetén, mely termékek így mentesülnek különböz! díjfizetési kötelezettségek alól.

A két külön kategóriát („bevásárló táskás” cégek, egyéb cégek) elemezve látható, hogy a
védjegyhasználati jog meghosszabbítása terén f!leg a „bevásárló táskás” cégek
bizonytalanok (45%), mely nagyban összefügghet mindazon változásokkal, mely a
termékdíjas szabályozás változásához köt!dik, mely befolyásolja a piaci igényeket is.
Következtetés: A fent leírtak alapján a védjegyezett termékek piaca jelent!sen
megváltozhat, ugyanis ha a piaci igények olyan irányba alakulnak, mely nem kedvez a
védjegyezésnek, akkor el!fordulhat, hogy a jelenleg védjegyhasználati joggal rendelkez!
cégek mintegy harmada nem hosszabbítja meg szerz!dését.
Védjegyezett termékek számának változása
A válaszadó vállalatok köréb!l csak három cég (9%) tervezi a jöv!ben védjegyezett
termékei körének b!vítését, a cégek jelent!s része (22 db – 67%) nem tervez b!vítést,
továbbá 7 olyan vállalat van (21%), mely a b!vítés lehet!ségét f!leg a piaci igények
alakulásának függvényében mérlegeli (válaszuk: talán), ezek közül hat a bevásárló táska
kategóriában szerepel (27. ábra).
Védjegyezett termékek számának változása
100%

Válaszok megoszlása %-ban

90%
80%
70%

no

60%

talán

50%

Nem

40%

Igen

30%
20%
10%
0%
Összes cég

Bevásárló táskás
cégek

Egyéb cégek
n=33

27. ábra: Védjegyezett termékek számának változása
(forrás: saját szerkesztés a mélyinterjús kutatás alapján)
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A két külön kategóriát („bevásárló táskás” cégek, egyéb cégek) elemezve látható, hogy a
védjegyezett termékek számának változása terén f!leg a „bevásárló táskás” cégek
bizonytalanok (30%), mely nagyban összefügghet mindazon változásokkal, mely a
termékdíjas szabályozás változásához köt!dik, mely befolyásolja a piaci igényeket is,
továbbá adódhat abból is, hogy náluk kevésbé kell a technológiai folyamatokba
beavatkozni új terméknek a rendszerbe történ! bevonása érdekében (lásd a kés!bbiekben).
Következtetés: A fent leírtak alapján megállapítható, hogy nem várható jelent!s változás a
védjegyezett termékek számának változása terén. A piaci igények változása azonban
el!idézheti újabb termékeknek a védjegyezési rendszerbe történ! bekerülését, f!leg a
bevásárló táska kategórián belül.

AZ INTERJÚ MÁSODIK („B”) SZAKASZA – MOTIVÁLTSÁG ÉS MARKETING
A kutatás második szakaszának célja kett!s. Els!dleges cél az adott vállalatnak a
környezetbarát termék védjegyezéssel kapcsolatos motiváltságának feltárása, valamint
ezzel szoros összefüggésben a vállalatnak a védjegyezéssel kapcsolatban kialakult
általános véleményének és a védjegyhasználattal kapcsolatos környezeti kommunikációs
szokásainak vizsgálata.
B SZAKASZ ELS# RÉSZ: A VÉDJEGYHASZNÁLATI JOG MEGSZERZÉSE
EL#TTI ID#SZAK JELLEMZ# PARAMÉTEREI
Els! információ a hazai öko-címkézésr!l
A kutatás során vizsgáltam, hogy a cégek mely információforrásból (forrásokból) hallottak
el!ször a hazai öko-címkézésr!l. Az összesített eredmények azt mutatják (több válasz
adása is lehetséges volt), hogy a legjellemz!bb információforrás a céges kapcsolatok, a
média, a jogszabályok (termékdíjas szabályozásból adódóan), valamint az adalékanyag
forgalmazó cég („bevásárló táskás” cégek esetén értelmezhet!) (28. ábra).
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28. ábra: Els! információ a hazai öko-címkézésr!l
(forrás: saját szerkesztés a mélyinterjús kutatás alapján)

Szükséges megjegyezni, hogy az összesített eredményt igencsak meghatározza a
„bevásárló táskás” cégek válasza, egyrészt, mert !k képezik a válaszadók közel
kétharmadát, másrészt, mert náluk megjelennek a többi cégt!l eltér! információforrások is:
adalékanyag forgalmazó cég, jogszabályok, Öko-pannon, termék. Ezek közül pedig az
adalékanyag forgalmazó cég és a jogszabályok szerepe kiemelkedik, tekintve, hogy ezek
egyben a piac legjellemz!bb információforrásai is.
Megjegyzés: Az adalékanyag forgalmazó cég (Depla Kereskedelmi Kft.) szerepe a hazai
„bevásárló táskás” cégek esetén külön is kiemelend!. A cég nemcsak információforrásként
szolgált a „bevásárló táskás” cégek körében, hanem teljes pályázati szolgáltatást is
nyújtott. Ez azt jelenti, hogy a Depla Kereskedelmi Kft. felkereste a bevásárló táskákat
gyártó és forgalmazó cégeket hazánkban, információval szolgálva a hazai ökocímkézésr!l, a címkézés el!nyeir!l, a kapcsolódó szabályozásról és el!nyökr!l, továbbá
elkészítette a pályázni kívánó cégek pályázati anyagát, és tartotta (tartja) a kapcsolatot a
Környezetbarát Termék Nonprofit Kft-vel, továbbá a védjegyezés további el!nyeinek
mélyítése érdekében civil szervezetekkel és minisztériumi szakemberekkel.
Ez az együttm"köd! munka segítette a cégeket az öko-címkézésben történ! részvételben. A
leírtaknak megfelel!en a kutatás további részeiben is találunk utalást a Deplával történ!
együttm"ködésre (pl. egyes cégek nem tudtak objektív választ adni a pályázással
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kapcsolatos kérdésekre, tekintve, hogy a pályázást a Depla végezte, így nem rendelkeznek
err!l elegend! információval).
Az egyéb cégek esetén a leginkább meghatározó információforrás a média, valamint a
céges kapcsolatok, továbbá megjelenik három olyan információforrás is, ami a „bevásárló
táskás” cégeknél nem szerepelt: oktatás, Környezetbarát Termék Nonprofit Kft, KÖVET.
Ezek szerepe viszont nem jelent!s, csak egy-egy cég említette !ket.
Következtetés: Az információforrások elemzése érdekes információt szolgáltat, tekintve,
hogy az eredményekb!l kit"nik, hogy a piacon nem létezik olyan egységes
információforrás, mely els!dleges forrásnak számítana. Bár a médiának összességében
elég kiemelked! szerep jut, mégis a legjelent!sebb információforrást a piaci kapcsolatok
képezik, továbbá a már említett jogszabályok („bevásárló táskák” esetén a termékdíjas
szabályozáshoz köt!dve), továbbá ugyancsak a bevásárló táskák kategóriában az
adalékanyag forgalmazó cég szerepe az információnyújtásban.

Címkézéshez köthet! el!nyök (általánosságban) megítélése
Az alábbi táblázat (44. táblázat) összefoglaló jelleggel mutatja, hogy a kutatásban
résztvev! cégek hogyan ítélték meg a címkézéshez köthet! el!nyöket (általánosságban), a
védjegyhasználati jog megszerzése el!tt. A felmérés ezen pontjának célja, hogy kés!bb
képet kapjunk arról, hogy az alább felsoroltakról hogyan vélekednek a cégek a jelenben,
vagyis a védjegyhasználati jog megszerzése után. Ezáltal a két eredmény egymással
történ! összehasonlításakor kiderül, hogy mennyiben tér el a vélemény a két esetben,
vagyis, hogy az elvárások és a tapasztalatok mennyiben fedik egymást.
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Az öko-címkék használatának környezeti el!nyei (általánosságban)
Az öko-címkék használatának társadalmi el!nyei (általánosságban)
Az öko-címke imázsnövel! hatása (a védjegyhasználati joggal
rendelkez! cég számára)
Az öko-címke versenyel!ny növel! hatása (a védjegyhasználati joggal
rendelkez! cég számára)
Közvetett gazdasági haszon a védjegyhasználati joggal rendelkez! cég
számára (pl. imázsnövekedésb!l, versenyel!nyb!l adódó gazdasági
el!nyök)

Alapvet!

Meghatározó

Jellemz!

Alig jellemz!

Legkevésbé jellemz!
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X
X
X
X

X

X

44. táblázat: A címkézéshez köthet! el!nyök (általánosságban) megítélése a védjegyhasználati jog
megszerzése el!tt (összesített válaszok, n=33)
(forrás: saját szerkesztés a mélyinterjús kutatás alapján)

Az összesített eredmény mutatja, hogy a válaszadók legtöbbje (az összes cég válasza
alapján) hogyan ítéli meg, azt, hogy a felsorolt tényez!k mennyiben jellemz!ek egy ökocímkézési rendszerre.
A táblázatból kit"nik, hogy minden egyes tényez! a jellemz!, meghatározó vagy alapvet!
kategóriába került besorolásra. Míg a felsoroltak közül a környezeti el!nyök szerepel a
rangsor legkisebb fokán, a válaszadók a legnagyobb szerepet az öko-címke imázs- és
versenyel!ny növel! hatásának tulajdonították. (A két vizsgált csoport – „bevásárló
táskás”-, egyéb cégek – válaszai között nincs számottev! eltérés.)
Következtetés: A kutatásban résztvev! cégek az öko-címkézés 3win modelljét alapul véve
a gazdasági el!nyök szerepét tartják a rendszer m"ködés legjellemz!bb elemeinek, míg a
társadalmi és környezeti el!nyök érvényesülését kevésbé tartják egy rendszer
velejárójának, ami igen érdekes gyakorlati vélemény az elméleti modellhez képest.
Megjegyzés: Bár önmagában még nem lehet messzemen! következtetéseket levonni a
leírtakból (kés!bbiekben lásd a múlt és jelenbeli elképzelések összehasonlítását), annyi
azért érezhet!, hogy a válaszok el!re vetítik a cégek oldaláról jelentkez!, a címkézéshez
köt!d! elvárt el!nyöket is.
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A védjegy megszerzésének oka – várt el!nyök
Az adott kutatási rész eredményeinek kifejtését disszertációm 6. fejezete tartalmazza.
A védjegy gazdaságosságának megítélése a védjegyhasználati jog megszerzése el!tt
Az adott kutatási rész eredményeinek kifejtését disszertációm 6. fejezete tartalmazza.
B
SZAKASZ
MÁSODIK
RÉSZ:
A
VÉDJEGYHASZNÁLATI
MEGSZERZÉSE UTÁNI ID#SZAK JELLEMZ# PARAMÉTEREI

JOG

A védjegyhasználattal kapcsolatos elvárások gyakorlati megvalósulása
Az adott kutatási rész eredményeinek kifejtését disszertációm 6. fejezete tartalmazza.
Címkézéshez köthet! el!nyök megítélése a gyakorlatban a védjegyhasználati jog
megszerzése után
Az adott kutatási rész eredményeinek kifejtését disszertációm 6. fejezete tartalmazza.
A védjegyhasználat
megszerzése után

gazdaságosságának

megítélése

a

védjegyhasználati

jog

Az adott kutatási rész eredményeinek kifejtését disszertációm 6. fejezete tartalmazza.
A védjegyhasználati jog jelent!sége a cégek marketinges tevékenységében, a
védjegyhasználat kommunikálása a gyakorlatban
A kutatás során vizsgáltam azt, hogy a cégek hogyan építik be marketing tevékenységükbe
a védjegyhasználati joggal való rendelkezésük tényét. Kíváncsi voltam arra, hogy:
•

… egyrészt mit jelent számukra marketinges szempontból a védjegyhasználati jog,

•

… másrészt, hogy mennyiben jelenik meg a védjegyhasználati jog kommunikálása
a vállalati kommunikációban.

Az els! gondolat elvileg szoros összefüggésben áll a védjegy megszerzésének hátterében
álló okokkal, és várt el!nyökkel, bár láthattuk, hogy az imázsnövelés és a
környezettudatosság kommunikálása csak kis hangsúlyt kapott a védjegy megszerzésének
okai között, ami el!re vetítheti a cégek passzívabb viselkedését a marketinges
tevékenységek kapcsán.
A második gondolat pedig abból a szempontból érdekes – és f!leg a rendszer
eredményességének jöv!beli javításánál használható fel –, hogy a cégek ténylegesen
mennyiben járulnak hozzá a védjegy ismertségének növeléséhez (f!leg, ha majd a
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kés!bbiekben vizsgáljuk a cégek véleményét a hazai védjegy ismertségér!l és annak
fontosságáról).
A cégek válaszából kit"nik, hogy a legtöbb cég (válaszadók 85%-a, 28/33 válasz)
valamilyen módon kommunikálja azt, hogy terméke rendelkezik a védjegyhasználati
joggal, de csak igen kevés cégnek jelent ténylegesen valamit a védjeggyel való rendelkezés
marketing szempontból. A válaszadók két nagy csoportját tekintve a válaszok aránya nem
mutat eltérést.
A cégek az alábbi módon vélekednek arról, hogy mit jelent számukra a védjegyhasználati
jog marketing szempontból:
•

Piacon szélesebb kör" ismertség, a védjegyezett termékek választása,

•

Jó hírnév, jó imázs,

•

Piac megtartó hatás, piaci el!ny,

•

A vállalat környezettudatos m"ködtetésének (termékkel összefügg!) elismerése,
annak látható jele – el!ny a környezetorientált megrendel!k esetén,

•

Igen fontos környezeti kommunikációs eszköz, tekintve, hogy maga a technológia
igen környezetterhel!,

•

Környezet iránti elkötelezettség kommunikálása.

A felsorolt válaszokon kívül viszont számos cég azt nyilatkozta, hogy számára semmi
különöset nem jelent marketing szempontból a védjegyhasználati jog, illetve több (kisebb,
„bevásárló táskás”) cég említette, hogy cégm"ködése során általánosságban véve sem
foglalkozik marketing tevékenységgel.
Az alábbi ábra szemlélteti, hogy a cégek milyen eszközök segítségével jelenítik meg a
védjegyhasználati

jogot

a

vállalati

kommunikációban

(29.

ábra).

A

cégek

védjegyhasználati joggal rendelkezésével összefüggésben a vállalati kommunikációban
leginkább a piaci, személyes kapcsolatoknak van a legnagyobb szerepük, továbbá jelent!s
az Internet és a szóróanyagok szerepe. A válaszadók két nagy csoportjának válaszait
egymással összevetve megállapítható, hogy nincs lényeges eltérés a legjelent!sebb
kommunikációs szokásokban, viszont eltérés tapasztalható abban, hogy a szakirodalom, a
prezentációk, az oktatás és a környezeti jelentések szerepét a „bevásárló táskás” cégek
nem, csak az egyéb cégek említették.
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29. ábra: Védjegyhasználatot ismertet! kommunikációs eszközök a vállalati gyakorlatban
(forrás: saját szerkesztés a mélyinterjús kutatás alapján)

Következtetés: A cégek válaszaiból kit"nik, hogy a védjegyhasználati jognak a cégek
marketinges tevékenységében nincs kiemeltebb szerepe, annak ellenére, hogy a cégek nagy
része (85%-a) feltünteti kommunikációs tevékenységében, hogy terméke rendelkezik
védjegyhasználati joggal.
A cégek válaszait vizsgálva az is megállapítható, hogy f!leg az egyéb cégek csoportjában
tölt be marketing szempontból fontos szerepet a védjegyhasználati jog kommunikálása, !k
azok, akiknek célja a kommunikáció segítségével a cég környezeti tudatosságának
ismertetése, ezzel szoros összefüggésben a jobb imázs kialakítása, valamint a
környezettudatos megrendel!i réteg elérése és ezáltal a piaci el!nyök elérése.
Ezzel szemben a „bevásárló táskás” cégek esetén a védjegy maga jelenti a piaci
kényszernek való megfelelést (termékdíjas szabályozással összefüggésben), és nem
fordítanak külön hangsúlyt a fokozottabb kommunikációs tevékenységekre. Tekintve, hogy
a megrendel!ik a piaci kapcsolatoknak köszönhet!en tudják, hogy rendelkeznek a
védjegyhasználati joggal, és ezáltal el!nyben részesítik termékeiket azon gyártók és
forgalmazók termékeivel szemben, melyek nem rendelkeznek a hazai védjeggyel,
garantálva ezzel a védjegyezett termékek versenyel!nyét a piacon.
Az eredményeknek a korábban ismertetett eredményekkel (a védjegy megszerzésének oka,
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várt el!nyök) történ! összevetéséb!l egyértelm"en kit"nik, hogy a két eredmény
összecseng, a levont következtetések szinte azonosak:
•

Legf!bb hangsúly a versenyel!ny növelésen van,

•

A „bevásárló táskás” cégek piaci kényszer alapján m"ködve elég, ha megszerzik a
védjegyet, további intenzív marketing tevékenységnek nem érzik jelent!ségét,

•

Az egyéb cégek a versenyel!nyt a környezettudatosságuk kommunikálásában,
imázsuk növelésében látják, ezért intenzívebb kommunikációs tevékenységet
folytatnak.

AZ INTERJÚ HARMADIK („C”) SZAKASZA – A HAZAI VÉDJEGYEZ#
RENDSZER SIKERESSÉGE, JÖV#BELI LEHET#SÉGEK
A harmadik szakasz célja a védjegyet szerzett vállalatoknak a hazai öko-címkézési
rendszer m"ködésével kapcsolatban kialakult véleményének vizsgálata. A jelen helyzet
feltárása ugyanis alapjául szolgálhat a rendszer jöv!beli javításának, megismerve a
rendszer gyenge és er!s pontjait, a beavatkozási és javítási lehet!ségeket.
C SZAKASZ ELS# RÉSZ: EGY ÖKO-CÍMKÉZÉSI RENDSZER SIKERESSÉGÉT
BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZ#K, A HAZAI RENDSZER SIKERESSÉGE
Egy öko-címkézési rendszer sikerességét befolyásoló tényez!k szerepének megítélése
Az alábbi táblázat (45. táblázat) összefoglaló jelleggel bemutatja, hogy a kutatásban
résztvev! cégek hogyan ítélték meg egy öko-címkézési rendszer sikerességét befolyásoló
tényez!k szerepét.
Megjegyzés: A táblázatban olyan tényez!k kerültek felsorolásra, melyeket az öko-címkézési
rendszerek leginkább jellemz!, a sikerességet befolyásoló tényez!inek éreztem. Bár lehet,
hogy a felsorolás önkényesnek, esetleg hiányosnak t"nhet, az összeállításnál az általam
tanulmányozott szakirodalmi forrásokra, és saját tapasztalataimra támaszkodtam annak
érdekében, hogy készítsek egy listát, mely lehet!vé teszi a strukturált adatok gy"jtését, és
azok objektív módon történ! kiértékelését.
A felmérés ezen pontjának célja, hogy kés!bb képet kapjunk arról, hogy az alább
felsoroltakról hogyan vélekednek a cégek a hazai rendszer esetén, vagyis a két eredményt
összevetve látni lehessen, hogy a hazai rendszer m"ködés gyakorlatára mennyiben
jellemz!ek az általuk fontosnak tartott, a rendszer m"ködés sikerességét nagy mértékben
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befolyásoló tényez!k. Mely eredmény felhasználható a rendszerm"ködés jöv!beli javítása
során.
Az összesített eredmény bemutatja, hogy a válaszadók legtöbbje (az összes cég válasza
alapján) hogyan ítéli meg, azt, hogy a felsorolt tényez!knek mennyiben van fontos, a
rendszer sikerességét befolyásoló szerepük.
A táblázatból kit"nik, hogy a felsorolt 11 tényez! közül 8 a nagyon fontos, 3 a fontos
kategóriába került besorolásra. A fent felsorolt eredmények az adott válaszok számát
tekintve messze kiemelkednek a többi válaszlehet!ség közül, továbbá, hogy a két vizsgált

Megfelel! számú védjegyezhet! termékcsoport
Megfelel! számú lakosság közeli védjegyezhet! termékcsoport
Jól kidolgozott (életciklus-szemlélet") kritériumrendszerek
Megfelel! számú védjegyet szerzett termék
Megfelel! számú védjegyet szerzett vállalat
Egyszer" pályázati rendszer
Kedvezmények a védjegyhasználati díjjal kapcsolatban
Védjegy ismertsége a vállalatok körében
Védjegy ismertsége a lakosság körében
Környezettudatos fogyasztói réteg
Védjegy ismertségének növelése kommunikációs eszközökkel

Nagyon fontos

Fontos

Alig fontos

Egyáltalán nem fontos

csoport válaszai között nincs számottev! eltérés.)

... a sikeresség szempontjából
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

45. táblázat: Egy öko-címkézési rendszer sikerességét befolyásoló tényez!k szerepének megítélése
(összesített válaszok, n=33)
(forrás: saját szerkesztés a mélyinterjús kutatás alapján)
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Következtetés: A kutatásban résztvev! cégek többsége nagyon fontosnak tartja egy
rendszer sikerességének szempontjából, hogy a rendszerben megfelel! számú lakosság
közeli védjegyezhet! termékcsoport legyen, hogy a kritériumrendszerek jól, szakmailag
megalapozott módon, környezeti szempontokat figyelembe véve (LCA logikát követve)
kerüljenek kidolgozásra, hogy egyszer" legyen a pályázati rendszer, legyenek
kedvezmények a védjegyhasználati díjjal kapcsolatban, a védjegy ismert legyen a
vállalatok és lakosság körében, hogy legyen a piacon környezettudatos vásárlói réteg,
továbbá, hogy a védjegy ismertségét megfelel! kommunikációs eszközök segítségével
növeljék.
Fontosnak tartják továbbá, hogy a rendszerben megfelel! számú védjegyezhet!
termékcsoport, védjegyet szerzett termék és vállalat legyen.
Ez utóbbiaknál kiemelném, hogy a válaszokból kit"nik, hogy míg a megfelel! számú
védjegyezhet! termékcsoport meglétét a cégek fontos sikerességet befolyásoló tényez!nek
ítélték, addig a megfelel! számú lakosság közeli termékcsoportok meglétét nagyon
fontosnak érzik. (Ez utóbbi összefüggés még el!kerül a vizsgálat további szakaszában is.)
A megfelel! számú védjegyet szerzett termék és vállalat befolyásoló szerepénél többen azt
a megjegyzést tették, hogy igazából ez utóbbiak inkább a piac tulajdonságain és a
kritériumrendszerek követelményein múlnak, és inkább azt tartják nagyon fontosnak, hogy
a rendszerbe csak az igazán jó, megfelelni képes termékek kerüljenek be.

A hazai öko-címkézési rendszer sikerességének megítélése
Az adott kutatási rész eredményeinek kifejtését disszertációm 6. fejezete tartalmazza.

C SZAKASZ MÁSODIK RÉSZ: VÉDJEGYEZHET# TERMÉKEK KÖRE ÉS
KRITÉRIUMRENDSZEREK A HAZAI VÉDJEGYEZÉSI RENDSZERBEN
Egy öko-címkézési rendszer sikerességét befolyásoló tényez!k megítélése a hazai
rendszerben (1)
Ahogy azt már fentebb említettem a kutatás célja többek között annak a vizsgálata, hogy
képet kaphassunk arról, hogy a cégek hogyan vélekednek a hazai rendszer m"ködésér!l,
jelen esetben épp arról, hogy az általánosságban a sikeresség szempontjából általuk
fontosnak ítélt tényez!k kapcsán kifejtsék a véleményüket arról, hogy ezek mennyiben
érvényesülnek a hazai rendszerm"ködésben.
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Ennek értelmében az alábbi táblázat (46. táblázat) összefoglaló jelleggel bemutatja, hogy a
kutatásban résztvev! cégek hogyan ítélték meg az öko-címkézési rendszerek sikerességét
befolyásoló tényez!k szerepét a hazai gyakorlat vonatkozásában, vagyis azt, hogy a

Megfelel! számú védjegyezhet! termékcsoport
Megfelel! számú lakosság közeli védjegyezhet! termékcsoport
Jól kidolgozott (életciklus-szemlélet") kritériumrendszerek
Megfelel! számú védjegyet szerzett termék
Megfelel! számú védjegyet szerzett vállalat

Alapvet!

Meghatározó

Jellemz!

Alig jellemz!

Legkevésbé jellemz!

felsoroltak mennyiben jellemz!ek a hazai rendszerre.

X
X
X
X
X

X
X

X

46. táblázat: Egy öko-címkézési rendszer sikerességét befolyásoló tényez!k megítélése a hazai
rendszerben (1) (összesített válaszok, n=33)
(forrás: saját szerkesztés a mélyinterjús kutatás alapján)

Az adott kérdés vizsgálatakor azzal az érdekes jelenséggel találkoztam, hogy a cégek igen
jelent!s része (válaszonként eltér!en közel 40%, 13-15/33 válasz) a válaszadáskor úgy
gondolta, hogy nem tud objektív módon válaszolni a kérdésre, és minden egyes kérdés
esetén a „nem tudok objektív módon válaszolni” kategória szerepel a válaszadók száma
alapján az els! helyen.
Ennek hátterében a cégek elmondása alapján az húzódik meg, hogy nincs átfogó
rendszerismeretük, a védjegyezés kapcsán, f!leg csak a saját munkájukat és eredményeiket
látják át, de nem rendelkeznek alapos ismeretekkel a védjegyezhet! termékek és a
védjegyet szerzettek körér!l (annak ellenére, hogy a mélyinterjú el!tt összefoglaló
jelleggel ezen információkat táblázatos formában a résztvev!k részére megküldtem).
Így az összesített eredmény bemutatja, hogy a válaszadók legtöbbje (az összes cég válasza
alapján - leszámítva azokat, akik nem tudtak objektív módon válaszolni) hogyan ítéli meg,
azt, hogy a felsorolt tényez!knek mennyiben van fontos, a rendszer sikerességét
befolyásoló szerepük.
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A táblázatból (46. táblázat) leolvasható, hogy a résztvev! cégek az öko-címkézési
rendszerek sikerességét befolyásoló tényez!k gyakorlatban történ! megvalósulását a
következ! kategóriába sorolták: legkevésbé jellemz!, alig jellemz!, jellemz!.
Legrosszabbnak ítélik a megfelel! számú lakosság közeli védjegyezhet! termékcsoport
helyzetét (legkevésbé jellemz! kategória), kicsit jobbnak tartják a megfelel! számú
védjegyet szerzett termékek helyzetét (legkevésbé jellemz! + alig jellemz! kategória),
utána következik a megfelel! számú védjegyezhet! termékcsoport helyzete (alig jellemz!),
valamint a megfelel! számú védjegyet szerzett vállalatok helyzete (legkevésbé jellemz! +
alig jellemz! + jellemz! kategória), és a rendszerm"ködésre leginkább jellemz!
tényez!nek vélik a jól kidolgozott (életciklus-szemlélet") kritériumrendszerek meglétét
(jellemz! kategória), bár ez utóbbi válasz sem a rendszer egészét tükrözi, sokkal inkább a
cégek véleményét a saját kritériumrendszerükkel kapcsolatban.
Következtetés: Az öko-címkézési rendszerek sikerességét befolyásoló tényez!k hazai
rendszerm"ködésben történ! érvényesülésének megítélésénél a cégek nagy része úgy ítélte
meg, hogy nem tud objektív módon válaszolni (a teljes rendszerm"ködés ismeretének
hiányában). A válaszadók maradék része az el!z!ekben fontosnak, vagy nagyon fontosnak
ítélt, egy öko-címkézési rendszer sikerességét befolyásoló tényez!k kapcsán úgy
vélekedett, hogy azok nem igazán jellemz!ek a hazai rendszerm"ködésre.
Érdekes az eredmény, miszerint az általuk egyik legfontosabbnak ítélt tényez!vel –
megfelel! számú lakosság közeli védjegyezhet! termékcsoport – kapcsolatban érezték a
leginkább úgy a válaszadók, hogy az a hazai rendszerm"ködésre a legkevésbé jellemz!.
Így a kapott eredmények különböz!sége miatt érezhet! egyfajta, az elmélet és a gyakorlat
között felmerül! feszültség.
Az elméletben másik legfontosabb tényez!ként a cégek a jól kidolgozott (életciklusszemlélet") kritériumrendszerek szerepét tartották. Ebben az esetben már a hazai rendszer
megítélésénél jobb a helyzet, mivel a válasz ebben az esetben a legkedvez!bb a többi
tényez! vélt helyzetéhez képest, miszerint a jól kidolgozott kritériumrendszereket meglétét
a cégek nagy része a hazai rendszerre is jellemz!nek ítéli.
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A hazai környezetbarát
megítélése

termék

védjegyezési

rendszer

termékcsoportjainak

Az adott kutatási rész eredményeinek kifejtését disszertációm 6. fejezete tartalmazza.
A hazai környezetbarát termék védjegyezési rendszer kritériumrendszereinek
megítélése
A kutatás következ! lépését a cégeknek a kritériumrendszerekkel összefügg!
véleményének kutatása képezi. Ebben a szakaszban vizsgálom, hogy:
•

… a cégek hogyan vélekednek a rájuk vonatkozó kritériumrendszer szigorúságáról,

•

… tennének-e javaslatot a kritériumrendszer megváltoztatására,

•

… milyen intézkedéseket kellett tenniük a védjegy megszerzése érdekében.

A hazai védjegyezési rendszer szigorúságával kapcsolatban a cégek az alábbi módon
vélekednek (30. ábra). A legtöbb cég (válaszadók 66%-a, 22/33 válasz) megfelel!nek ítéli
a rá vonatkozó kritériumrendszer szigorúságát. A cégek két nagy csoportjából az egyéb
cégek közül minden egyes válaszadó ezen a véleményen van, míg a „bevásárló táskás”
cégek közül többen azt válaszolták, hogy a rendszer túl enyhe (3/20 válasz), illetve olyan
válasz is érkezett, hogy túl szigorú (1/20 válasz), mások pedig nem adtak a kategóriákba
besorolható választ (5/20 válasz), hanem véleményüket kifejtve adták meg észrevételüket.
Bár csak kevés cég indokolta válaszát, de !k a következ! módon vélekedtek.
Túl enyhe, mert a kritériumrendszer:
•

… csak a gyártásra vonatkozóan tartalmaz el!írásokat (pedig a környezetvédelem
és környezetbarátság ennél többet jelent),

•

… nincs utólagos ellen!rzés a rendszerm"ködés során.

Megfelel!, mert a kritériumrendszer:
•

… tartalmazza az alapvet! feltételek teljesülésének szükségét.

Más válaszok tartalma:
•

A kritériumrendszer sokszor nem logikus, a gyakorlattól elrugaszkodott,

•

A bevásárló táskák nyomdázására vonatkozóan nem életszer"ek a követelmények,
és nem is igazán környezetbarátak (logo mérete, színe, mindig változó regisztrációs
szám stb.).
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30. ábra: A hazai öko-címkézési rendszer kritériumrendszereinek megítélése
(forrás: saját szerkesztés a mélyinterjús kutatás alapján)

Arra vonatkozóan, hogy a részt vev! cégek tennének-e javaslatot a rájuk vonatkozó
kritériumrendszerek megváltoztatására, és amennyiben igen, mik lennének ezek a
változtatások az alábbi eredményeket kaptam. A cégek 70%-a (23/33 válasz) nem tenne
javaslatot a kritériumrendszer megváltoztatására, és a cégeknek csupán 27%-a (9/33
válasz) tenne javaslatot a változásokra (31. ábra). Az ábrából kit"nik, hogy a cégek két
nagy csoportja közül inkább a „bevásárló táskás” cégek azok („bevásárló táskás” cégek
40%-a, 8/20 válasz), akik élnének a javaslattétel lehet!ségével.
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Javaslattétel a hazai öko-címkézési rendszer
kritériumrendszereinek megváltoztatására
100%
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31. ábra: Javaslattétel a hazai öko-címkézési rendszer kritériumrendszereinek megváltoztatására
(forrás: saját szerkesztés a mélyinterjús kutatás alapján)

A kritériumrendszer megváltoztatására vonatkozó javaslatok az alábbiakban foglalhatók
össze:
•

A

védjegy

nyomtatására

vonatkozó

kritériumok

átgondolása,

gyakorlat

orientáltabbá és környezetbarátabbá tétele (védjegy méretének csökkentése, legyen
lehet!ség a védjegyet a táska oldalába nyomtatni, a nyomtatás színkorlátozásának
feloldása stb.),
•

A kritériumrendszer követelményei terjedjenek ki a gyártáson és a felhasznált
anyagok körén túl – a környezeti hatásokat figyelembe véve – a termék más
életciklus szakaszaira is (mely egyben növelné a védjegyet szerzett termékek
értékét is) – legyen szélesebb kör" a vizsgálat,

•

A szabályozásba épüljön be a védjegyhasználati jog megszerzésének ösztönzése
(termékdíjas szabályozás, pályázati támogatás a K+F tevékenységhez stb.).

A

válaszokból

kit"nik,

hogy

nemcsak

a

kritériumrendszer

megváltoztatásának

szükségessége fogalmazódik meg, hanem a kapcsolódó pályázati és szabályozási rendszer
változtatásának szükségessége is.
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Annak érdekében, hogy egy termék elnyerhesse a környezetbarát termék védjegyet
szükséges, hogy az megfeleljen a rá vonatkozó kritériumrendszer minden egyes
követelményének, így várhatóan a pályázó cégeknek a gyakorlatban különböz!
intézkedéseket kell végrehajtani (a pályázati adminisztráción kívül) a védjegy megszerzése
érdekében.
A kutatás során vizsgáltam, hogy a részt vev! cégek esetén milyen intézkedések
megtételére volt szükség a védjegyhasználati jog elnyerése érdekében.
A válaszadó cégek 67%-ának (22/33 válasz) különböz! intézkedések meghozatalára volt
szüksége, míg 27%-uk (9/33 válasz) azt mondta, hogy semmi különös intézkedésre nem
volt szüksége a védjegy megszerzése érdekében. A „bevásárló táskás” cégek esetén a
válaszok megoszlása 80 – 10% (16/20 – 2/20 válasz), az egyéb cégek esetén pedig 46 –
54% (6/13 – 7/14 válasz). Kit"nik tehát, hogy a „bevásárló táskás” cégek körében a
védjegy megszerzése érdekében több intézkedés meghozatala szükséges a védjegy
megszerezése érdekében, mint az egyéb cégek esetén.
A szükséges intézkedéseket (a cégek ezzel kapcsolatban szabadon adták meg a válaszaikat
– nyílt kérdésre válaszolva – így általában több szükséges intézkedést is felsoroltak) az
alábbi ábra szemlélteti összefoglaló jelleggel (32. ábra). Az ábrából kit"nik, hogy míg a
„bevásárló táskás” cégek között egy intézkedés igen domináns (adalékanyag bekeverés +
környezetbarát termék védjegy nyomdázása), addig a többi cég esetében nem tapasztalható
domináns intézkedés, a szükséges intézkedések különböz!ek.
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32. ábra: Megtett intézkedések a védjegy megszerzése érdekében
(forrás: saját szerkesztés a mélyinterjús kutatás alapján)

Következtetés: A hazai védjegyezési rendszer kritériumrendszereinek vizsgálatának
eredményeként megállapítható, hogy a cégek jelent!s hányada (66%) a rájuk vonatkozó
kritériumrendszerek szigorúságát megfelel!nek tartja, és csak kis részük vélekedik úgy,
hogy a kritériumrendszerek túl szigorúak, vagy éppen túl enyhék. A válaszadás során több
cég („bevásárló táskás”) kifejtette a véleményét, mely vélemények legtöbb esetben kritikai
észrevételek. A kritériumrendszer kritikája az alábbi: a bevásárló táskák nyomdázására
vonatkozóan nem életszer"ek a követelmények, és nem is igazán környezetbarátak (logo
mérete, színe, mindig változó regisztrációs szám stb.).
Azzal, hogy a legtöbb cég megfelel!nek tartja az adott kritériumrendszert, összhangban áll
az az eredmény, miszerint a cégek nagy része (70%) nem javasolna változtatást a
kritériumrendszerrel összefüggésben. Azon cégek válaszából viszont, akik javaslattétellel
éltek kit"nik, hogy nemcsak a kritériumrendszer megváltoztatásának szükségessége
fogalmazódik meg (konkrét javaslatok a „bevásárló táskás” kritériumrendszerrel
kapcsolatban érkeztek - a védjegy nyomtatására vonatkozó kritériumok átgondolása,
gyakorlat orientáltabbá és környezetbarátabbá tétele), hanem a kapcsolódó pályázati és
szabályozási rendszer változtatásának szükségessége is.
A további – a kritériumrendszerekkel összefügg! – vizsgálat pedig feltárta, hogy a cégek
jelent!s hányadának (67%) különböz! intézkedéseket kellett tennie a védjegy megszerzése
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érdekében, és csak kisebb arányban (27%) válaszolták azt a cégek, hogy különösebb
intézkedésekre nem volt szükség. A két nagy vizsgált csoport esetében viszont szembet"n!
a különbség, a „bevásárló táskás” cégek nagyobb arányban válaszolták azt, hogy szükség
volt különböz! intézkedésekre, mint az egyéb cégek. Ezzel összefüggésben a „bevásárló
táskás” cégek esetében kit"nik egy domináns szükséges intézkedés az adalékanyag
bekeverés és a környezetbarát termék védjegy nyomdázása, a többi cég esetén viszont a
szükséges intézkedések változatosságot mutatnak.
Megjegyzés: Vegyük viszont észre, hogy milyen témakörökbe lehet besorolni az
intézkedéseket. Mely intézkedések azok, melyek tényleges beavatkozásokat igényelnek a
termék környezetbarátabbá tétele érdekében, és mik azok, melyek csak a rendszerben
történ!

részvétel

szükséges,

további

intézkedései.

El!z!

csoportba

sorolható:

termékfejlesztés, hulladékgazdálkodás, technológia fejlesztés (11 válasz). A második
csoportba sorolható: kommunikáció, adat- és mintaszerzés, kiegészít! füzet (4 válasz). A
„bevásárló táskás” cégek domináns válasza (13 válasz) pedig mindkett!höz köt!dik,
hiszen az adalékanyag bekeverése a termék min!ségét változtatja meg, míg a nyomdázás a
védjegy feltüntetése érdekében szükséges intézkedés.
A fenti eredmények alapján kevésnek találom azon cégek arányát, melyeknek
intézkedéseket kellett tenniük a védjegy megszerzése érdekében, f!leg akkor, ha leszámítjuk
mindazon intézkedéseket, melyek nem a termék környezettel összefügg! jellegével
kapcsolatosak. Továbbá az is érdekes, hogy a „bevásárló táskás” cégek esetében a védjegy
megszerzésének alapja csak az adalékanyag bekeverés, majd a szükséges nyomdázás, de a
termék más életciklus szakaszaihoz nem kapcsolódnak szükséges intézkedések. Ezek
alapján úgy lehet érezni, hogy a kritériumrendszerek teljesítése szinte bárki számára
elérhet!, és megkérd!jelezi a környezetbarát jelleget. Ez utóbbiakra utalnak azon válaszok
is, melyeket maguk a cégek adtak a kérdések megválaszolása során:
•

A

védjegy

nyomtatására

vonatkozó

kritériumok

átgondolása,

gyakorlat

orientáltabbá és környezetbarátabbá tétele (védjegy méretének csökkentése, legyen
lehet!ség a védjegyet a táska oldalába nyomtatni, a nyomtatás színkorlátozásának
feloldása stb.),
•

A kritériumrendszer követelményei terjedjenek ki a gyártáson és a felhasznált
anyagok körén túl a környezeti hatásokat figyelembe véve a termék más életciklus
szakaszaira is (mely egyben növelné a védjegyet szerzett termékek értékét is) –
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legyen szélesebb kör" a vizsgálat,
•

A kritériumrendszer túl enyhe, mert csak a gyártásra vonatkozóan tartalmaz
el!írásokat (pedig a környezetvédelem és környezetbarátság ennél többet jelent),

•

A kritériumrendszer túl enyhe, mert nincs utólagos ellen!rzés a rendszerm"ködés
során.

Szükséges lenne a cégek véleményét átgondolva a rendszert olyan irányban fejleszteni,
hogy a rendszerrel kapcsolatos megbízhatóság megalapozottabb legyen.

C SZAKASZ HARMADIK RÉSZ: A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS MENETE,
VÉDJEGYHASZNÁLATI JOG ÉS KEDVEZMÉNYEK
Egy öko-címkézési rendszer sikerességét befolyásoló tényez!k megítélése a hazai
rendszerben (2)
A kutatás további szakaszának célja annak vizsgálata, hogy a már korábban rangsorolt, egy
öko-címkézési rendszer sikerességét befolyásoló tényez!k közül a pályázati rendszer és a
kedvezmények terén megítéljék azt, hogy ezek mennyiben jellemz!ek a hazai
rendszerm"ködésre. Az eredményeket összefoglaló jelleggel az alábbi táblázat szemlélteti,
mely azt mutatja, hogy a cégek legtöbbje mely kategóriába sorolta a vizsgált két tényez!t
(47. táblázat).
Az els! tényez! (egyszer" pályázati rendszer) jellemz!ségének vizsgálatakor a cégek 24%a (8/33 válasz) úgy ítélte meg, hogy nem tud objektív módon választ adni. A nyolc cég
közül hat a „bevásárló táskás” cégek körébe tartozik. Az indok hátterében az áll – ahogy
azt már fentebb említettem –, hogy a „bevásárló táskás” cégek esetében segítségük volt a
pályázat során, mert magát a pályázást az adalékanyag forgalmazó, Depla Kereskedelmi
Kft. végezte.
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47. táblázat: Egy öko-címkézési rendszer sikerességét befolyásoló tényez!k megítélése a hazai
rendszerben (2) (összesített válaszok, n=33)
(forrás: saját szerkesztés a mélyinterjús kutatás alapján)

A vizsgálat eredménye az, hogy a válaszadók legtöbbje úgy ítéli, hogy a hazai
rendszerm"ködésre jellemz! az egyszer" pályázati rendszer, illetve a legkevésbé se
jellemz! rá az, hogy lennének kedvezmények a védjegyhasználati díjjal kapcsolatban.
Következtetés: Az eredményeket az el!z!ekben bemutatott eredmények tükrében
vizsgálva levonható a következtetés, hogy míg a résztvev! cégek legtöbbje mind a
pályázati rendszer egyszer"ségét, mind a kedvezmények szerepét nagyon fontosnak tartja
egy öko-címkézési rendszer sikeressége szempontjából, addig az el!bbi csak közepes
módon jellemz! (jellemz! kategória) a hazai rendszerre, az utóbbit pedig a cégek a
legnegatívabb értékelési kategóriába sorolták, vagyis úgy ítélték, hogy az a legkevésbé se
jellemz! a hazai rendszerre.
Megjegyzés: A hazai rendszer fejlesztése során törekedni kellene arra, hogy az elméletben
fontosnak tartott tényez!k a gyakorlatra is jellemz!k, meghatározók vagy alapvet!k
legyenek.
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A hazai környezetbarát termék védjegyezési rendszer pályázati rendszerének
megítélése
Az els! válasszal összhangban van az az eredmény, miszerint a cégek túlnyomó része
(cégek 48%-a, 16/33 válasz - leszámítva azokat, akik nem tudtak objektív módon
válaszolni 7 cég) megfelel!nek tartja a hazai pályázati rendszert, kisebb hányaduk (cégek
24%-a, 8/33 válasz) túl bonyolultnak, és csak minimális részük (cégek 6%-a, 2/33 válasz)
tartja túl egyszer"nek (33. ábra).

A hazai öko-címkézési rendszer pályázati rendszerének
megítélése
18

Válaszok megoszlása
(cégek válasza db)

16
14
12

Összes cég

10

Bevásárló táskás cégek

8

Egyéb cégek

6
4
2
0
Túl
egyszer!

Megfelel"

Túl
bonyolult

No

n=33

33. ábra: A hazai öko-címkézési rendszer pályázati rendszerének megítélése
(forrás: saját szerkesztés a mélyinterjús kutatás alapján)

A fentiekkel összefüggésben a cégek nagyobb hányada (cégek 52 %-a, 17/33 válasz) nem
tenne javaslatot a rendszer megváltoztatására, viszont a cégek 33%-a (11/33 válasz)
javaslatokat fogalmazott meg a pályázati rendszer megváltoztatásával kapcsolatban.
A javaslatok az alábbiakban foglalhatók össze:
•

A pályázati rendszer legyen egyszer"bb, könnyen megoldható, kevesebb
dokumentációval,

•

A rendszerben történ! részvétel legyen olcsóbb, a kisebb cégek számára is
megfizethet!,
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•

A pályázatok értékelésénél nagyobb az objektivitás és függetlenség – legyenek
utólagos visszacsatolások és ellen!rzések is (tényleges megfelelés érdekében) –
legyen megbízhatóbb, legyenek a vizsgálatok komolyabbak,

•

A védjegyhasználati jog meghosszabbításakor ne változzon meg a regisztrációs
szám, mert az költségnövel! hatást eredményez a védjegy nyomdázásakor (jelent!s
költségnövel! tényez! a bevásárló táskák esetén)

•

Kapcsolódó

szabályozási

háttér

megváltoztatása

(szabályozási

ösztönz!k,

közbeszerzések esetén el!nyben részesítés; az, hogy a bevásárló táskák esetén
minden év márciusáig be kell vallani az adatokat, kizárja új partnerek bevonását
stb.).
Következtetés: A hazai védjegyezés pályázati rendszerének vizsgálatai eredményeként
megállapítható, hogy a cégek nagyobb hányada (cégek 48%-a, 16/33 válasz) a pályázati
rendszert megfelel!nek tartja, és csak a cégek kisebb hányada (cégek 33%-a, 11/33 válasz)
javasol változtatásokat a rendszerben.
A változtatások leginkább a pályázati eljárás egyszer"sítésére, a rendszer költségeinek
csökkentésére, az eredmények megbízhatóságának növelésére, továbbá a kapcsolódó
szabályozási háttér ösztönz!bbé tételére irányulnak.
Megjegyzés: Korábbi (kritériumrendszer vizsgálatához kapcsolódó) felvetésemmel
összefüggésben a pályázati rendszer megváltoztatási javaslatok között több cég is említette
a rendszer megbízhatóságának és objektivitásának növelési igényét. Ezeket hallva
megkérd!jelezhet! a jelen rendszer m"ködése a felsoroltak tekintetében. Mindenképpen
szükséges lenne a cégek véleményét átgondolva a rendszert olyan irányban fejleszteni,
hogy a rendszerrel kapcsolatos megbízhatóság megalapozottabb legyen.

Esetleges kedvezmények megítélése a hazai öko-címkézési rendszerben
A kutatás további részében vizsgáltam, hogy a cégek:
•

… hogyan vélekednek különböz!, a hazai rendszerbe is bevezethet!, esetleges
kedvezmények motiváló hatásáról,

•

… javasolnák-e kedvezmények bevezetését a védjegyezéssel kapcsolatban, és
amennyiben igen, melyek lennének ezek a kedvezmények.
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Az els! válasz kapcsán azt az eredményt kaptam, hogy a cégek 52%-a (17/33 válasz) úgy
ítéli, hogy az esetleges kedvezmények nagyon motiválóak, 33%-uk (11/33 válasz) szerint
motiválóak, és csak 12%-uk (4/33 válasz) szerint egyáltalán nem motiválóak (lásd
disszertációm 16. ábráját).
A kedvezményekkel összefüggésben a válaszadó cégek 58%-a fejtette (19/33 válasz) ki
véleményét arra vonatkozóan, hogy !k maguk milyen kedvezményeket tudnának
elképzelni a rendszerm"ködéssel kapcsolatban, illetve tett javaslatot ezek bevezetésére. A
cégek ötletei az alábbi módon foglalhatók össze. A védjegyezett termékek vagy a
védjegyet szerzett vállalatok számára:
•

Környezetterhelési díjak csökkentése,

•

Termékdíj kedvezmény,

•

Állami támogatás, amivel lehetne mérsékelni a termék fogyasztói árát, csökkentve
ezáltal a hagyományos termékhez képesti árkülönbséget,

•

Adókedvezmény,

•

Bányajáradék kedvezmény,

•

Kedvezmények a hulladékhasznosításnál, szállításnál,

•

A védjegyhasználati díjra kedvezmény (pl. nem eladási id!szakban).

Az adott kutatási rész eredményeinek összefoglalását disszertációm 6. fejezete tartalmazza.
C SZAKASZ NEGYEDIK RÉSZ: A VÉDJEGY ISMERTSÉGE, KOMMUNIKÁCIÓ
Egy öko-címkézési rendszer sikerességét befolyásoló tényez!k megítélése a hazai
rendszerben (3)
A kutatás következ! részében újra azt vizsgálom, hogy a korábbiakban már elméleti síkon
vizsgált, egy öko-címkézési rendszer sikerességét befolyásoló tényez!k mennyiben
jellemz!ek a hazai rendszerm"ködésre. A résztvev! cégek legtöbbjének véleményét az
alábbi táblázat (48. táblázat) foglalja össze.
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48. táblázat: Egy öko-címkézési rendszer sikerességét befolyásoló tényez!k megítélése a hazai
rendszerben (3) (összesített válaszok, n=33)
(forrás: saját szerkesztés a mélyinterjús kutatás alapján)

A válaszokból kit"nik, hogy a cégek legtöbbje a vizsgált, egy öko-címkézési rendszer
sikerességét befolyásoló tényez!ket a hazai rendszer vonatkozásában jellemz!nek, alig
jellemz!nek, illetve legkevésbé jellemz!nek tartja. A válaszok alapján a legpozitívabb a
vélemény a védjegy ismertségének a vállalatok körében (jellemz! kategória), rosszabb a
helyzet a védjegy ismertségének a lakosság körében, valamint a környezettudatos
fogyasztói réteg meglétével kapcsolatban (alig jellemz! kategória), és leginkább negatív a
kép a védjegy ismertség növelésével (kommunikációs eszközök használatának
segítségével) kapcsolatban. Az eredmények tulajdonképpen bels! összefüggést is
mutatnak, hiszen megfelel!, a védjegy ismertségét növel! eszközök hiányában nem is
várhatnánk az adott kategóriáknál magasabb értékeket a védjegy ismertsége terén.

Következtetés: A kapott vizsgálati eredményekb!l – miszerint a védjegy ismertsége,
annak kommunikálása, és a környezettudatos fogyasztói réteg megléte a hazai rendszerre a
legkevésbé jellemz! kategória és jellemz! kategóriák közé esik – levonható a
következtetés, hogy az elméleti szinten nagyon fontosnak tartott tényez!k (lásd korábbi
vizsgálat eredménye) a hazai gyakorlatban mennyire nem érvényesülnek.
Megjegyzés: Annak érdekében, hogy a rendszer dinamikusan fejl!dhessen és fenntartható
módon üzemelhessen szükség van a védjegy ismertségére, hiszen, ha a vállalatok nem
ismerik a védjegyet, akkor nem is pályáznak annak megszerzése érdekében, ha pedig a
fogyasztók nem ismerik, akkor nem keresik a védjegyezett termékeket a vásárlásaik során,
és ily módon nem is részesítik !ket el!nyben (még a környezettudatos vásárlók sem). Ez
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pedig visszahat a vállalatoknak a rendszerben történ! részvételére, hiszen akkor azt
tapasztalják, hogy a védjegyhasználati joghoz f"z!d! várt el!nyeik nem valósulnak meg a
gyakorlatban (lásd a korábbi vizsgálatok eredményét).
A hazai környezetbarát termék védjegy ismertségének, és az ismertség hatásainak
megítélése
Az adott kutatási rész eredményeinek kifejtését disszertációm 6. fejezete tartalmazza.
Részvételi szándék egy jöv!beli, a hazai öko-címke ismertséget
kommunikációs stratégia kidolgozásában és kampány megvalósításában

növel!

A kutatás utolsó mozzanata annak felmérése volt, hogy a cégek mutatnak-e részvételi
hajlandóságot egy jöv!beli, a hazai öko-címke ismertséget növel! kommunikációs
stratégia kidolgozásában és kampány megvalósításában.
A cégek válasza kedvez!, 82%-uk (27/33 válasz) hajlik a részvételre (talán 45% + igen
27% + biztosan igen 9%) (34. ábra).

34. ábra: Részvételi szándék egy jöv!beli, a hazai öko-címke ismertséget növel! kommunikációs
stratégia kidolgozásában és kampány megvalósításában
(forrás: saját szerkesztés a mélyinterjús kutatás alapján)
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Következtetés: A cégek igen nagy arányban mutatnak érdekl!dést egy kommunikációs
kampánnyal összefüggésben, és készek is együttdolgozni.
Megjegyzés: Mivel az nem kérdéses, hogy szükség van egy jöv!beli, a címke ismertséget
növel! kampányra, ki kellene használni a cégek együttm"köd! hajlandóságát –
felhasználva

tapasztalataikat,

véleményeiket,

ötleteiket

–

kidolgozva

egy

közös

kommunikációs stratégiát és kampányt.

KÖVETKEZTETÉSEK
A környezetbarát termék védjegyezési rendszerben a résztvev! cégekkel készített
mélyinterjús kutatás felépítését és eredményeit mutattam be a fentiekben. Minden egyes
eredmény esetén következtetéseket vontam le, sokszor saját megjegyzéseket is tettem.
Az alábbiakban ismétl! jelleggel rövidítve összefoglalom a következtetéseket (az
eredmények közötti mélyebb összefüggésekre vonatkozó következtetések érdekében lásd
az el!z!ekben a részletes leírást).

Adatok a cégekr!l, a termékekr!l és a védjegyhasználati jogról
•

A védjegyezett termékek piaca jelent!sen megváltozhat, ugyanis ha a piaci igények
olyan irányba alakulnak, mely nem kedvez a védjegyezésnek, akkor el!fordulhat,
hogy a jelenleg védjegyhasználati joggal rendelkez! cégek mintegy harmada nem
hosszabbítja meg szerz!dését.

•

Nem várható jelent!s változás a védjegyezett termékek számának változása terén.
A piaci igények változása azonban el!idézheti újabb termékeknek a védjegyezési
rendszerbe történ! bekerülését, f!leg a bevásárló táska kategórián belül.

Motiváltság és marketing
A védjegyhasználati jog megszerzése el!tti id!szak jellemz! paraméterei
•

Nincs olyan egységes kommunikációs eszköz, mely az öko-címkézés kapcsán a
legf!bb információforrásul szolgálna, az információcserében leginkább a piaci
kapcsolatoknak jut a legnagyobb szerep.

•

A védjegy megszerzésének hátterében f!leg a címkézés gazdasági el!nyt okozó
tulajdonságai állnak, vagyis a várt versenyel!ny- és az imázsnövekedés. Továbbá
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megjelenik a piaci kényszer hatása is, ez viszont csakis a „bevásárló táskás” cégek
esetén fogalmazódott meg indokként, ebben a csoportban viszont ez a
legjelent!sebb érv a címkézésben történ! részvétellel kapcsolatban. Az egyéb
cégek a versenyel!ny növelés mellett az imázsnövelést és a környezettudatosság
kommunikálását emelték ki válaszaik során. Az eltérés a két csoport között érthet!
a termékdíjas szabályozást is figyelembe véve.
•

A cégek bizakodók a védjegyhasználat gazdasági el!nyei terén. A vállalatok a
rendszerbe történ! belépésük el!tt a címkézéssel kapcsolatos várt hasznokat (lásd
el!z! eredmények) jelent!sebbnek ítélték, mint a fizetend! pályázati, és
védjegyhasználati díjat, vagyis igazi gazdasági motivációt érezve választották a
rendszerbe történ! belépést. A „bevásárló táskás” és egyéb cégek összehasonlító
vizsgálatakor azonban kit"nik, hogy a „bevásárló táskás” cégek esetén nagyobb a
várakozás, mely a termékdíjas szabályozással is magyarázható.

A védjegyhasználati jog megszerzése utáni id!szak jellemz! paraméterei
•

A védjegyezéssel kapcsolatos várt és tapasztalt el!nyök kapcsán levonható a
következtetés, hogy a válaszadók közel fele tapasztalta az elvárt el!nyeinek
gyakorlatban történ! megvalósulását. A cégek legtöbbje (90%-a) viszont
semmilyen nem várt el!nyt nem tapasztalt a címkézési rendszerben történ!
részvétel kapcsán.

•

A védjegyhasználati jog megszerzése el!tti és utáni id!szak eredményét egymással
összevetve megállapítható, hogy a védjegyhasználati jog megszerzése után a cégek
kevésbé érzik el!nyösnek a védjegyhasználatot, mint el!z!leg (5 cég válasza, 14%os csökkenés), inkább érzik gazdasági szempontból közömbösnek. A különbség
mutatja, hogy a „bevásárló táskás” cégek elvárásai túlzottak voltak a valósághoz
képest, míg az egyéb cégek elvárása reálisnak nevezhet!. Megjegyzés: A különbség
ugyancsak adódhat a termékdíjas szabályozás kapcsán várt és tapasztalt el!nyök
különböz!ségéb!l, ami viszont összefügg a termékdíjas szabályozás id!beli
változásaival is.

•

A cégek válaszaiból kit"nik, hogy a védjegyhasználati jognak a cégek marketinges
tevékenységében nincs kiemeltebb szerepe, annak ellenére, hogy a cégek nagy
része (85%-a) feltünteti kommunikációs tevékenységében, hogy terméke
rendelkezik védjegyhasználati joggal. Különbség tapasztalható a „bevásárló táskás”
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és az egyéb cégek között, míg el!z!ek kevésbé folytatnak aktív marketing
tevékenységet,

utóbbiak

többféle

kommunikációs

eszközt

használnak

a

védjegyhasználati jog kommunikációja céljából.
A hazai védjegyez! rendszer sikeressége, jöv!beli lehet!ségek
Egy öko-címkézési rendszer sikerességét befolyásoló tényez!k, a hazai rendszer
sikeressége
•

A kutatásban résztvev! cégek többsége nagyon fontosnak tartja egy rendszer
sikerességének szempontjából, hogy a rendszerben megfelel! számú lakosság
közeli védjegyezhet! termékcsoport legyen, hogy a kritériumrendszerek jól,
szakmailag megalapozott módon, környezeti szempontokat figyelembe véve (LCA
logikát követve) kerüljenek kidolgozásra, hogy egyszer" legyen a pályázati
rendszer, legyenek kedvezmények a védjegyhasználati díjjal kapcsolatban, a
védjegy ismert legyen a vállalatok és lakosság körében, hogy legyen a piacon
környezettudatos vásárlói réteg, továbbá, hogy a védjegy ismertségét megfelel!
kommunikációs eszközök segítségével növeljék. Fontosnak tartják továbbá, hogy a
rendszerben megfelel! számú védjegyezhet! termékcsoport, védjegyet szerzett
termék és vállalat legyen.

•

A kutatásban résztvev! cégek többsége nem tartja sikeresnek a rendszert, kisebb,
de számottev! arányuk sikeresnek tartja és egyetlen cég sem érzi úgy, hogy a
rendszer nagyon sikeres lenne.

Védjegyezhet! termékek köre és kritériumrendszerek a hazai védjegyezési rendszerben
•

A cégek legtöbbje (leszámítva azokat, akik úgy érezték, hogy nem tudnak objektív
módon válaszolni a kérdésre) az el!z!ekben fontosnak, vagy nagyon fontosnak
ítélt,

egy

öko-címkézési

rendszer

sikerességét

befolyásoló

tényez!k

(termékcsoportok, kritériumrendszerek, védjegyezettek) szerepe kapcsán úgy
vélekedett, hogy azok nem igazán jellemz!ek a hazai rendszerm"ködésre.
•

A hazai rendszerben szerepl! termékcsoportok számának és körének vizsgálatából
kit"nik, hogy a ténylegesen választ adó cégek (a cégek jelent!s része érzi úgy, hogy
nem látja át a teljes rendszerm"ködést, így a szóban forgó kérdésekben nem tud
objektív módon válaszolni) többsége túl kevésnek tartja a védjegyezhet! termékek
körének számát a hazai rendszerben, továbbá úgy ítéli meg, hogy túl sz"k a
védjegyezhet! termékcsoportok köre, a rendszerben szerepl! termékcsoportokra
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pedig az jellemz!, hogy nem lakosság közeli termékek, valamint, hogy f!ként azon
termékcsoportok dominánsak a rendszerm"ködésben, mely hátterében ösztönz!
szabályozás, vagy érzékelhet! gazdasági haszon áll. A cégek nagy része úgy érzi,
hogy a termékcsoportok kib!vítése szükséges, mely növeli a rendszer
eredményességét.

Ezzel

összefüggésben

f!leg

lakosság

közeli,

háztartási

eszközöket ajánlanak a rendszerbe történ! bevonásra.
•

A

hazai

védjegyezési

rendszer

kritériumrendszereinek

vizsgálatának

eredményeként megállapítható, hogy a cégek jelent!s hányada a rájuk vonatkozó
kritériumrendszerek szigorúságát megfelel!nek tartja, és csak kis részük vélekedik
úgy, hogy a kritériumrendszerek túl szigorúak, vagy éppen túl enyhék. A
válaszadás során több cég („bevásárló táskás”) kifejtette a véleményét, mely
vélemények legtöbb esetben kritikai észrevételek. A kritériumrendszer kritikája az
alábbi: a bevásárló táskák nyomdázására vonatkozóan nem életszer"ek a
követelmények, és nem is igazán környezetbarátak (logo mérete, színe, mindig
változó regisztrációs szám stb.).
A pályázati eljárás menete, védjegyhasználati jog és kedvezmények
•

Míg a résztvev! cégek legtöbbje mind a pályázati rendszer egyszer"ségét, mind a
kedvezmények szerepét nagyon fontosnak tartja egy öko-címkézési rendszer
sikeressége szempontjából, addig az el!bbi csak közepes módon jellemz! (jellemz!
kategória) a hazai rendszerre, az utóbbit pedig a cégek a legnegatívabb értékelési
kategóriába sorolták, vagyis úgy ítélték, hogy az a legkevésbé se jellemz! a hazai
rendszerre.

•

A

hazai

védjegyezés

pályázati

rendszerének

vizsgálatai

eredményeként

megállapítható, hogy a cégek nagyobb hányada a pályázati rendszert megfelel!nek
tartja, és csak a cégek kisebb hányada javasol változtatásokat a rendszerben. A
változtatások leginkább a pályázati eljárás egyszer"sítésére, a rendszer költségeinek
csökkentésére, az eredmények megbízhatóságának növelésére, továbbá a
kapcsolódó szabályozási háttér ösztönz!bbé tételére irányulnak.
•

A cégek legtöbbje (nagyon) motiválónak érzi azt, ha egy rendszerben bevezetésre
kerülnek a védjegyhasználati joghoz tartozó kedvezmények, és a cégek jelent!s
része javaslatot is tett ilyen kedvezmények bevezetésére. A javasolt kedvezmények
legtöbbje általános jelleg", minden védjegyhasználóra egyaránt értelmezhet! (pl.
állami támogatások adó-, környezetterhelési díj kedvezmények), mások csak
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bizonyos

termékek

kapcsán

értelmezhet!ek

(pl.

termékdíj

kedvezmény,

hulladékhasznosítási és szállítási díj-, bányajáradék kedvezmények).
A védjegy ismertsége, kommunikáció
•

A védjegy ismertsége, annak kommunikálása, és a környezettudatos fogyasztói
réteg (melyet a cégek egy öko-címkézési rendszer nagyon fontos sikerességet
befolyásoló tényez!inek tartanak) megléte a hazai rendszerre a legkevésbé jellemz!
kategória és jellemz! kategóriák közé esik.

•

A védjegy ismertség növelése érdekében igen kevés felhasznált eszközzel
találkoznak mindennapos m"ködésük során a cégek. A válaszadók legtöbbje azt
nyilatkozta, hogy szinte semmilyen a címke ismertséget növel! eszközzel nem
találkozik, míg a többiek válaszából kiderül, hogy a címke ismertségének
növelésében az Internet és a piaci kapcsolatok töltenek be fontosabb szerepet.

•

A címke ismertség (vállalatok körében), és annak hatásainak vizsgálatából kit"nik,
hogy a cégek úgy vélekednek a védjegyezésr!l, hogy az ismert, vagy kevésbé
ismert a vállalatok körében. A cégek válaszaiból az is szembet"n!, hogy az
ismertség egyes iparágakon belül sokkal jellemz!bb (gondolva itt a „bevásárló
táskás” cégek körére), mint másokban, továbbá, hogy a cégek hiányolják a
tájékoztató munkát. Holott a cégek nagy része úgy érzi, hogy a védjegy ismertsége
növelné a vállalatok pályázati kedvét is. A cégek véleményének indoklása igen
érdekes következtetéseket enged levonni: mind az igennel, mind a talánnal, mind a
nemmel válaszadók ugyanarra az összefüggésre hívták fel a figyelmet, miszerint:
nem elég a védjegy ismertségének növekedése, nagyon fontos az is, hogy a cégek a
gyakorlatban is érezzék a védjegyezés gazdasági el!nyeit. Ez az eredmény teljes
összhangban van a védjegyezéssel kapcsolatos várt és tapasztalt el!nyök
vizsgálatának eredményeivel.

•

A címke ismertség (lakosság körében), és annak hatásainak vizsgálatából kit"nik,
hogy a cégek azonos arányban vélik úgy, hogy a védjegy egyáltalán nem ismert
vagy ismert a lakosság körében. Felt"n!, hogy egyetlen cég sem válaszolta azt,
hogy a védjegy nagyon ismert lenne. A válaszaik indoklásából kiderül, hogy f!leg
két okot tartanak a cégek ezzel kapcsolatban fontosnak: tájékoztatás hiányát,
lakosságközeli termékek hiányát. Az ismertség növelése fontos lenne, a cégek nagy
része érzi úgy, hogy az növelhetné a védjegyezett termékek iránti keresletet.
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Indokként kiemelve, hogy az ismertség és kereslet összefügg, és n! a lakosság
környezettudatossága (bár még sokszor csak az ár számít).
•

A cégek igen nagy arányban mutatnak érdekl!dést egy kommunikációs
kampánnyal összefüggésben, és készek is együttdolgozni.

A fent levont következtetéseken túli következtetéseket disszertációm 6. fejezete
tartalmazza.
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