
Sokszor érezzük, hogy szeretnénk tudatosab-
ban vásárolni, de nem igazán tudjuk, hogyan 
is kezdjünk hozzá, mire figyeljünk a boltban. 
Kiadványunk összeállításával ehhez szeretnénk 
segítséget nyújtani: össze gyűjtöttunk néhány 
tanácsot a környezetbarát vásárláshoz és bemu-
tatjuk a leggyakrabban használt védjegyeket és 
címkéket, amelyek segíthetik a döntéseinket. 

Csak azt vásároljuk meg, amire tényleg szükségünk van! 

Bevásárlás előtt készítsünk listát, hogy felesleges termékek 
ne kerüljön a kosarunkba!

Nem mindegy, hogy hol vásárolunk. Keressük közvetlenül 
a termelőket!

Friss, szezonális, évszaknak megfelelő zöldséget, gyümöl-
csöt válasszunk!

Vásároljunk biotermékeket, mert magas beltartalmi érték-
kel rendelkeznek, valamint növényvédőszer mentesek, így 
egészséges élelmiszert fogyaszthatunk, miközben a kör-
nyezetet is kíméljük!

Kerüljük a félkész termékeket, amelyek ízfokozókat, színe-
zékeket, tartósítószereket, valamint mesterséges anyago-
kat tartalmazhatnak!

Zöld tippek 
         a vásárláshoz

Részesítsük előnyben a hazai termékeket, ezáltal támogat-
juk a hazai termelőket, valamint a szállításból eredő környe-
zetszennyezés is csökken, mivel helyben állították elő azt.

Újrahasznosított, visszaváltható dolgokat válasszunk!

Vásároljunk méltányos kereskedelemből származó (fair 
trade) termékeket (pl. kakaó, csokoládé, kávé), ezáltal tá-
mogatjuk a fejlődő országok termelőit is, és a termék előál-
lításához nem kapcsolódik kizsákmányoló gyermekmunka. 

Kerüljük a többszörösen becsomagolt árucikkeket, lehető-
leg csomagolásmentes árut válasszunk, így kevesebb hul-
ladékot fogunk termelni!

Mindig legyen nálunk vászontáska, így nem kell nylon zacs-
kót vásárolni!

Mindig olvassuk el a címkéket, hogy tudjuk miből és hol ké-
szült, amit megveszünk!

Vásárlás előtt a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság hon-
lapján tájékozódhatunk a veszélyes termékekről. 
(http://www.nfh.hu/node/4299)

Ismerjük meg jogainkat fogyasztóként, látogassuk meg a 
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság oldalát! 
(http://www.nfh.hu/)

Mindig legyen nálunk bizonylat a vásárlásról. A blokk, nyug-
ta vagy a jótállási jegy igazolja, hogy hol vásároltuk a termé-
ket, probléma esetén ezzel tudunk reklamálni!

Hasznos tippek a 
környezetbarát vásárláshoz:

Azokon az előre csomagolt biotermékeken sze-
repel, amelyek teljes egészében megfelelnek 
az EU ökológiai gazdálkodásról szóló rendele-
tének, valamint uniós tagállamból származnak. 

Címkék, védjegyek:

Olyan termékeken szerepelhet, amelyért az 
általában fejlődő országokban élő termelők 
méltányos (fair) árat kapnak, biztosítva így a 
megélhetésüket. A méltányos kereskedelemből 
származó termékek előállításához nem kapcsolódhat 
kizsákmányoló gyermekmunka. 

Olyan termék, amelynek valamennyi alapanya
ga csak és kizárólag Magyarországról szárma-
zik, és előállítása is hazánkban történik.  

A környezetbarát termékek és szolgáltatá-
sok európai védjegye, amely garantálja a 
fogyasztóknak a termék kiváló környezeti 
tulajdonságait és a magas minőségét. 

A termékhez felhasznált alapanyagok több mint 
50%a Magyarországról származik, és az előál-
lítás meghatározó lépései itthon történnek. 

Az előállítás meghatározó folyamatai Magyar
országon történnek.  

Ne feledjük, pénzünk szavazat, nem mindegy, 
hogy hol és milyen termékre költjük el! 



Zöld tippek
a vásárláshoz

Bors Alapítvány
www.borsalapitvany.hu, iroda@borsalapitvany.hu 

A szórólap a Földművelésügyi Minisztérium 
Zöld Forrás programjának 
támogatásával készült

Olyan termék, amelyet védett vagy Natura 2000 terüle-
ten állítottak elő, helyi alapanyagokból, hagyományos 
módszerekkel.  

Az ilyen védjegyet viselő termékeket társa-
dalmilag felelősségteljes módon termesztet-
ték, olyan gazdaságokban, ahol a termelők 

különös gonddal óvják a természetet és a helyi közös-
ségeket. Az UTZ minősítést azok a csokoládé, tea és 
kakaó termékek kaphatják meg, amelyek gyártói igazol-
ni tudják, hogy a fenntartható gazdálkodás szabályai-
nak megfelelően állították elő az adott árut.

A Rainforest Alliance a fenntartható, környe
zet barát mezőgazdaságot támogatja a Föld 
meg őrzése érdekében. A széles körű képzés 
segít javítani a művelési módszereket, és fenn-
tartható jövedelmet biztosít a termelőknek.  

Olyan termék, szolgáltatás vagy technológia, 
amely bizonyítottan környezetbarát vagy kör-
nyezetkímélő jellegű.  

A fenntartható és felelős erdőgazdálkodásért jött lét-
re ez a címke. A minősítés során fontos szempont 

a biodiverzitás és az ökológiai egyensúly fenntartása a 
fakitermelés és az erdő(újra)telepítés folyamán és hogy 
biztosítsák az érintett területeken a helyi dolgozók és a 
lakosság jogainak, és érdekeinek érvényesülését.  

Az európai regionális tanúsító védjegyek 
sorába tartozik ez a címke. A fogyasztói 
alapjogoknak, fogyasztóvédelmi és környe-
zetvédelmi előírásoknak megfelelő magas minőségű 
termékeket, szolgáltatásokat és előállítóikat ismeri el. 

Bár 2013 márciusától az Európai Unióban tilos for-
galomba hozni állatokon tesztelt kozmetikumokat, 
nem árt tisztában lennünk ezzel a címkével sem. 
Az ilyen termékeket nem tesztelték állatokon.   

Ez a jel a „tiszta ruha” vagy „tiszta divat” 
termékeit jelöli, amik a környezeti és tár-
sadalmi szempontból is teljesítik a fenn-
tarthatósági követelményeket. Környezeti szempontból 
bio gaz dálkodást, társadalmi szem  pontból a fair trade 
elveinek való megfelelést követik.

Az ártalmas kísérőanyagoktól mentes ruházati 
cikkekre vonatkozó tanúsítvány. Azt bizonyítja, 
hogy a termék olyan textíliából készült, ami nem 

tartalmaz allergiát okozó vagy rákkeltő színezőanya-
gokat, tesztelésen esett át különböző vegyszerekre, 
nehézfémekre és biológiailag aktív anyagokra vonat-
kozóan, illetve bőrbarát PH értékkel rendelkezik.


