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Magyarországon a környezetbarát tisz-
títószereken (általános és szaniter tisztí-
tószer, ablak tisztítószer, mosószer, mo-
sogatószer) leggyakrabban előforduló hi-
teles tanúsítás az EU Margaréta, melyet 
1992-ben vezettek be az Európai Unió 
önálló ökocímkéjeként. 

Az EU Margarétát és hazánk 
ökocímkéjét, a magyar Környezetbarát 
termék védjegyet azok a tisztító-és mo-
sószerek nyerhetik el, melyek életciklu-
suk minden szakaszában minimális kör-
nyezetterhelést okoznak. Ez azt jelenti, 
hogy a gyártási fázisban kerülni kell a ká-
ros anyagok használatát, az illékony szer-
ves vegyületeket, biocidokat, töreked-
ni kell a csomagolás tömeg-hasznosság 
arányának növelésére. A használati fázis-
ra vonatkozóan megbízható vevőtájékoz-
tatóval és használati utasítással kell ellát-
ni a terméket. Az életciklus végén a tisz-
títószerek nagy része a csatornában végzi, 
ezért a vízi szervezetekre gyakorolt mér-
gező hatást minimalizálni kell és a felü-
letaktív anyagok biológiai lebonthatósága 
pedig kötelező előírás.

A védjegyhasználati jogra mindkét cím-
ke esetében nyilvánosan, önkéntesen és 
folyamatosan lehet pályázni.

Amit a környezetbarát tisztítószerekről tudni kell

Vajon környezetbarát a terméke?
Alapvető emberi igényünk a tiszta, higiénikus környezet, fon-
tos odafigyelnünk azonban, hogy ezt milyen eszközökkel és 
módszerekkel tudjuk elérni. Egyre több tanulmány igazolja, 
hogy a mai modern tisztítószerek nemcsak egészségünkre, de 
környezetünkre is fokozottan károsak. Ajánlott tehát a kör-
nyezetbarát alternatívákat alkalmazni, ezeket manapság már 
könnyen, sok üzletben elérhetjük. 

Érdemes megemlíteni még a „Char-
ta a Fenntartható Tisztításért” elnevezésű, 
egész Európára kiterjedő kezdeményezést. 
A Charta logói tisztítószereken, mosószere-
ken, textilápolókon és számos egyéb hason-
ló típusú terméken láthatók, ezek azonban 
nem azonos termékminősítési szempont-
rendszert takarnak, mint a korábban bemu-
tatott ökocímkék. Különlegességük, hogy 
teljesítik a tisztítószer-ipari egyesület önként 
felállított szigorú előírásait, valamint gyár-
tóik törekszenek a fenntarthatósági teljesít-
ményük javítására. 
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Zeti Zöldség, blog a fenntartható fog yasztás-
ról, életmódról

www.facebook.com/hetizoldseg

Játssz és nyerj, mert a 
„Zöld a Király!” és mert 
nyertesünk eltölthet egy 
hétvégét másodmagával a 
pécsi Hotel Palatinusban! 

Van már kedvenc Zöldüzleted? 
Legyen az pécsi vagy budapesti 

Zöldüzlet, a feladat csak ennyi:

1. Szavazz a kedvenc Zöldüzle-
tedre! 

https://www.facebook.com/zolduzlet.hu
2. Fotózd le a kedvenc zöldüz-

leted és töltsd fel a képet a www.
facebook.com/zolduzlet.hu oldalra!

A játék október 1-30-ig tart. A sza-
vazók és feltöltők között október 31-én 
délelőtt 10h-kor sorsoljuk ki a nyertest, 
aki eltölthet két éjszakát másodmagá-
val Pécsett, a Hotel Palatinusban a Da-
nubius Hotels jóvoltából.

Játékkal kapcsolatos fontos infor-
máció:

A szerencsés játékos nyereménye 1 db ku-
pon a Palatinus Hotelben, amely 2 éjre szó-
ló 2ág yas elhelyezést tartalmaz büféreggeli-
vel. Az idegenforgalmi adó (400,-Ft/fő/éj) és 
eg yéb szolgáltatások (pl. étterem, masszázs, 
parkoló,..) a helyszínen fizetendő a vendég ál-
tal. A kupon szabad kapacitás esetén váltha-
tó be, az értékesítéssel történt eg yeztetés után, 
2014.05.31-ig. A kupont a nyertesünk által 
megadott címre postázzuk.

További részletek: 
www.zolduzlet.hu 


