
Ökocímkék
A környezetbarát minősítés és tanúsítás célja a fogyasztók 
tájékoztatása a minősített termékekről és szolgáltatásokról, 
ezáltal a fogyasztók környezet iránti felelősségtudatának 
erősítése, valamint a gyártók, forgalmazók és szolgáltatók 
ösztönzése a környezeti szempontból kedvezőbb tulajdonsá-
gokkal rendelkező termékek és szolgáltatások bevezetésére.
Az ökocímkék széles rendszerét azért alakították ki, hogy 
szabványosított módon közöljenek információt egy termék vagy 
szolgáltatás környezetvédelmi jellemzőiről így segítséget 
nyújtva a vevőknek, fogyasztóknak vagy vállalkozásoknak zöl-
debb szemléletű termékek vagy szolgáltatások kiválasztásában. 
Az ökocímke kritériumai nem egyetlen jellemzőn alapulnak, 
hanem olyan tanulmányokon, amelyek helytálló, tudományosan 
megalapozott információk alapján elemzik egy termék vagy 
szolgáltatás környezetre gyakorolt hatását annak életciklusa 
során  „bölcsőtől a sírig". Ez hasznos információval szolgál a 
termék költségeiről a nyersanyag kitermelésétől kezdve a 
gyártáselőkészítési szakaszon, a termelésen és forgalmazáson 
át a végső leselejtezésig.

Vásárláskor a termékek hátoldalán, csomagolásán tehát 
különböző „öko-címkékkel" találkozhatunk:
A tapasztalat szerint a fogyasztók bizalmát elsősorban a 
semleges, objektív kritériumokkal bíró és szabályozott, nyílt 
eljárásban adományozott jelzések nyerik el. Ezért egyre több 
országban jelenik meg az állami közreműködéssel bevezetett 
„hivatalos" logó, ahol a terméknek szigorú, következetes, de 
teljesíthető feltételeknek kell megfelelnie.

A magyar környezeti jelzés (a „Cédrus") 
szabályozása: a környezet védelméről szóló 
törvény szerint „a hagyományosnál bizonyí-
tottan kedvezőbb környezeti tulajdonságokkal 
rendelkező termékek és technológiák 
megkülönböztető jelet viselhetnek". 

Aki ezt jogosulatlanul viseli, az bírságot köteles fizetni. A magyar 
„környezeti jelet" és minősítési eljárást „A környezetbarát, 
környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának 
feltételeiről" szóló 29/1997. (VIII.29.) KTM sz. rendelet vezette 
be - az ezzel kapcsolatos teendőket a Környezetbarát Termék 
Közhasznú Társaság (KT Kht.) Koordinálja. A rendelet hatálya - a 
gyógyszerek, élelmiszerek kivételével - valamennyi termékre és 
szolgáltatásra, illetőleg technológiára kiterjed. A rendelet szerint 
környezetbarát minősítést az a termék kaphat, amely az adott 
igényt kielégítő egyéb termékkel összehasonlítva az azonos 
vagy jobb termékminőség mellett a környezeti életútelemzés 
alapján bizonyított módon megfelel a minősítési feltételeknek. A 
minősítési feltételekről és a védjegy használatának engedélye-
zéséről a Minősítő Bizottság dönt. A védjegyhasználati jogra 
nyilvánosan, önkéntesen és folyamatosan (de nem ingyenesen) 
lehet pályázni. A védjegyhasználati jog három éves időtartamra 
szól.

Egyéb (nemzetközileg használt) iparági jelölések

A „naturtextil" 16 textilgyártó és importőr termékein 
használt jelölés. Csak 100 %-ban természetes alap-
anyagból készült termék kaphatja, tiltott a szintetikus 
eredetű színező és adalékanyagok felhasználása is. 
A logó használatának engedélyezésekor értékelik az 
alapanyag előállításának (az ültetvények művelésé-

nek ill. az állattartásnak) biológiai jellemzőit, és a szállítás, 
feldolgozás ökológiai és szociális (!) vonatkozásait is. Az értéke-
lésnél  a TransFair-hez hasonlóan  szociális szempontokat is 
figyelembe vesznek.

TransFair (Fair Trade): ez a logó a „harmadik világ" 
országainak (főleg élelmiszeripari) termékein 
jelenik meg és azt jelzi, hogy a termék forgalmazói 
elfogadták és betartják a TransFair elveit. Cél: a ter-
melők (általában kisgazda szövetkezetek) munka- 
és életkörülményeinek javítása a fejlődő országok-
ban, ösztönzés a piacképes, jó minőségű termékek 
(gyümölcsök, bab, kávé, tea, csokoládé stb.) előál-
lítására, azok ellenértékének tisztességes megfi-
zetésére, a helyben felhasználandó (fenntartható) 
fejlesztési alapok képzésére. Német központú 
egyesülés, elsősorban a közvetítőket kiiktató, 
hosszú távú kereskedelmi kapcsolatokat támo-
gatják.

IFOAM: itt a logónál lényegesebb a mögötte álló 
szervezet, hiszen világszerte az IFOAM koordi-
nálja az ökológiai mezőgazdálkodást. 

A száz országban több mint 700 tagszervezetet magában fog-
laló szövetség közzéteszi a biotermékek minőségi irányelveit, 
szervezi a biogazdálkodó mozgalom tapasztalatcseréjét, ellátja 
képviseletüket. Teljes jogú magyar tagszervezete a Biokultúra 
Egyesület.

Ionizáló sugárral kezelt élelmiszer: elsősorban 
csírátlanítási, tartósítási céllal - külön engedély alap-
ján - az élelmiszereket ionizáló sugárdózissal kezelik 
(szárított zöldségek, gyümölcsök, fűszerek, mazsola, 
burgonya, hagyma). 

Ez a kezelési eljárás több országban tiltott. Az EU - Magyar-
országhoz hasonlóan - feltételekkel megengedi, de a csomago-
láson szerepeltetni kell az „ionizáló energiával kezelt" kifejezést 
és alkalmazható az ehhez rendszeresített (sajnos zöld színű) 
nemzetközi jel is. Irányadó jogszabály: 1/1996. (I.9.) FM-NM-
IKM sz. rendelet 27.§ (4) bek.

Génkezelt élelmiszer: a „Géntechnológiával előállí-
tott összetevőt tartalmaz" feliratnak és a mellékelt 
(nemzeti színű!) jelölésnek kell(ene) megjelennie 
mindazon termékek csomagolásán, amelyek génmó-
dosított anyagból áll, vagy részben ilyen összetevőt 
tartalmaz (a jelölésnek az összetevő pontos megneve-
zését is tartalmaznia kell). Irányadó jogszabály: 
1/1999. (I.14.) FVM sz. r. 15.§ (1) bek.

A logó alkalmazása a felvilágosítás-tudatformálás fontos esz-
köze is. Általános elterjedésük fokozza a fogyasztók környezeti 
érzékenységét. Különösen igaz ez akkor, ha a jelzés kiegészí-
téseként megjelenik az adományozás pontos indoka is: a 
kedvező értékelés mely környezeti elemre vagy tulajdonságra 
vonatkozik. Ezzel a fogyasztóban tudatosulhat a termékek 
okozta „rejtett" környezetterhelés (pl. újrapapír használata 
nemcsak fa-, de energia- és víztakarékosság is).

Külföldi hivatalos környezeti jelzések:

Bizottsági termék- és szolgáltatási adatbázis
Az Európai Közösségek Bizottsága egy adatbázist hozott létre, 
amely egyszerű környezetvédelmi információt tartalmaz mintegy 
száz termék- és szolgáltatási csoporttal kapcsolatban:

http://europa.eu.int/comm/environment/green_purchasing.
Http://europa.eu.int/comm/environment/eco-label/

A „kék angyal" (a német jelzés) a legrégebbi és 
legismertebb külföldi környezeti jel. A „kék angyal"-t 
1977-ben vezették be, azóta a betétes italcsomago-
lástól a fogkeféig 80 termékcsoport több mint 4200 
terméke kapta meg (szigorú minősítési eljárás után). 

Eredetileg - miként a magyar „Cédrus" - a jelzés csupán a termék 
általános környezeti tulajdonságairól adott pozitív tájékoztatást. 
A visszaélések és a fogyasztók korrekt tájékoztatása érdekében 
a jelzés ma már tartalmazza azt az ökológiai indokot is, melyre 
tekintettel a termék megkapta a logó használati jogát.

Az osztrák Umweltzeichen logót 1990-ben vezették 
be. Eddig negyvennégy, szigorú követelményeket 
támasztó irányelvet dolgoztak ki, a jelzés viselésének 
jogát 440 termék kapta meg. Külön irányelvet dolgoz-
tak ki a turisztikai létesítményekre, ahol a beszerzés, 
tisztítás, energiahasználat, víz/szennyvíz, konyha, 
étkezés, hulladékgazdálkodás, berendezés stb. 
„környezetbarátságát" értékelik (eddig 140 hely kapta 
meg).

Az „eurovirág" (az EU jelzése): 1992-ben vezették 
be az Európai Unió által önállóan jegyzett 
környezetbarát védjegyet (a tagállamok akkori 
számának megfelelő csillagvirág-szirommal).

Az EU területén használható logót az egyes nemzeti 
védjegyektől függetlenül, de egymást kiegészítő, 
bonyolult eljárás keretében az egyes országokban 
arra kijelölt hivatalos szervek adományozzák. 
Irányelveket eddig 15 termékcsoportra dolgoztak ki, 
kb. 250 termék nyerte el a minősítést.
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hivatkozása alaptalanul, a fogyasztók növekvő környezeti érzé-
kenységét kihasználva, önös piaci előnyök szerzése érdekében 
történik. A környezeti reklámozás, felcímkézés keresletnövelő 
hatását, „imázsépítő" nagyszerűségét az ipar és a kereskedelem 
nálunk is hamar felismerte. Különösen ráférne az önmérséklet a 
zöldre mázolásban jeleskedő csomagolóiparra, gépjármű-lobbi-
ra és a háztartási mosó- és vegyszergyártókra. És még valami. 
Ha van is némi valós tartalma a reklámnak, talán akkor sem kelle-
ne azt a látszatot kelteni, mintha termékük a környezetre semmi 
veszélyt nem jelentene, és a fogyasztó annál környezetvédőbb 
lenne, minél többet fogyaszt cégük „környezetbarát" termékéből 
(mintha létezne környezetkímélő mosópor, környezetbarát autó 
stb.).

Újrafelhasználásra utaló jelzések: ezek a „nem hivatalos" 
nemzetközi jelzések a termék (csomagolás) elméleti újrahasz-
nosíthatóságáról adnak a fogyasztónak tájékoztatást. Azt jelzik, 
hogy a termékek/csomagolások hulladékai anyaguknál fogva 
értékes másodnyersanyagok - ami azonban nem jelenti azt, hogy 
nálunk valóban újrahasznosításra is kerülnek. Ennek ugyanis 
logikus előfeltétele lenne egy országos szelektív hulladék-
gyűjtési rendszer kiépítése - ami Magyarországon sajnos még 
csírájában sem lelhető fel. A terméket gyártó cégeket azonban a 
valós helyzet sokkal kevésbé érdekli, mint a jelzések „pozitív 
értékkel bíró" alkalmazásától várható előny.

„Körbenyilak" műanyagokhoz: a műanyagtermék/csomago-
lás alján, a „körbenyílban" gyakran egy szám jelenik meg, alatta 
kiegészítő betűjelzéssel. Ezek segítik a műanyagfajta beazono-
sítását, jelentőségük - más országokban - az újrahasznosítást 
megelőző gyűjtésnél, válogatásnál van (az ipar számára csak az 
egynemű műanyaghulladék értékes). Bár Magyarországon nem 
kötelező a műanyagfajták jelölése, ennek ellenére közöljük a 
számok „megfejtését", hogy segítsünk felismerni a környezetre-
egészségre legnagyobb veszélyt jelenthető műanyagfajtát: a 
PVC-t. Más országokban - ha még nem tiltották ki - a tudatos 
fogyasztók ma már kerülik a PVC-ből készült gyermekjátékokat 
és élelmiszercsomagolásokat.

Szám  -  Rövidítés  -  Műanyagfajta

01 - PET -  Polietilénterftalát
02 - PE-HD - Polietilén 
03 - PVC - Poliviniklorid
04 - PE-LD - Polietilén
05 - PP - Polipropilén
06 - PS - Polisztirol
07 - PBT - Polibutiléntereftalát
07 - PC - Polikarbonat

„Der Güne Punkt" (a zöld pont) jelölést. A csomago-
lóanyagon megjelenő jel tehát csupán arra utal, hogy 
a gyártó-forgalmazó cég Németországban bekap-
csolódott a visszagyűjtést működtető hálózatba 
(megvásárolta a logó használatának jogát), az így

jelölt hulladékot az erre rendszeresített (sárga) konténerekbe kell 
bedobni. Vagyis a zöld pont nemhogy nálunk, de még „otthon" 
sem mutat semmit a csomagolóanyag környezeti tulajdonsá-
gairól, gyártásának, ártalmatlanításának körülményeiről.

„Maszek logók": a „hivatalos" (semleges) logók mellett cégek, 
iparágak, de egyesületek is gyakran használnak maguk által 
alapított és adományozott környezeti jelzéseket. Elterjedésüket 
könnyíti, hogy Magyarországon nincs jogszabály, amely tiltaná 
vagy korlátozná a „maszek zöld logók" alkalmazását (fellépni 
ellenük pedig csak akkor lehet, ha a címkén megjelenik a 
„környezetbarát" szó). A jó szándékú indíttatást nem vitatjuk, de 
ténykérdés, hogy saját jelzést kitalálni sokkal egyszerűbb és 
olcsóbb, mint a „Cédrus" logót megszerezni. Mivel a „maszek 
jelzések" hitelességét, az adományozás megalapozottságát, 
rendjét követni lehetetlen, így az a fogyasztók számára megté-
vesztő lehet. Különösen igaz ez akkor, ha a cég környezetre való 
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Felhasznált források, ajánlott honlapok:
http://www.kornyezetbarat-termek.hu/magyartaj.htm
Kalas György  Reflex Környezetvédelmi Egyesület: 
http://www.reflex.gyor.hu/
http://europa.eu.int/comm/environment/eco-label/

Környezetbarát újrapapírra nyomva.
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