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Ökocímkék és környezetbarát termékek 
  

 

A ZÖLD viszonylag ritkán egyértelműen „fehér vagy fekete” 
 

Azaz nem mindig könnyű eldöntenünk, egy bizonyos helyzetben mi jelenti a leginkább környezettudatos 
választást? 

 

Vásároljunk több ökoterméket? 
A kérdés fehérebb oldala: 

 Ha több környezetbarát terméket veszünk, csökken környezeti hatásunk, és  

 az ipar környezeti hatása is kisebb lesz – minél többen minél több környezetbarát terméket 
vesznek, annál „zöldebb” lesz a világ; 

 A gyártók számára is nyilvánvalóvá válik, hogy van kereslet zöld termékek iránt, és remélhetőleg 
egyre nagyobb számban kezdenek ilyen termékeket gyártani; továbbá 

 a keletkező hulladék környezetkárosító hatása is kisebb lesz. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tehát mit javasolhatunk egy gyakorlatias, a fenntarthatóbb életmód megvalósítására törekvő 
háztartás tagjainak? 

 Összességében törekedjünk arra, hogy kevesebb terméket vásároljunk, azaz gondolkodjunk el 
azon, vajon szükségünk van-e tényleg egy bizonyos termékre! 

 Ha arra a következtetésre jutunk, hogy igen, válasszunk hitelesen minősített környezetbarátot! 
 

Az alábbi minősítő címkék segítséget nyújthatnak az ökotermékek illetve környezetbarát (vagy röviden 
„zöld”) termékek azonosításában. Vásárlásunk során amennyiben lehetőségünk van rá, ezeket 
részesítsük előnyben: 
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A feketébb oldala pedig: 

 A magas fogyasztás – ökotermékek vásárlása esetén is – magas erőforrás-fogyasztással és 
hulladéktermeléssel jár: 

 tehát igazából KEVESEBB termék vásárlásával, fogyasztásunk csökkentésével lesz kisebb 
környezeti hatásunk vagy ökolábnyomunk, sőt 

 ha kevesebb terméket veszünk, többet fordíthatunk egy megvásárlására, és így jobb minőségű 
termékhez juthatunk. 
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Ökocímkék és környezetbarát termékek 
  

 

Online boltok és információ klímabarát és zöld termékek beszerzéséhez 
 

Sokszor felmerül az a kérdés, hogy vajon hol és hogyan lehet beszerezni az emlegetett zöld, klímabarát 
termékeket, ezért magyarországi online zöldboltok bemutatásával szeretnénk a beszerzést segíteni. 
 

Jó böngészést! De közben ne feledjük, csak azt vegyük, amire tényleg szükségünk van  
 

 

Zöld Bolt 
Környezetbarát, újrahasznosított, energia- és víztakarékos életmódot segítő termékek, kiadványok. 

http://zoldbolt.hu 
 

Zöldpolc 
Környezetbarát, újrahasznosított, energia- és víztakarékos életmódot segítő termékek. 
http://www.zoldpolc.hu  

 

Zöld Zug, az Ökoszolgálat Alapítvány boltja 
Környezetbarát, újrahasznosított, energia- és víztakarékos életmódot segítő termékek. 

http://zoldzug.hu  
 

Csudadió Kft 
Főként környezetbarát mosó-és tisztítószerek árusításával foglalkozó oldal.  
http://csudadio.hu/ 

 

Kenderkóc 
Környezetbarát mosó-és tisztítószerek, kézműves alapanyagok, zöld kiadványok. 

http://www.kenderkoc.hu/ 
 

Öko kuckó 
Környezetbarát mosó-és tisztítószerek, natúrkozmetikumok, élelmiszerek, fair trade termékek.  
http://okokucko.hu/ 

 

Biokiskert 

Bio minősítésű vetőmagok, biokertészkedésben alkalmazható növényvédelem. 

http://www.biokiskert.hu 
 

Tudatos Vásárlók Egyesülete 
Ökocímke adatbázis. 
http://tudatosvasarlo.hu/cimke 

Kislábnyomos termékek 

Hasznos eszközök a fenntartható kislábnyomos életmód kialakításához 

http://kislabnyom.hu/hasznos-eszkozok  

 

 

Hasznos tippek és érdekes témák elérhetőek 

továbbá a Kislábnyom közösségi oldalon: 

 

 

www.greendependent.org 
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