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A hulladékpapírból illetve fenntartható 
erdőgazdálkodásból származó alapanyag-
ból, csökkentett energiafelhasználással és 
minimális károsanyag-kibocsátással elő-
állított papírárura a gyártók elnyerhetik az 
illetékes szervezetektől a „környezetbarát 
termék” minősítést, az ökocímkéket.

A környezetbarát papírtermékeken, 
csomagolóanyagokon gyakran láthatjuk 
az FSC és a PEFC ökocímkéket, melyek a 
fenntartható erdőgazdálkodásból szárma-
zó faanyagokat jelölik. Ez azt jelenti, hogy 
a papír termék primer rostokból készül és 
a legtöbb esetben színe fehér. Tehát máris 
van gazdaságilag is versenyképes, környe-
zetbarát alternatívája az oly sokat emlege-
tett barna újrapapírnak.

Hazánkban a környezetbarát háztartás-hi-
giéniai, illetve az irodai papírtermékek a ma-
gyar Környezetbarát Termék védjeggyel és az 
Európai Unió EU Margaréta ökocímkéjével 
tanúsíthatók. Ezek a papír termékek készül-
hetnek teljes mértékben vagy csak részben la-
kossági felhasználóktól visszagyűjtött újra-
hasznosított papírból. A színük lehet barna, 
de akár fehér is. Számos klórmentes techno-

Nem csak a barna és az újrahasznosított lehet környezetbarát

Mindennapi életünk ma már elképzelhe-
tetlen lenne papír nélkül, éppen ezért 
fontos, hogy tudatosan használjuk és ke-
zeljük ezt az anyagot a lehető legcse-
kélyebb terhelést róva környezetünkre. 
Egyre több vásárló igyekszik a zöld alter-
natívát választani, éppen ezért a gyártók 
számos logóval látják el a papír terméke-
ket. Az alábbiakban segítünk eligazodni a 
címke rengetegben:

A környezetbarát papírokról…

lógia is ismert 
már. A cso-
magolásokon 
a TCF, vagyis 
teljesen klór mentes jelölés is ezt bizonyítja. 

Az EU ökocímke papírtermékekre vo-
natkozó legfontosabb kritériumai megha-
tározzák a vízbe és talajba történő kibo-
csátások és a CO2 kibocsátás határértékeit, 
előírják a felhasznált alapanyagok szárma-
zását és összetételét, illetve tiltják a veszé-
lyes anyagok használatát.

Ebben a termékkategóriában találkozha-
tunk még a skandináv Északi Hattyú és a 
német Kék Angyal ökocímkékkel is. Egy 
hagyományos technológiával előállított 
irodai papírral szemben, az ökocímkés pa-
pírok használatával 53 százalékos CO2 ki-
bocsátás csökkenést érhetünk el.

A papírok beszerzésénél, felhasználásá-
nál figyelje Ön is a papír csomagolásán lévő 
környezetbarát védjegy jelöléseket, és ha 
ilyet vásárol máris jót tett környezetéért.

Keressük együtt az ökocímkéket, válasz-
szuk a termékek címkékkel tanúsított kör-
nyezetbarát alternatíváját, mert mindenki 
vásárol, de nem mindegy, hogy mit!

Még több információért látogasson el a 
survive.hu/okocimkek weboldalra.

A védjegyhasználati jogra nyilvánosan, 
önkéntesen és folyamatosan lehet pályázni. 
Hazánkban az Európai Unió ökocímkéjét, 
az EU Margarétát és a magyar Környezet-
barát Termék védjegyet lehet tanúsíttatni. A 
SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. egyik 
fő feladata és egyedülálló szolgáltatása Ma-
gyarországon, hogy segítse és megkönnyítse 
a környezetbarát termék védjegy megszerzé-
sét, a tanúsítást a cégek számára.
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