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Jelen tanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-
2010-0001 jelű projekt részeként az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.  
 
1. Önszabályozási eszközök tipizálása 
 
 
A szabályozási eszközök harmadik kategóriájába 
tartoznak az önkéntes megállapodások, amelyeket 
gyakran kombinálják mind a direkt, mind a 
közvetett közgazdasági eszközökkel. Ezeket a 
szakirodalom nem tekinti gazdasági eszközöknek 
annak ellenére, hogy egyes elemeik gazdasági 
jellegűek, annyiban azonban hasonlítanak a 
gazdasági eszközökhöz, hogy rugalmas szabályozást 
tesznek lehetővé.1 Az önszabályozás olyan 
eszközök gyűjteménye, amelyek a gazdasági 
eszközök mellett a közvetlen beavatkozást szolgáló 
közigazgatási szabályozás kiegészítői lesznek. Az 
önszabályozás egyre fontosabb eszköze lett a 
környezetpolitikának.2 Ez a szabályozás többféle 
különböző fajtájú szabályozó eszközt foglal 
magában, amelyeknek közös jellemzője az önkéntes 
megközelítés a környezeti teljesítmény javítása 
érdekében a költséghatékonyság szem előtt 
tartásával.3 
 
A szakirodalom különféle eszközöket sorol ebbe a 
kategóriába. Van olyan álláspont, amely a 
környezeti tudatosságot és felelősséget tekinti ilyen 
eszköznek, amelyek beépülnek az egyéni 
döntéshozatalba. Ez a felfogás az önkéntes 
megegyezéseket a gazdasági eszközök körébe 
sorolja.4 
 
Más álláspont szerint az önkéntes eszközöknek 
sokféle formája létezik, de ezeket sehol sem 
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1. The typology of self-regulation’s 
instruments 

 
We can find the voluntary agreements in the third 
category of the regulatory instruments; they are 
basically combined with other direct or indirect 
economic instruments. The literature does not 
consider them as economic instruments, even 
though some of their elements have an economic 
nature, however they are similar to the economic 
instruments, because they allow a flexible control.1 
Self-regulation is a collection of tools, which can 
complete the administrative control. The self-
regulation has become an increasingly important 
tool of the environmental policy.2 This regulation 
incorporates different types of regulatory 
instruments, which have a common feature: the 
voluntary approach to improve the environmental 
performance with the cost-effectiveness in mind.3   
 
 
 
 
Different kinds of tools are classified in this 
category by the literature. There is a view, which 
says that we can find the environmental awareness 
and liability between the instruments and these are 
incorporated into the individual decision-making. 
This view considers voluntary agreements as a 
part of the economic instruments.4  
 
Others think that the voluntary agreements have 
different forms, but they are not used as individual 
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alkalmazzák elkülönülten a többi szabályozó 
eszköztől, inkább kiegészítik a jogi szabályozást. 
Három ilyes esetet említ a szakirodalom:5 (a) a 
szabályozás teljesítésalapú célokat határoz meg, 
nyitva hagyva a célokhoz vezető módozatokat és 
eszközöket; (b) egy későbbi szabályozás 
kidolgozásához az önkéntes eszközök eredményeit 
kívánják felhasználni; (c) egy adott iparág közös 
érdeke az önkéntes eszközök alkalmazása. 
 
Az önkéntes eszközök megvalósítására is csak 
szabályozott keretek között kerülhet sor:6 (a) a felek 
informális kapcsolatot létesítenek a kormánnyal, de 
maguk határozzák meg céljaikat, ellenőrzik a 
megvalósulást és erről jelentéseket készítenek; (b) 
az ipari szektor formális szerződést köt a 
kormánnyal és a szerződésben meghatározzák a 
célokat, kötelezettségvállalásokat, határidőket, 
amelyek az ágazat valamennyi szereplője számára 
kötelezőek. 
 
Van olyan nézet, amely széleskörűen értelmezi az 
önszabályozás területét és nemcsak az önkéntes 
megállapodások formáit sorolja ebbe a kategóriába. 
Ide tartozónak tekinti:7 (a) önkéntes megállapodást, 
konszenzust, (b) környezeti menedzsmentet, (c) 
környezeti auditot, (d) környezetvédelmi nyilatko-
zatot, (e) környezetbarát termékjelzés, életciklus 
elemzést. 

 
2. Önkéntes megállapodások 
 
A környezetvédelmi szabályozás egyre nagyobb 
nehézségekben ütközik, ezzel kapcsolatos feladatok 
egyre bonyolultabbak, illetve egyre növekednek a 
szennyezés-csökkentés költségei. Az önkéntes 
megállapodások szerepe ezért egyre jelentősebbé 
válik.8 
 
Az önkéntes megállapodások alatt a szabályozott 
közösség és az állami szervek közötti, illetve a 
szabályozott közösségen belül létrejött 
szerződéseket értjük.9 
 
Az önkéntes megállapodásoknak különféle típusai 
lehetnek:10 (a) szabályozási megállapodás – az állam 
és az iparágak között létrejött, jogszabályt pótló 
megállapodás; (b) jogkövetési megállapodás – 
hatósági határozat pótlására a környezethasználó és 

tools, they rather complete the legal regime. The 
literature mentions three cases:5 (a) the regulation 
defines performance-based goals with leaving 
open the ways and means of attaining the goals; 
(b) using them to develop a future regulation; (c) 
using voluntary tools is a common interest of a 
given industry.   
 
 
 
To realize these voluntary instruments, a regulated 
framework is needed:6 (a) the parties establish 
informal relations with the government, but they 
determine their targets, they monitor the 
implementation and they make reports of this 
process; (b) the industrial sector concludes a 
formal contract with the government and they 
define the targets, their commitments, deadlines, 
which are obligatory for every participant in the 
industry.   
 
There is a view which widely interprets the field of 
self-regulation, classifying not only voluntary 
agreements as belonging to this field, but also 
including:7 (a) voluntary agreement, consensus; (b) 
environmental management; (c) environmental 
audit; (d) environmental statement; (e) 
environmentally friendly marking, life cycle 
assessment. 
 
2. Voluntary agreements 
 
The environmental regulation has to face more 
and more difficulties, the related tasks are 
complicated, and the costs of the pollution control 
are also increasing. This is because why the role of 
voluntary agreements are progressively more 
important.8  
 
The voluntary agreements are special contracts, in 
which the parties are firstly the regulated 
community and the public bodies, secondly the 
participants of the regulated sectors.9  
 
There are different types of these agreements:10 (a) 
the regulatory agreement – is a substitute of an act 
between the state and the industries; (b) the law-
abiding agreement – is a substitute of an official 
decision between the user of the environment and 
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a környezetvédelmi hatóság között létrejött 
szerződés, a jogszabály alkalmazásával kapcsola-
tosan jön létre; (c) szabványosítás az önkéntes 
jogkövetés mértékeként jön létre; (d) magatartási 
kódexek – egyes iparágak területén kialakított 
normák, amelyet a felek kötelezően alkalmaznak; 
(e) mediáció. 
 
Az önkéntes megállapodások eszköze mellett és 
ellene is szólnak érvek a szakirodalomban. Egyrészt 
hasznos és rugalmas kiegészítői a direkt 
szabályozásnak, sőt sok esetben megelőzik a 
jogalkotást illetve csökkentik a szabályozó és 
közigazgatási eszközök mennyiségét. A megegyezés 
az iparban költséghatékony megoldásokhoz 
vezethet, mivel lehetővé teszi, hogy a környezet-
védelmi kiadásokat tőkebefektetéseihez igazítsa. 
Gyorsan alkalmazható eszközként jelenik meg a 
gyakorlatban.11 Az önkéntes megállapodások 
nehézségei az ellenőrzésben és a végrehajtásban 
jelentkeznek, és sok esetben nincsenek megfelelő 
szankció a nem teljesítés esetére. Problémát 
jelentenek továbbá azok a kibocsátók, akik vagy 
kimaradnak vagy megpróbálnak kibújni a 
megállapodás kötelezettségei alól.12 
 
 
Mindezen nehézségekre tekintettel az önkéntes 
megállapodások érvényesülését a megállapodásba 
külső eljárási szabályok biztosítják:13 (a) társadalmi 
részvétel, nyilvánosság biztosítása, hogy ne nyíljon 
mód a visszaélésre; (b) minden részes fél eljárási 
jogait és kötelezettségeit tisztázni kell; (c) a 
szabályozási és jogkövetési megállapodásoknak 
konkrétan meghatározható eredményre kell 
irányulnia, mert bizonytalanná válhat a megvalósítás 
ellenőrzése; (d) a szerződés formai követelményei, a 
jogérvényesítés és a jogorvoslati lehetőség 
megteremtése. 
 
3. Környezeti menedzsment 
 
A környezeti menedzsment rendszerek az 
önszabályozás fontos területét képezik, amelyek 
kiterjednek a vállalkozáson belüli, az iparágak 
szintjén zajló, és az üzleti szférán túli folyamatokra. 
A fenntartható fejlődés kritériumai kikényszerítik a 
különféle rendszerekből, hogy hazai illetve 
nemzetközi szinten is elfogadható környezeti 

the environmental authority; (c) the 
standardization – is the measure of the voluntary 
compliance; (d) the codes of conduct – are 
mandatory norms in the sectors of the industries; 
(e) mediation.   
 
 
 
In the literature we can find arguments in favour 
of this tool and against it. On the one hand, they 
are useful and flexible complements of the direct 
regulatory system, even in many cases they are 
ahead of the legislation, and they reduce the 
quantity of the regulatory and administrative 
instruments. The agreement in the industry can 
lead to cost-effective solutions, because it allows, 
that they can adjust their environmental related 
spending to their investments. In the practice it is 
a quickly applicable tool.11 Despite its positive 
features we have to mention also its negative 
impacts, such as: its execution and supervision is 
cumbersome, and there are no appropriate 
sanctions for non-fulfilment. The other problem 
is that there are industrial operators, who do not 
enter into an agreement or they have entered one, 
but they try to evade the obligations.12   
 
Despite these difficulties the effectiveness of these 
agreements are provided by the external 
procedural requirements:13 (a) social participation, 
publicity to not be a mode for misuse; (b) to clear 
the procedural rights and obligations for all of the 
participants is needed; (c) to determine specifically 
the results, because without this the monitoring of 
the progress can be uncertain; (d) formal 
requirements of the contract, creating 
opportunities for enforcement and appealing. 
 
 
 
3. Environmental management 
 
The environmental management regimes play an 
important role in the field of the self-regulation. 
They cover processes in the areas of within the 
business sector, the industry level and beyond the 
business sphere. The criteria of the sustainable 
development forces the national regimes to 
provide the same environmental performance in 
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teljesítményt nyújtsanak. Ennek érdekében 
kidolgozásra kerül a kibocsátóknál a környezet-
központú irányítási rendszer és a külső és belső 
elvárásoknak való megfelelőség igazolása. A 
környezetvédelmi elveknek az irányítási és üzleti 
tevékenység szerves részévé kell válniuk, mivel a 
vállalkozások ezzel igazolják azokat a törekvéseiket, 
hogy az eredményeiket minimális környezeti 
terhelés mellett kívánják elérni.14 
 
A környezeti menedzsment révén a vállalkozás a 
környezeti teljesítményt folyamatosan javítja. A 
környezeti menedzsment segítségével a vállalkozás 
vezetése:15 (a) kiépítik a környezeti szervezet; (b) 
koordinálja a környezeti vonatkozású tervezést, 
irányítást, ellenőrzést és információellátást; (c) 
biztosítja a rendszernek és működésének megfelelő 
dokumentálását; (d) bekapcsol mindenkit a 
környezeti teljesítmény javításába. 
 
 
A vállalati környezeti menedzsment rendszer 
felépítése különböző elemek szorosan összefüggő 
rendszeréből áll.16 
 
A környezeti menedzsment kiépítése 
szempontjából különös jelentősége a környezeti 
önértékelő programnak van (ESAP), amely a 
Global Environmental Management Initiative 
(GEMI) – Washington) ajánlása a vállalkozások 
számára. Az ESAP azért jött létre, hogy segítse a 
vállalkozásokat tevékenységük környezeti szem-
pontból való megértésében és fejlesztési céljai 
megvalósítá-sában.17 A rendszer alkalmazását 1992-
ben az Európai Unió is bevezette a ma is hatályos 
rendszerét 2009-ben véglegesítette. Az EU-EMAS 
rendszer célja, hogy elősegítse a szervezetek 
környezeti teljesítményének folyamatos javítását, a 
szervezetek saját környezetvédelmi vezetési 
rendszerének kialakítását és alkalmazását. Az EU-
EMAS rendszer hazai alkalmazására a környezet-
védelmi törvény teremtett alapot, amely szabá-
lyozza az EMAS rendszert.18 
 
A környezeti menedzsment szempontjából fontos 
szerepet játszanak a szabványok. A szabvány egy 
olyan környezeti menedzsment rendszer létre-
hozását teszi lehetővé, amelynek segítségével a 
vállalkozás megfogalmazhatja a környezeti 

national and supranational level. To this purpose a 
unified environmental management system is 
needed to be developed. The environmental 
principles are needed to be the parts of the 
management and business activities, because the 
companies can verify their aspirations of reaching 
targets by minimal environmental load with these 
documents.14   
 
 
Thanks to this tool the environmental 
performance of the companies is significantly 
improving. With the help of the environmental 
management the company management is:15 (a) 
building the environmental body; (b) coordinating 
environment-related planning, controlling, 
monitoring, and the information supply; (c) 
providing the appropriate documentation of the 
whole system; (d) involving everyone into the 
improvement of the environmental performance.   
 
The structure of the corporate environmental 
management system consists of different kinds, 
but also closely related elements.16   
 
The Environmental Self Assessment Programme 
(ESAP) has got a special role in the regime. This a 
recommendation of the Global Environmental 
Management Initiative (GEMI – Washington) for 
companies. The ESAP is created to help the 
companies improving environmentally their 
activities and achieving their aims.17 The 
European Union introduced the system in 1992, 
and finalized the system – which is still in effect – 
in 2009. The aim of the EU-EMAS system is to 
facilitate the improvement of the company’s 
environmental performance, and to help 
developing their own environmental management 
system. The system’s application in Hungary is 
realized by the Environment Protection Act.18 
 
 
 
 
The standards play an important role in the field 
of environmental management. With them the 
organizations can develop their environmental 
policy, aims and can create principles for realizing 
the aims. The standards’ aim is to make the 
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politikáját, környezeti céljait és megteremti a 
feltételeket ezeknek az elveknek a megvalósítá-
sához. A szabvány célja, hogy képessé tegye a 
vállalkozásokat a környezeti menedzsment 
létrehozására, működtetésére.19 A nemzetközi 
környezetvédelmi szabványosítás kialakítását a 
GATT Uruguay-ban tartott értekezletén 
szorgalmazták. Az ipar ilyen irányú törekvését a 
Nemzetközi Szabványügyi Szervezet is támogatta 
(International Organization for Standardization – 
ISO). A szervezet 1991-ben létrehozott egy 
tanácsadó testületet a nemzetközi egységesítés 
érdekében. 
 
Az ISO 14000 szabványrendszer több tucat 
szabványból áll. A szabványban megfogalmazott 
követelményeket valamennyi résztvevő ország 
elismeri, ezáltal azok világszerte elfogadott normává 
válnak. Az 1996. szeptember 1-jén kiadott ISO 
14001 számú környezeti menedzsment rendszerek 
(Environmental Management Systems) című 
szabvány a gazdálkodó szervezetek belső 
környezetvédelmi ügyintézésére vonatkozó általá-
nos követelményeket fogalmazza meg. Rendszer-
szabványként a szervezet teljes rendszerének a 
környezetvédelemmel összefüggő részrendszerét 
írja le. Ugyanakkor egy olyan általános nemzetközi 
szabvány, amely a környezeti menedzsment 
területén lehetővé teszi, hogy a különböző országok 
vállalkozásai egységesített rendszer szerint 
működjenek.20 
 
A környezeti menedzsment már elfogadott 
példájáról is említést tesz a szakirodalom, mint a 
Nemzetközi Kereskedelmi Kamara 1990-ben 
elfogadott fenntartható fejlődés üzleti chartája, 
amely rögzíti a vállalati környezeti menedzsment 
elveit. Az elvek kiemelik a környezeti politika és 
menedzsment jelentőségét. A tevékenységek és 
projektek környezeti hatásainak elemzésén a 
létesítmények révén a környezeti hatások 
minimalizálását emelik ki az elvek.21 
 
 
 
A környezeti állapotfelmérés kapcsolódik az EMAS 
és ISO rendszerekhez, de önálló szerepköre is van. 
Ez a környezeti állapotfelmérés kiterjed a vizsgált 
rendszerek külső környezetére és a működő 

companies able to develop and to execute their 
environmental management systems.19 The idea of 
creating an international environmental 
standardization was appeared in one of the 
GATT’s conferences, which was held in Uruguay. 
The International Organization for 
Standardization (ISO) also supported the 
initiative. The ISO created an Advisory Board for 
realizing the international standardization in 1991.  
 
 
 
 
 
The ISO 14000 standard system is composed of 
several elements. All ISO members admit the 
requirements, so these standards are applied 
globally. The ISO 14001 standards system was 
published in 1 September 1996. This 
environmental management system draws up 
principles for the organizations’ internal 
environmental management systems. As a 
standard system it draws up the subsystems of the 
organizations’ whole environmental management 
system. However it is also a general international 
standard system, which enables the organizations 
globally the use of a unified environmental 
management system.20 

 
 
 
 
The literature also mentions the globally accepted 
environmental management, for instance we can 
find it in the International Chamber of 
Commerce’s Business Charter for Sustainable 
Development, which was accepted in 1990. This 
Charter also lays down the basic principles of the 
environmental management. The principles 
emphasize the importance of the environmental 
policy and management. Furthermore, it 
highlights the principle of minimizing the 
environmental impacts of the different kinds of 
activities and plants.21   
 
The environmental audit is related to the EMAS 
and ISO systems, but it also has its own role. It 
covers the examined systems’ external 
environment and the operating system’s 
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rendszer környezeti hatásainak felmérésére is.22 
 
4. A környezeti állapotfelmérés 
 
A környezeti állapotfelmérés (audit) egy 
rendszeresen végzett, szisztematikus felépítésű, 
transzparens dokumentált és objektív értékelést 
biztosító környezetvédelmi teljesítményértékelés, 
amelyet arra feljogosított auditorok végeznek. 
 
 
A környezetvédelmi auditálás két formáját 
különbözteti meg a szakirodalom:23 (a) eredményre 
irányuló audit, amely azt vizsgálja, hogy egy adott 
vállalat egy meghatározott időpontban mennyiben 
felel meg a környezeti előírásoknak, cél a jelenlegi 
és a kívánatos állapot összehasonlítása; (b) rendszer 
és eljárás-orientált audit, amely a vállalat környezeti 
állapotának felmérése mellett kiterjed a környezet-
menedzsment rendszer vizsgálatára, cél a jelenlegi 
és a kívánatos állapot összehasonlítása. 
 
 
5. Környezetbarát termékjelzés 
 
Az önszabályozás sok egyéb formája mellett a 
szakirodalom kiemeli a környezetbarát termék-
jelzést és a vállalatok társadalmi felelősségvállalását. 
Az ökocímke, környezetbarát termékjelzés kettős 
funkciót lát el, egyrészt gazdasági eszköz, másrészt 
az önszabályozás eszköze. Mint gazdasági eszköz 
fogyasztói információs funkciót is ellát, amely miatt 
az állam és a nemzetközi szervezetek is foglalkoztak 
a kérdéssel. 
 
1990-ben a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara 
készítette el a környezeti jelölési rendszerekről 
szóló állásfoglalását, amely elvek között hangsú-
lyozzák a rendszer önkéntességét és nyitottságát, az 
eljárás áttekinthetőségét és hatékonyságát, illetve a 
rendszer önfinanszírozó jellegét. Az Uniós 
szabályozás szintén lépéseket tett az ökocímke 
területén 1992-től kezdődően, jelenleg hatályos 
66/2010/EK rendeletben szabályozva az uniós 
ökocímke kérdéskörét.24 A rendelet meghatározza 
az ökocímke rendszer célját. Az uniós ökocímke 
rendszer része a közösség fenntartható fogyasztásra 
és terhelésre vonatkozó politikájának, amely a 
fogyasztás és a termelés környezetre gyakorolt 

assessment of its environmental impact.22  
 
4. Environmental audit 
 
The environmental audit is an environmental 
performance assessment, which is carried out by 
the auditors and it basically means an activity, 
which is conducted regularly, systematically, 
transparently documented and provides an 
objective assessment.   
 
The literature distinguishes between two forms of 
the audit:23 (a) the results-based audit, which 
examines a given organization, at any given time 
how can it meet the environmental requirements, 
this type of audit also compares the current and 
the ideal condition of the organization; (b) system 
and process-oriented audit, which covers a given 
organization’s environmental management 
system’s examination, environmental condition’s 
measurement, and the comparison of the current 
and ideal status.  
 
5. Environmentally friendly marking 
 
The literature highlights the environmentally 
friendly marking and the organizations’ 
responsibility in the field of self-regulation. The 
eco-label, the environmentally friendly marking 
have got a double function, so this is why the 
states and the international organizations have 
addressed the issue.   
 
 
 
The International Chamber of Commerce 
prepared a resolution of the environmental 
marking systems. Between these principles the 
volunteering, the openness, the process’ 
transparency and efficiency and its self-financing 
nature are emphasized. The European Union has 
addressed the issue since 1992, nowadays the 
regulation No. 66/2010/EC is in force about the 
European Union’s Eco-Label.24 The regulation 
defines the eco-label’s target. The eco-label is a 
part of the EU’s sustainable consumption and 
load policy, which is seeks to minimize the 
consumption’s and production’s negative impacts 
on the environment.   
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negatív hatások csökkentésére irányul, ezért az 
ökocímkével szemben támasztott követelmény-
eknek a legjobb környezetvédelmi követelmény-
szinten kell alapulniuk. 
 
Az ökocímke rendszer minden árura és 
szolgáltatásra kiterjed, kivéve az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerekre, állatgyógyászati 
készítményekre és az orvostechnikai eszközökre.25 
Ajánlások kidolgozásával szaktanácsadást és 
támogatást nyújt az ökocímke rendszer 
kidolgozásához és végrehajtásához az Európai 
Unió Ökocímkézésért Felelős Bizottsága (EUÖB). 
 
Az uniós és tagállami ökocímke rendszerek egymás 
mellett is működnek, de fontos az európai államok 
ökocímke-rendszer kritériumainak a harmonizálása. 
Magyarországon az ökocímke rendszerét a 
29/1997. (VIII.29.) KTM rendelet a környezet-
barát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés 
használatának feltételrendszeréről. A cél hasonló, 
mint az uniós ökocímke esetében, azaz a gyártók, 
forgalmazók, fogyasztók, szolgáltatók tájékoztatása 
és motiválása  a kedvezőbb környezeti tulajdonságú 
termékek elterjedése és ezáltal a környezeti tudat 
fejlesztése. A rendelet szűkebb területet ölel fel, 
mint az EU-s szabályozás, hiszen nem terjed ki a 
gyógyszereken kívül élelmiszerekre, italárura, illetve 
emberre és környezetre káros, mérgező anyagokat 
tartalmazó termékekre. 
 
 
 
A forgalomba kerülő termékek és szolgáltatások 
esetében a termék környezetbarát minőségét a 
Magyar Szabadalmi Hivatalnál lajstromozott 
védjegy, mint megkülönböztető jelzés tanúsítja. A 
védjegy használatára a jogosult, aki a környezetbarát 
minősítést megkapta, és aki a Környezetbarát 
Termékek Közhasznú Társaságával védjegyhaszná-
lati szerződést kötött. 
 
A védjegyhasználat pályázati úton nyerhető el bárki 
számára, folyamatos pályáztatással. Az ökocímke 
minősítő eljárás keretében kerül odaítélésre. Az a 
termék kaphat környezetbarát minősítést, amely az 
adott igényt kielégítő egyéb termékkel össze-
hasonlítva, az azonos vagy jobb termékminőség 
mellett, környezeti hatást igazoló életút elemzés 

 
 
 
 
 
The eco-label system covers all goods and 
services, except medicines for human use, 
veterinary medical products and medical devices.25 
The European Union Eco-labelling Board 
develops recommendations, gives professional 
advices for the Member States to develop their 
eco-label systems and to execute them properly.  
 
 
The eco-label system of the EU functions on two 
levels: the EU-level and the Member States’ Level, 
so this is why the harmonization is very 
important. In Hungary the issue is regulated by 
the decree No. 29 of 29 August 1997. This was 
made by the Ministry of Transport and 
Communication as the decree on the terms of the 
use of an environmentally friendly, distinctive 
marking system. The target is the same as the 
EU’s regulation: to inform and to motive the 
manufacturers, the distributors, the consumers, 
the service providers; to spread the goods with 
favourable environmental properties, to develop 
environmental awareness. It covers a smaller area 
in the field of the regulation than the EU’s source 
of law, because it does not cover the medicines, 
food, drinks, and those products, which consist 
harmful substances for humans and environment.  
 
The Hungarian Patent Office certifies the 
products’ and services’ environmentally friendly 
quality. This is like a registered trademark. The 
person, who is entitled to use the mark is the one, 
who received the environmentally friendly mark 
and who concluded a trademark license agreement 
with the Environmentally Friendly Products 
Public Association.   
 
The trademark use can be obtained through 
tendering by anyone. The eco-label will be 
awarded after a certification procedure. A product 
can receive an eco-label if this is compared with 
other products, which satisfy the same needs, after 
an environmental impact analysis, which shows 
that this product in its life history produces better 
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alapján a megfelel a pályázati tájékoztatóban foglalt 
feltételeknek. A védjegy használatának engedélye-
zéséről a miniszter dönt, és a Kht. köti meg a 
védjegyhasználati szerződést. A védjegy a 
minősítési feltételek fennállásáig, de legalább egy 
évre szól. 
 
 
 
6. Társadalmi felelősségvállalás 
 
Az önszabályozás fontos területe a vállalatok 
társadalmi felelősségvállalása (Comporate Social 
Responsibility – CSR). Lényege, hogy a vállal-
kozások önkéntesen hozzájárulnak a jobb 
társadalomhoz és tisztább környezethez, azaz a 
vállalkozások integrálják társadalmi és környezeti 
gondolkodásukat az üzleti tevékenységükbe. Az 
EU-ban is megindult ez a folyamat, amelyek 
alapvető elemeit Zöld Könyvben foglalták össze. A 
Zöld Könyv kiemeli az emberi erőforrás-
gazdálkodás, az egészséges munkahely, a természeti 
erőforrásokkal való megfelelő gazdálkodás és a 
globális környezeti problémákkal való foglalkozás 
kérdéskörét. 
 
7. Összegzés 
 
A szakirodalmi álláspontok sokféle véleményt 
fogalmaznak meg a környezetpolitikai eszközrend-
szerrel kapcsolatban és keresik azt az eszközt, 
amely hatékonyan képes biztosítani a környezeti 
elemek védelmét és hosszabb távon a fenntartható 
fejlődést. A bonyolult és költséges direkt és indirekt 
szabályozók mellett fontos szerepet tölt be az 
önszabályozás. Az önkéntes eszközök kialakítása és 
a környezetpolitika általi befogadása lehetővé teszi 
egyrészt a hatékony környezetvédelmet, másrészt 
utat mutat a jogi szabályozás előtt a különféle 
módszerek kidolgozásával és társadalmi, gazdasági 
elfogadottságával. Nincs abszolút tökéletes eszköze 
a környezetpolitikának, az önszabályozás eszköz-
rendszere sem mentes a problémáktól, de jól 
hozzájárul a környezetpolitika tökéletesebb 
működéséhez. 
 
 
 
 

or equal environmentally friendly impacts than 
other indicator products; and also it has to meet 
the requirements laid down in the informative. 
The minister decides about the use of the eco-
label and the Public Association concludes the 
trademark license agreement of the use of the eco-
label. The scope of the mark is the existence of 
the qualification criteria, but at least one year. 
 
6. Social responsibility 
 
The Corporate Social Responsibility (CSR) plays 
an important role in the field of self-regulation. It 
means that these kinds of organizations 
voluntarily contribute to a better society, a cleaner 
environment, i.e. the companies integrate their 
social and environmental thinking into their 
business operations. This process has started in 
the EU and its basic elements were summarized in 
the Green Paper. The Green Paper emphasizes 
the human resource management, the healthy 
workplace, the proper management of natural 
resources and the problem of dealing with global 
environmental issues.  
 
 
7. Summary 
 
The literature views formulate a wide range of 
opinions about the instruments in the field of 
environmental policy and they also try to find the 
best instrument, which can provide effectively the 
protection of the environmental components and 
in a longer term the sustainable development. 
Besides the complicated and expensive direct and 
indirect regulators the self-regulation plays a very 
important role. The development of the voluntary 
instruments in the field of environmental policy 
allows an effective environmental protection; on 
the other hand, it shows a clear way in the legal 
regulation with developing different types of 
methods, and their acceptance by the society and 
economy. There is no absolutely perfect 
instrument of the environment policy, this is why 
the self-regulation also has its problems, but 
besides them it contributes well to a better 
functioning environmental policy. 
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