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tól kezdve az energia- és vízfelhasználá-
son, a károsanyag kibocsátáson, a hulla-
dékkezelésen, a vegyianyag-felhasználá-
son át a termék újra feldolgozhatóságáig 
számba veszik, vizsgálják a termék kör-
nyezeti hatásait. A címkét csak a piacon 
fellelhető legkörnyezetbarátabb termékek 
„viselhetik”, a független harmadik fél ál-
tali tanúsítási eljárás után. A címkéket a 
legkülönbözőbb termékeken, tisztítósze-
reken, papírárun, bútorokon, fényforrás-
okon, szálláshelyeken és még sorolhat-
nánk… számtalan terméken megtaláljuk. 
Magyarország ökocímkéjét elsősorban a 
csomagolóanyagokról ismerik a vásárlók. 

A védjegyhasználati jogra nyilváno-
san, önkéntesen és folyamatosan lehet 
pályázni. Hazánkban az Európai Unió 
ökocímkéjét, az EU Margarétát és a ma-
gyar Környezetbarát Termék védjegyet le-
het tanúsíttatni.

Az országok címkéi mellett még számos 
ökocímkével találkozhatunk. Ezek közül 
fontos az alábbiak ismerete:

   
Az FSC je-

lölést, fából 
készült ter-
mékeken (bú-
torok, ceru-
zák) és papír-
ból készült 
termékeken 
kell keresni 
(irodai papír, 
zsebkendő, 
WC papír, füzetek stb..) A címke azt tanú-
sítja, hogy a termék fenntartható erdőgaz-
dálkodásból származó faanyagból készült.

A környezettudatos vásárlás, a zöld be-
szerzés elterjedését elsősorban az ismere-
tek hiánya gátolja. Nem ismerjük a kör-
nyezetbarát jelöléseket, az ökocímkéket.  
Ugyanakkor nagyon sok jelöléssel, öko, 
bio felirattal találkozunk, de hogy kerül-
hetjük el a zöldre mosást? Fontos, a har-
madik fél által tanúsított környezetbarát 
védjegyeket ökocímkék megismerése, eze-
ket szeretnénk cikkünkben bemutatni. Az 
ökocímke rendszert a vásárlók tájékozta-
tására alakították ki. Az üzletek polcain 
található termékeken Leggyakrabban az 
alábbi ökocímkékkel találkozunk: 

Az Európai Unió címkéje és más nem-
zeti ökocímkék, mint például Németor-
szág, a Skandináv államok, vagy Magyar-
ország  ökocímkéi,  a termék minden tu-
lajdonságát vizsgálják a teljes életciklus 
során. Ez azt jelenti, hogy nyersanyagok-

 A méltányos 
kereskedelem-
ből származó 
termékjelölés, a 
„harmadik vi-
lág” országaiban 
gyártott (főleg 
élelmiszeripari) 
termékeken jele-
nik meg, és azt 
jelzi, hogy a ter-
mék forgalmazói elfogadták és betart-
ják az elveket, melynek célja: a termelők  
munka- és életkörülményeinek javítása a 
fejlődő országokban, ösztönzés a piacké-
pes, jó minőségű termékek (gyümölcsök, 
bab, kávé, tea, csokoládé stb.) előállításá-
ra, azok ellenértékének tisztességes meg-
fizetésére, a gyermekmunka elkerülésére.

 A Fair Trade jelölést az alábbi terméke-
ken kell keresni: 

kávé, tea, cukor,csokoládé,kakaópor, 
gyümölcslé, durumtészta, kókusztej, jáz-
minrizs, egzotikus fűszerek, szappan, 
bioolívaolaj alapú folyékony szappan, tö-
rölköző, mosódió, ásványi dezodor, ásvá-
nyi púder, táskák, kerámiák.

 És hogy hol milyen üzletekben talál-
kozhatunk a környezetbarát termékekkel? 
A nagyobb hiper- és szupermarketeken 
kívül jellemzően a drogériákban. A kö-
vetkező számban folytatjuk és tovább is-
merkedünk az ökocímkékkel.

Keressük együtt az ökocímkéket, vá-
lasszuk a termékek címkékkel tanúsított 
környezetbarát alternatíváját! 

További információ: 
SURVIVE ENVIRO 

Nonprofit Kft

„Amit veszel az leszel”
Ismered az ökocímkéket? 

Környezettudatos vásárlásról indított cikksorozatunk első számában ismertettük, hogy mire 
érdemes odafigyelni vásárlás közben. Most bemutatjuk az ökocímkéket, avagy a környezettu-
datos vásárlást segítő jelöléseket. Mindenki vásárol, de nem mindegy, hogy mit!
A környezettudatosság és az egészségtudatosság szorosan összekapcsolódó fogalmak. Vala-
mennyi környezetbarát szokás egyúttal egészséges is! Az egészségtudatosság és a környezettu-
datosság nem más, mint saját felelősség vállalásunk magunkért, a családunkért, a jelen hely-
zetünkért és az egészségünkért, a környezetünkért!


