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Tanulási célkitűzések 

A modul elsajátítása során megszerezhető 

szaktudás/készségek/kompetenciák leírása  

 

Ebben a modulban ismereteket szerezhet a 

fenntarthatóságról, azon belül is a fenntartható 

termékekről. Megismered a fenntarthatóság 

fogalmát, a fenntartható fogyasztás és fejlődés 

jellemzőit, illetve a fenntartható termékeket. 

Gyakorlati tanácsokat kapsz ahhoz, hogy a 

mindennapi életben hogyan tehetsz a 

fenntarthatóságért, hogyan válassz fenntartható 

termékeket illetve milyen apróságokkal 

járulhatsz még hozzá a fenntarthatósághoz. 

Időigény 

A modul elsajátításához szükséges becsült idő  

Körülbelül három alkalommal 2x45 perces 

tanórányi tanulás szükséges ezen modul 

tartalmának megismeréséhez, a feladatok 

teljesítéséhez. 

Ütemterv 

Haladás a modulban, az anyag megtanítása 

 

A modulban leírt sorrendben érdemes haladni. 

Elsőként az elméleti ismeretek elsajátítása, 

kiegészítve saját példákkal és helyi jó 

gyakorlatokkal. Utána az esettanulmányok és a 

gyakorlati példák. Légvégül a feladatok és a 

teszt kitöltése. 
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Bevezetés 

A gyerekekkel érdemes már nagyon fiatalon megismertetni a fenntarthatóság fogalmát és annak elveit. 

Ha már általános iskolában bevezetjük a környezettudatos életmód világába a gyerekeket, akkor a 

felsőbb iskolákban elmélyíthetik a tudásukat, ezzel elsajátítva az élethosszig tartó tanulás módszerét. 

Ahhoz, hogy minél könnyebben beépüljön a környezettudatosság a napi életbe, ahhoz minél hamarabb 

meg kell ismerni a fenntarthatóság elveit. A gyerekkorunkban elsajátított magatartásformákat nagyobb 

eséllyel követjük majd egész életünkben. A fenntarthatóság megértése nem tűnhet egyszerű feladatnak 

egy kisebb gyermek számára, azonban különböző játékokkal, formális és nem-formális módszerekkel, 

esettanulmányokkal segíthetünk ennek könnyebb megértésében. Olyan példákat hozzunk nekik, 

amelyeket majd tudnak alkalmazni a hétköznapokban. Így megismertethetjük a gyerekekkel a 

környezettudatosságot, mert ezekkel a módszerekkel ők is tehetnek a környezetükért. A tanagyag fő 

témája a fenntarthatóság és a fenntartható termékek elméleti ismereti. Kifejezetten gyermekek számára 

készült játékokkal, feladatokkal, szemléltető eszközökkel és esettanulmányokkal igyekszünk 

bemutatni ezt a fontos témát. Az oktatók áltál érdemes kiegészíteni az oktatást személyes 

élményekkel, tapasztalatokkal, valamit helybeli gyakorlatokkal, példákkal. 

 

Mi is az a fenntarthatóság? 

A fenntarthatóság legelterjedtebb meghatározását a Brundtland Bizottság fogalmazta meg 1987-ben: 

„a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy 

veszélyeztetné a jövő nemzedékek lehetőségét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket"  

Pontosan mit is jelent ez? Életvitelünk szempontjából egyfajta tudatosságot jelent. Ha a 

környezetünket nagyobb terhelés éri, mint amennyit az elbír, azzal együtt a jövő generációját fosszuk 

meg azoktól a lehetőségektől, melyeket a környezetünk biztosítanak számukra. Nem használhatjuk ki 

annál jobban a környezetünket, mint amilyen gyorsan az meg tud újulni. Mindenki tehet a környezetért 

és annak megóvásárért, csak mindenki másképp. A feladataink mások, de fontos ezeket 

végrehajtanunk, hogy az életmódunk fenntartható legyen. Hiszen ügyelünk arra, hogy a 

környezetünket ne terheljük jobban, mint azt kéne. Ügyeljünk arra, hogy a szükségesnél jobban ne 

terheljük környezetünket. 
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A mindennapi életünkben a fogyasztási szokásaink nagyban összefüggnek a fenntarthatósággal. Az, 

hogy valaki keveset fogyaszt, nem azt jelenti, hogy fenntartható az életmódja. 

Társadalmunk szegény, nélkülöző rétege keveset fogyaszt, viszont nagymértékben terhelik a 

környezetünket. Fontos lenne ezeken a területeken is tudatosítani a fenntarthatóságot és hatékonyan 

kihasználni a helyi erőforrásokat. Sok jó anyagi helyzetben lévő ember is nagymértékben fogyaszt, 

csak ők ezt nem veszik észre. Tudásukat bővítve ők is fenntarthatóbbá válhatnának, hiszen anyagi 

helyzetük lehetővé teszi a környezetbarát megoldások alkalmazását a mindennapi életükben. 

Társadalmunk van egy olyan csoportja is, amely tudatosan és példamutatón viselkedik a hétköznapi 

életben. Viszont gyakran azzal szembesül az ember, hogy még mindig nagyobb hatással van a 

környezetre, mint az amennyire megújulni képes. Tehát láthatjuk, hogy a fenntartható életvitel 

megteremtéséhez két alapvető feladatcsoportot kell létrehoznunk. Az egyik a megfelelő technikai 

feltételek megteremtése, melyhez szükségesek a megfelelő környezet barát technikák és ismeretek. A 

másik pedig maga a környezettudatosság. A környezetünk védelme és megóvása nagyon fontos 

nekünk és ezért hajlandóak is vagyunk tenni a mindennapi életünk során. A fogyasztás és az 

energiafelhasználás mennyiségével szoros kapcsolatban állnak a technikai elemek.  

Ugyanis az egy ember által felhasznált energia is hatással van a környezetre. Fontos, hogy 

csökkentsük az energiafelhasználást a mindennapi életben, ezzel együtt a környezetre gyakorolt hatása 

is csökken. Ha ezt egyesével nézzük, akkor nem tűnik jelentős mennyiségűnek, de az egész 

emberiséget nézve ez hatalmas könnyebbség a környezetnek. 
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A fenntartható fejlődés eléréséhez nem elég az egyéni fenntartható életvitel, hiszen több különböző 

összetevőből áll össze. Három alappillére van: a gazdasági, a környezeti és a társadalmi pilléren.  

Ezt a három pillért együttesen kell vizsgálni, amikor a fenntarthatóbb fejlődést segítő programokat 

dolgoznak ki, illetve, amikor konkrét intézkedéseket hajtanak végre. A fejlődéshez több kell az egyéni 

törekvéseknél. Mivel a nemzeti és a nemzetközi folyamatokra nekünk nincs befolyásuk, így 

elsődleges, hogy minél többet tegyünk a környezetünkért.  Ahhoz, hogy hosszú távon fenntarthatóvá 

váljon a társadalom el kell engednünk a rossz szokásainkat, tevékenységeinket, amik a problémákért 

felelősek. 

A fenntartható fogyasztás 

Életmódunk fenntarthatósága és az, hogy a környezetet mennyire terheljük vele ezt a fogyasztási 

szokásaink is nagyban meghatározzák. Mit is jelent? Egy olyan fogyasztást jelent, amely korlátlan 

ideig tarthat anélkül, hogy felborítaná a társadalom, a gazdaság és a környezet egyensúlyát vagy 

kimerítené az erőforrásokat. Nem azt jelenti, hogy csökken a fogyasztás mennyisége, hanem, hogy 

fenntarthatóbb termékeket használunk és szokásainkat is fenntarthatóbbá tesszük. Megfelelő példa erre 

a megújuló energiaforrás használata, ez nem azt jelenti, hogy az energia, amit felhasználunk kevesebb, 
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hanem más forrásból fedezzük a számunkra szükséges mennyiséget. A világ számára fontos, lenne, 

hogy a fogyasztás mértéke csökkenjen. Folyamatosan növekszik a fogyasztás az Európai Unióban, 

ennek egyik fő oka a nem korszerű termékek használata. Kiváló példa erre a fehérjefogyasztás. Az 

Európai Unió lakosságát nézve a fehérjefogyasztásuk 60%-át húsfogyasztással biztosítják. A hús 

termeléséhez és feldolgozásához szükség van nagy mennyiségben takarmányra, földterületre és vízre. 

Ha megfeleznénk a napi húsfogyasztásunkat úgy, hogy más forrásokból is biztosítanánk a kellő 

fehérjemennyiséget, akkor az üvegházhatás 25-40%-al, a nitrogén kibocsátás pedig 40%-al csökkenne. 

Nem csak az élelmiszeriparban növekszik a fogyasztás. Ilyen például a ruhaipar is. Az emberek egyre 

több ruhát vásárolnak, viszont rövidebb ideig hordják őket, főként a divat rohamos változása miatt. Az 

elektronikai termékek területén is nő a fogyasztás, a folyamatosan megjelenő újabb fejlesztések 

hatására gyorsabban cserélik az emberek a készülékeiket újabb modellekre. 

 

 

Az ökológia lábnyom fogalmának megismertetésével és annak kiszámításával kifejezhetjük, hogy az 

emberiség milyen szinten használja ki a földet. Megmutatja, hogy az adott fejlettség mellett az egyes 

társadalmaknak (pl.: város, földrész, ország) mennyi vízre, földre van szüksége a hulladék 

elnyeléséhez és önmaga fenntartásához.1961-ben az egy főre jutó ökológia lábnyom még csak 0,88 

hektár volt. Ez a szám napjainkra már 2,2 hektárra növekedett. Magyarországon az egy emberre jutó 
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ökológia lábnyom 3,7 hektár. A Földön minden emberre, csak 1.8 hektár jut, ez a szám is mutatja, 

hogy sokkal több erőforrást használunk, illetve több hulladékot is termelünk, mint azt a fenntartható 

fejlődés megengedhetné számunkra. 

 

Saját ökológiai lábnyomunkat könnyedén kiszámíthatjuk az alábbi weboldal segítségével: 

http://www.labnyom.wwf.hu/hu/index / 

 

Fenntartható termékek 

A fenntartható, környezetbarát termékek vásárlása és használata az egyik kulcs eleme a fenntartható 

fogyasztás elérésének. Mitől lesz egy adott termék fenntartható vagy is „zöld”?  Megmutatjuk, hogy 

milyen tényezők befolyásolják egy adott termék környezetre gyakorolt hatását. Hogy a gyártok miként 

tudnak környezetbarát termékeket gyártani és nekünk fogyasztóknak mire kell figyelnünk vásárláskor. 

 

Azokat a termékeket nevezzük fenntartható terméknek, melyek gazdasági, társadalmi és környezeti 

előnyöket képviselnek, és ezek igényeit elégíti ki. S eközben a környezetet is védik a nyersanyagok 

kitermelésétől annak felhasználásáig. 

A fenntartható termékek 6 fő jellemzői: 

1. Ügyfelek elégedettsége: Azon szolgáltatások és termékek, amelyek nem felelnek meg az 

ügyfél elvárásainak, igényeit nem elégíti ki, nem lesznek hosszú távon a piacon 

2. Társadalmi és környezet védelmi igények: A fenntartható termékek a környezet mellett a 

társadalmi elvárásokra is összpontosítanak, ellenben a csak környezetvédelmi termékekkel 

3. Termék életciklusa: Ha egy termék a teljes életciklusában környezetbarát, akkor 

fenntarthatónak nevezhetjük. A nyersanyag környezetből való kivonástól egészen a végső 

felhasználásig és a végtermék elhelyezéséig, se maga a termék, se a vele kapcsolatban álló 

folyamatok nem ártanak a környezetnek 

4. Jelentős fejlesztések: Globális szinten kell hozzájárulnia a terméknek a társadalmi és 

környezeti problémák megoldásához 

5. Folyamatos fejlődés: A fenntartható termékeket a folyamatos technológia, társadalmi 

fejlődéshez mérten kell fejleszteni, közben figyelembe véve a környezeti és társadalmi 

változásokat 

6. Versenyképes feltételek biztosítása: Mivel a fenntartható termékek előállítása magasabb 

költségekkel jár, ezért versenyképességük gyakran lemarad a nem környezettudatos 

termékekétől. A termék magasabb ára miatt sok esetben csökken a vásárlási kedv a fogyasztók 
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részéről. A fenntartható termékek versenyképessé tétele nagyon fontos, hisz a tudatos 

fogyasztó a termék környezetbarátsága miatt ezt vásárolná. 

 

 

Mitől lesz egy termék fenntartható? 

Termékeik fenntarthatóvá tételéhez a vállalatok és a gyártók különféle megoldásokat választanak és 

alkalmaznak. Sokféleképpen tehető környezetbaráttá egy termék. A jobb eredmény elérése érdekében 

minél több szempontot kell figyelembe vennie a gyártónak. Így képes minél környezetbarátabb 

terméket gyártania. 

A gyártók valamennyi terméküknél azt emelik ki, hogy az úgy nevezett élet-ciklus felmérésen kiváló 

eredményeket ért el. Tehát a „teljes” életét nézve a környezetére nem gyakorolt maradandó negatív 

hatást. Mások azt emelik ki, hogy olyan munkafeltételeket biztosítanak, melyek nem károsítják a 

környezetet, az alkalmazottaik felelősség teljesek, illetve biztosítják a munkaerő egészségét és 

biztonságát. Vannak, akik a termékek előállításánál, az anyagkiválasztásnál, az alkalmazott 

eljárásokban, a logisztikában és a csomagolásnál is a környezettudatosságot figyelve tervezték meg 

folyamataikat. Egyes vállalatok olyan speciális jellemzőkre fókuszál, mint az újrahasznosított 

tartalom, a kibocsájtott szén-dioxid és az víz-és energiahatékonyság. Különösen az építőiparban terjedt 

el, hogy környezetvédelmi terméknyilatkozatot iratnak, ez tartalmazza a folyamataik leírását, mely 

tartalmazza a környezeti adatokat és az életciklusra gyakorolt hatásokat. Mások egyedi megközelítést 

fejlesztettek ki a fenntarthatósági teljesítmény javítására és értékelésére.  
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Fontos leszögezni, hogy majdnem az összes termék hatást gyakorol a környezetünkre. Otthon a 

kertünkben nevelt zöldség is hatással van a környezetünkre. Hiszen szükségünk van a föld 

tápanyagaira és vízre, vagyis a retek és a répa termelése is használatba veszi a természet erőforrásait. 

Környezetbarát terméknél olyan jellemzőre gondoljunk, ami összehasonlítja a környezetre gyakorolt 

hatását a terméknek egy másik, hasonló termékkel vagy éppen versenytárssal. 

Amikor egy termék környezettudatosságát értékeljük fontos tudnunk, hogy milyen hatással van a 

környezetre. Az alábbi ábra mutatja a fenntarthatóság jellemzőit: 
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A következőkben a legfontosabb jellemzőket vizsgáljuk meg részletesebben. 

1. Erőforrásbázis 

A termékek előállításához szükségünk van erőforrásokra. A gyártássorán használt erőforrás (nem 

megújuló vagy megújuló), az erőforrások kezelése, illet a védelmi és megőrzési szintje számít egy 

Életciklus 

előnyök és 
hatások 

Környezetre és 

emberekre 

veszélyes 

anyagok 

Felhasznált 

erőforrásbázis 

Műszaki 

teljesítmény – a 

célnak 

megfelelően 

Életciklus 

költség és össz 

költség 

Gazdasági és 

társadalmi 

előnyök és 

hatások 

Termékek fenntarthatósági 

jellemzők 
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terméknek ahhoz, hogy felhasználható legyen. Milyen típusai vannak az erőforrásoknak? A megújuló, 

más néven alternatív erőforrások csoportjába tartoznak azok a források, melyek képesek a 

megújulásra, vagyis „nem fogynak el” a használatuk során. Ezeknek az erőforrásoknak az előnyben 

részesítése mindenképpen fontos, ha fenntarthatóságról beszélünk. Ezeket az erőforrásokat részesítjük 

előnyben, ha a fenntarthatóságról beszélünk. A Föld folyamatait biztosító energiákat soroljuk ide: 

- szélenergia 

- napenergia 

- vízenergia 

- biomasszából nyert energia 

- geometrikus energia 

Ezen energiaforrások felhasználása költségesebb technológiákat, illetve technikákat igényelnek, 

viszont környezetvédelmi szempontból sokkal célravezetőbb, mint a nem megújuló erőforrások. 

Az energiaforrások és a nem megújuló erő a felhasználásuk során fogynak. Mivel ezek 

újratermelődéséhez akár évmilliókra is szükség lehet fontos, hogy csak a nagyon szükséges 

mennyiséget használjuk, mert elfogynak a Földről. Ezek közé tartoznak: 

- földgáz 

- szén 

- nukleáris energia 

- olaj 

Az erőforrások kezelését, megőrzését és védelmét tekintve a legfontosabb az feladat a teljes 

életciklusa során a folyamatos helyreállítás, az újrahasznosítás és az újrafelhasználás biztosítása. Ha 

túl nagymértékben és túl gyorsan használják fel az erőforrásokat, akkor ezzel megnehezítik azt, hogy a 

jövő generációja is hozzájusson és használhassa ezeket. 

2. Életciklus hatások és előnyök 

Ez egy számszerűsített folyamat, melyben a termékrendszeren keresztül számadatokkal prezentálják a 

környezetre gyakorolt hatások egy választott csoportját és az erőforrás áramlását. Úgynevezett ISO 

szabványokat használunk az életciklus értékeléséhez, ezáltal számtalan eszköz, adat és folyamat lett 

kifejlesztve az életciklus hatásainak a mérésére. A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet, az ISO - 

International Organization for Standardization - hozta létre és adta ki az ISO szabványokat. Ezek 

nemzetközi szabványok, melyek tartalmazzák a minőségbiztosítási rendszer szabványosított 

követelményeit. Egyes termékek és ezek minősége ezekkel a rendszerekkel jobban értékelhető, ha 

nemzetközileg nézzük. A globálisan is jelentős hatások megértéshez és értékeléséhez ez az eddigi 

legjobb eszköz. Ilyen hatás például a termékrendszerek éghajlatváltozásra gyakorolt hatása, 
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kiváltképpen az üvegházhatást okozó gázok mennyiségére, melyek a termékciklus alatt bocsájtódnak 

ki. Az erőforrások felhasználásáról és áramlásáról is nyújt adatokat, ilyen például a keletkezett 

hulladék mennyisége vagy felhasznált nem megújuló és megújuló energia mennyisége. 

3. Veszélyes anyagok kockázata 

Ideális esetben már a tervezési szakaszban kizárják és megszűntetik a veszélyes anyagok 

felhasználását a gyártók. Viszont bizonyos termékeknél ez nem megoldható. Ilyenek például a 

fénycsövek és az elemek, amelyek veszélyes vagy feltételezhetően veszélyes anyagokat tartalmaznak. 

Fontos lenne tudni, hogy a munkavállalók és a fogyasztók, hogyan kezelik azt, hogy ki vannak téve a 

veszélyes anyagoknak, illetve azt, amikor ezek az anyagok valamilyen mértékben visszakerülnek a 

környezetünkbe. A környezetvédelem szempontjából nagyon fontos a veszélyes anyagok 

helyreállítása. 

4. Társadalmi-gazdasági tényezők 

A termékek előállítása és életciklusa számos társadalmi kérdést vetnek fel Például egy cég nyeresége 

és a bevétele, amit a termék eladása után kapnak, illetve hogyan kezelik a munkavállalókat vagy 

például a diákmunka alkalmazása. Fontos, hogy előtérbe veszi-e a cég a termék társadalmi és 

gazdasági előnyeit, valamint, hogy megfelelnek-e a szabványoknak. Etikai és magatartási kódexei 

vannak a cégeknek a kérdésekre, melyeket a cég minden tagjának be kell tartania.  

5. Költségek 

A költségeket a termelésbe építik bele, de ezek gyakran elmaradnak a termék valós árától. A termék 

életciklusához kapcsolják az összköltséget, ez nem csak az előállítási és gyártási folyamatokat fedi le. 

Például lefedi az előre nem kiszámolható anyagvesztést, a keletkező hulladék kezelését, a 

védőeszközöket, a munkavállalók biztosításával és egészségével kapcsolatos költségeket. Viszont ezek 

a költség a mai napig sem tartalmazzák a termelés környezetre kiváltott hatásainak az eszmei 

költségét. Mint például a zajszennyezés, a károsanyag-kibocsátás, a természeti erőforrások (víz és 

levegő) használata, mivel ezek a gyártóknak nem jelentenek költséget, viszont a társadalomnak igen. 

Összegezve láthatjuk, hogy egy termék fenntarthatóságát több tényező is befolyásolja. Ezen tényezők 

figyelembevétele a termelés során költséges, nehéz feladat és néha van, hogy lehetetlen is. A 

termelőknek és a gyártóknak arra kell törekedniük, hogy minél több jellemzőt betartva termeljenek 

illetve minél kevesebb negatív hatást gyakoroljanak gyártás közben a környezetre. 
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Hogyan válasszuk ki a fenntartható termékeket? 

Elolvasva a fentieket biztosan elgondolkodunk azon, hogy mi, mint hétköznapi fogyasztó/vásárló 

honnan tudhatjuk egy termékről azt, hogy mennyire fenntartható? Hogy az egyes gyártók mennyire 

tarják szem előtt a fenti jellemzőket? Erre használják a termékeken a különböző logókat, jelöléseket.  

A „zöld termékjelzések” fontos eszközei a fogyasztók tájékoztatásának. Rengeteg variációjával 

találkozhatunk, de a céljuk ugyanaz, a vásárlók ismertetése. A termékjelzések célja, hogy hitelesen 

tájékoztassa a vásárlót a termék környezethez való viszonyáról, hogy milyen hatása van az egészségre, 

illetve életciklusa során mennyire terheli a környezetet. Másik fő szerepe, hogy a vásárlót a helyes 

döntés meghozatalában segítse. A különböző jelölések lehetnek termékjelek, feliratok, szövegek, 

emblémák, piktogramok és betűjelek. Mivel sok vásárló nem ismeri a jelzéseket, ezáltal nem 

fenntartható termékeket vásárolnak. Mivel sok vásárló nem figyeli ezeket a jelzéseket, így a vásárlás 

során nem figyelik a környezetvédelmi szempontokat. A fenntartható termékek ára magasabb, mert az 

előállításuk is költségesebb, sokszor ez is befolyásoló tényező a vásárlás során. Sokszor emiatt nem 

engedheti meg magának a szegényebb réteg a termék megvásárlását. Az is problémát jelent, hogy a 

fogyasztók nem tudják értelmezni a jelöléseket. A különböző címkék összehasonlítása gyakran nem 

egyszerű feladat, mivel nagy mennyiségű információ van rajtuk feltüntetve eltérő módokon. A 

Tudatos Vásárlók Egyesület létrehozott egy címke adatbázist, ami segíti a vásárlókat az eligazodásban. 

Ez az adatbázis 3 skálás értékelést és legalább 50 termékcímkét mutat be. Olyan emblémák leírását és 

értékelését tették közzé, amelyek elterjedtek, a mögöttes tartalmuk megismerhető. Nézzünk néhány 

példát az ilyen zöld termékjelzésekből. A legelterjedtebb címkék leírását és értékelését mutatja be, 

ezáltal tájékoztatást kaphatunk a tartalmukról. 

Gyakori termékjelzések 

1. Energiacímke 

Egy olyan tájékoztató lap, amelynek tartalmaznia kell az elektromos gépek 

energiafelhasználására szolgáló adatait. Ez egy Európában elfogadott és egységesen használt 

címke. Mi van a címkén? 

- gyártó neve és védjegye 

- energiaosztálya (A, B, C, D, E, F, G) 

- készülék típusa 

- a termék rendelkezik-e valamelyikkel: magyar Környezetbarát Védjegy vagy európai 

ökocímke 

- piktogramok a tulajdonságok és a teljesítmény jelölésére 
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Az energiahatékonyságánál a legjobb energiaosztály az „A” osztály és a legrosszabb a „G”. 

Az „A” osztályú termékekhez képest a „G” osztályosok akár két és félszer többet 

fogyaszthatnak. A legújabb fejlesztéseknek köszönhetően már találkozunk a piacon az A+, 

A++ és A+++-os termékekkel is. 

 

 

2. Környezetbarát termék címke 

Ez egy hazai ökocímke, melyet 1977 óta használunk. Olyan szolgáltatásoknál és termékeknél 

használhatjuk, amelyek környezetre gyakorolt negatív hatási kisebbek, int a hasonló 

szolgáltatásoké és termékeké. Azért használjuk, hogy a fogyasztók előnyben részesítsék 

azokat a termékeket, amelyek az életciklusuk során kevésbé terhelik a környezetünket, mint a 

hasonló termékek. Pl.: Újratölthető, komposztálható, újrahasznosított, nincs veszélyes anyag 

tartalma, csökkentett erőforrás felhasználása. 
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3. EU Organic termékjelölés 

Olyan élelmiszereken használjuk, amelyek jogszabályban rögzített körülmények közt, 

környezetünkre kedvező módon lettek előállítva. Független szervezetek tanúsítják a 

követelményeknek, körülményeknek való megfelelést. Mivel az előállítást és a terméket 

folyamatos ellenőrzés alatt tartják így garantáltan bio-ökológia termelésből érkezett zöldségeket, 

gyümölcsöket, húst illetve ezekből előállított élelmiszereket vásárolhatunk. Az Európai Unió 

területén egységesek az ökológia termesztés és termelés szabályai. Ezt a jelölést az összes Európai 

Unióban előállított bioterméken fel kell tüntetni. 

 

4. FSC termékjelölés 

A faipari és a hozzá kapcsolódó termékeken láthatjuk ezt a címkét. A felelős erdőgazdálkodást 

igazoló tanúsítványrendszer az FSC. Az FSC minősítés garantálja, hogy az előállító bútorgyárak, 

erdőgazdaságok és faipari üzemek betartják a Forest Stewardship Council szervezet szabályait. 

Ezzel biztosítva, hogy a termék megfelel a társadalmilag felelős és környezettudatos gyártásnak. 

Ilyen szabály például, hogy nem pusztíthatnak el természetvédelmi területeket, őshonos 

erdőlakókat nem üldözhetnek el a kivágott fák helyére újakat ültetnek, tilos a veszélyes növény 

védőszerek használata. Bútorokon, kiadványokon és papír termékeken is találkozhatunk ezzel a 

jelöléssel. Az FSC jelölésnek 3 fajtája van: 

- FSC Recycled - újrahasznosított alapanyagból készült a termék, de tartalmazhat némi első 

felhasználású (nem újrahasznosított) alapanyagot is. 

- FSC 100% - FSC tanúsított erdőgazdálkodásból származó alapanyagot tartalmaz a termék, 

amely megfelel az FSC szociális és környezetvédelmi követelményrendszerének 

- FSC Mix – tartalmaz újrahasznosított anyagot a termék, FSC tanúsított erdőgazdálkodásból 
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származó alapanyagot, vagy egyéb ellenőrzött forrásból származó összetevőt 

 

5. A Zöld Pont védjegy 

Nemzetközi védjegyrendszer, mely Németországból indult – eredeti neve Der Grüne Punkt – 

többféle terméken is láthatjuk ezt. Előfordul italon, ételen, háztartási és irodai termékeken. Ez a 

jelölés a csomagolásra vonatkozik és azt közli velünk, hogy a csomagolás készítője az előállítás 

során megfelelt a hulladék-hasznosítási jogi előírásoknak. Magyarországon csak az ÖKO-Pannon 

Nonprofit szervezet engedélyével használható ez a védjegy. 

 

 

6. NaTrue minősítés jelölés 

Ezzel a termékjelöléssel kozmetikai termékeken találkozhatunk. Egy speciálisan erre létrehozott 

szervezet szigorú követelmények alapján minősíti a kozmetikumokat. A növekvő számú 

kozmetikai jelölések miatt egyre nehezebbé vált az értékelés a kereskedőknek és a fogyasztóknak. 

Ezért hozták létre ezt az egységes minősítést. Pártatlan szakértők szigorú környezeti és etikai 

követelményeket alkalmaznak a minősítés során. A termékek 3 különböző fokozatban kaphatják a 

minősítést: 
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- egy csillagos jel - csakis természetes alapanyagokat tartalmazó kozmetikumok 

- két csillagos jel – a kozmetikumok összetevőinek legalább 70%-ának ökogazdálkodásból kell 

származnia 

- három csillagos jel - az összetevők minimum 95%-ának ökogazdálkodásból kell származnia 

 

 

A többi gyakran használt jelzésről, jelölésről és címkéről a termékcímke adatbázisból tájékozódhatsz. 

Tudatos vásárlási szokások 

Nemcsak azzal járulhatunk hozzá a környezetünk védelméhez és a fenntartható fogyasztáshoz, hogy 

vásárlás és fogyasztás során környezetbarát termékeket választunk, hanem vannak egyéb dolgok és 

praktikák mellyel szintén ezt támogatjuk. Íme, néhány tipp és jó gyakorlat, mellyel szintén 

hozzájárulhatunk a környezettudatosabb életmódhoz. 

Jó gyakorlatok és hasznos tippek a mindennapokra 

1. Támogasd azt a terméket, amit megveszel 

Hogy milyen terméket vásárolsz az a te döntésed, ezzel együtt azt is te döntöd el, hogy kit és 

mit támogatsz. Környezetbarát termék vásárlásával nem támogatod a vegyszerezést, a 

környezetszennyezést, a gyerekmunkát, a felesleges és káros dolgok gyártását. Ez egy fontos 

szempont, mivel ha senki sem vásárolná ezeket a termékeket, akkor egy idő után eltűnnének a 

piacról. 

 

2. Csak azt vegyük meg, amire valóban szükségünk van! 

Ha a fogyasztási szintünket a szükségleteink szintjére lecsökkentjük, akkor ezzel 

párhuzamosan csökkentjük a környezetre mért terheket is. A mai világban a megvásárolt 

élelmiszerek egyharmada a kukában végzi. Megoldás erre az, ha bevásárlás előtt bevásárló 
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listát írunk. Miután összeírtuk csak ezeket a termékeket vásároljuk meg. Az üzletek különböző 

trükköket alkalmaznak arra, hogy minél többet vásároljunk – akciók, mutatós polcok – 

ezekkel is a felesleges pénzköltésre buzdítva minket vásárlókat. 

 

3. Válasszunk hazai termékeket! 

Próbáljunk olyan termékeket vásárolni, amelyek a legrövidebb idő alatt értek az üzletekbe.  

Minél messzebbről érkezik a termék annál több energiát használnak fel hozzá. Az út során a 

terméket tartósítani és hűteni kell, ami rengeteg energia felhasználásával jár. Az élelmiszerek 

bel tartalmi értéke is csökken a hosszú út során. Ezek mellett nagyon fontos még, hogy hazai 

termék vásárlásával a helyi termelőket támogatjuk, míg a külföldi termékek vásárlásával a 

kereskedőket és a szállító cégeket. 

 

4. Vásároljunk helyben 

Próbáljunk meg minél több mindent a piacokon beszerezni a nagy áruházak helyett. Egyrészt 

az áru így garantáltan frissebb, illetve a csomagolóanyag felhasználása is kisebb, mint az előre 

csomagolt áruknál. Ezek mellett még sokkal barátságosabb hangulatban is vásárolhatunk. 

 

5. Minden vásárláshoz vigyünk kosarat vagy vászontáskát! 

A környezet számára feldolgozhatatlan hulladék a műanyag bevásárlószatyor. Az ára nem 

téríti meg a zacskók környezetben okozta kárát. Ellenben a kosár és a vászontáska nem 

szennyezi a környezetet és plusz költségként sem jelent számunkra. 

 

6. A szemét a legdrágább! 

Számunkra pénzkidobás, a környezetnek pedig plusz terhelés. Gondoljuk át mennyit dobunk 

ki a megvásárolt termékekből. Felesleges termékek vásárlásának elkerülésével csökkenthetjük 

a termelt szemét mennyiségét. 

 

7. Figyeljünk a megvásárolt műanyag mennyiségére 

A szatyrok mellet a megvásárolt áruk csomagolásával is csökkenthetjük a műanyagot. 

Keressük az újrahasznosított és a visszaváltható csomagolásokat illetve a minél egyszerűbben 

becsomagolt árukat. 

 

8. A címkét mindig olvassuk el! 

A kozmetikumokban és az élelmiszerekben is sok a káros és felesleges anyag. Ezért olvassuk 
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el és értelmezzük a termékeken a minősítéseket, jelöléseket.  

9. Tartós használat! 

Kerüljük az eldobható termékeket. Mivel ezeket a termékeket a használatuk után kidobjuk így 

pazaroljuk az energiát és szennyezzük a környezetet. 

 

10. Nem mindegy, hogy mit vásárolsz! 

Mindig keresd a lehető legjobbat. Érdemes után járni, tájékozódni a termékekről. Ki állítja elő, 

mit tartalmaz, milyen a csomagolása stb. 

 

11. Kerüld a hajtógázas termékeket! 

Ezeket a termékeket onnan ismerjük fel, hogyha megnyomjuk a gombját folyamatosan távozik 

belőle a permet. Kerüljük ezen termékek vásárlását és használatát. Ugyanis egy freon nevű gáz 

segíti a permet távozást és ezzel együtt ez a gáz is a levegőbe kerül. A freon hozzájárul az 

ózonréteg ritkulásához, ami súlyos következményekkel járhat. 

 

 

A modul témájával kapcsolatos 

hasznos linkek:  

Hasznos weboldalak további 

olvasásra  

8 dolog a szelektív gyűjtésről 
https://www.youtube.com/watch?v=eHIMAPoMT0s 

 Az ENSZ 17 fenntartható fejlődési célja 

https://www.youtube.com/watch?v=fjfLwalsbp8 

10 apróság, amivel megmentheted a Földet 

https://www.youtube.com/watch?v=5M_X6vp8kp8 

Fenntarthatóság a MOLGROUP-nál 

https://molgroup.info/hu/fenntarthatosag 

Fenntarthatóság a divatban – Újrahasznosítás és 

újra felhasználás 

https://www.youtube.com/watch?v=ZZbOpDIrNOg&list

=PL2T2ujGASXRmZkg0s8r75qCrn8sPHPFVb&index=

3 

Ökológiai lábnyom 

https://www.youtube.com/watch?v=vi6pTwGGFmk 
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Esettanulmányok/Jó gyakorlatok 

1. Esettanulmányok a természet túlzott kihasználására 

A heringhalászat Norvégiában 

Egészen az 1950-es évekig a heringhalászat nem haladta meg a halpopuláció regenerációjának a 

természetes kapacitását. Azonban a ’60-as évek elején a halászati vállalatok forgalmi drasztikusan 

sokat nőtt. A hering néhány év alatt majdnem teljesen eltűnt, így a ráépülő iparág is összeomlott. A 

heringhalászat betiltására törvényt hoztak az 1970-es években, a heringpopuláció csak napjainkban 

kezd helyreállni. 

 

 

                        Norvég heringhalászat                                             Moai szobrok a Húsvét-szigeteken 

A Húsvét-szigetek 

Egy szigetcsoport, ami körülbelül 3200 km-re található Dél-Amerikától a Csendes óceánban. 

Nagyjából 15 évszázaddal ezelőtt érkeztek az első telepesek a szigetre, akik polinézek voltak. A 

klímája jelenleg félszáraz, de régen gazdagon borította fű és a fa a területet, amely segített 

megtartani az esővizet. Körülbelül 7000 szigetlakó élt a szigeteken kis falvakban, akik csirkéket 

tartottak, növényeket termesztettek és halásztak. A 8 méter magas, tömör, vulkáni-eredetű 

obszidián-szobrok, amelyeket görgőkön és fatörzseken vonszoltak a helyükre mutatják a sziget 

kultúrájának a gazdagságát. Az európai telepesek a 17. században érkeztek a szigetre, ekkora 

„Moai”-ként ismert szobrok, már csak a hajdanán gazdag civilizáció maradványai voltak. Az itt élő  

civilizáció pusztulást, az amúgy is korlátozott forrásalapok csökkenése okozta. A populáció 

növekedésével egyre több erdőt irtottak ki és alakították át mezőgazdasági területté. A fát 

házépítésre, tüzelésre, csónakkészítésre illetve vallási célokra (a szobrok szállítására) használták. 

Amikor az utolsó fa is eltűnt a szigetről nem lehetett több halászcsónakot készíteni, ezért 
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élelmiszerhiány lépett fel. Az emberek barlangokba költöztek, fegyveres konfliktusok jöttek létre, 

rabszolgákat tartottak illetve megjelent a kannibalizmus is túlélés érdekében. 

 

2. Esettanulmány – Élelmiszer fenntarthatóság 

Az emberiség egyik legfontosabb hosszú távú célkitűzése az élelmiszer fenntarthatóság javítása, 

vagyis a mezőgazdaság környezeti terhelésének csökkentése, a  fel nem használt 

élelmiszer részarányának csökkentése vagy a táplálkozási szokások egészségesebbé tétele.  

A The Economist Intelligence Unit és a Barilla Center for Food & Nutrition publikálta a Food 

Sustainability Index (FSI) 2018-as jelentését, melyből kiderül, hogy a vizsgált 67 országban hogyan 

alakul az élelmiszer fenntarthatóság. A jelentés 0 és 100 között pontozza az egyes országokat, ahol 

100 jelenti a tökéletes fenntarthatóságot. Az értékelés három fő pillér és számos alindex alapján 

történik, a három fő pillér: a fel nem használt, azaz kárba vesző élelmiszerek, a mezőgazdaság 

környezeti terhelése és a táplálkozási szokások. Az eredmények a lenti ábrán láthatóak. 

 

Élelmiszer fenntarthatóság terén az első három helyezett Franciaország, Hollandia és Kanada lett, 

míg a sor végén az Egyesült Arab Emírségek, Bulgária és Oroszország végzett. Magyarország a 10. 

helyen szerepelt. Számos meglepetést tartogat a lista, például Ruanda 12. vagy Argentína 13. 

helyezését, de szembetűnő a túlsúlyos népesség magas aránya és az egészségtelen táplálkozási 

szokások nyomán a középmezőnybe szoruló USA, vagy a pazarló vízgazdálkodás és az 

üvegházhatású gázok jelentős kibocsátása miatt ugyancsak gyengén szereplő Egyesült Királyság.  

Magyarország esetében a jelentés kiemeli, hogy javulhatna az élelmiszer fenntarthatóságunk, ha 
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csökkentenénk a végfelhasználóknál kárba menő élelmiszer mennyiségét, ha termelékenyebbé 

tennénk mezőgazdaságunkat, vagy ha csökkentenénk a lakosság túltápláltságából adódó 

egészségügyi problémákat. 

3. Esettanulmány – A fenntartható pamut 

A marketing szakemberek tisztában vannak azzal, hogy a vásárlók egyszerű üzeneteket akarnak, 

hiszen egy túlinformált, túl zajos világban élünk. A fenntartható termékek és eljárások 

megértése nem egyszerű, mivel összetett termelési folyamatokat, összefüggéseket és környezeti 

hatásokat produkál. 

 

A márkák a saját történeteiket mondják el az újításaikról, fejlődésükről, hogy hogyan javítják a 

technológiákat és ezek által, hogy csökkentik a környezetszennyezését. A folyamatokról és az 

ökológia rendszerek életciklusairól informálják a fogyasztókat. Az ismeretterjesztés is a 

feladatkörük, hiszen olyan információkat közölnek, amelyekkel a vásárlók nem rendelkeznek. 

Vajon a vásárló akarja-e ezt? Ő csak egy olyan terméket akar, ami környezetbarát és nem tesz 

rosszat a Földnek. 

 

A Bonprix ruházati márka is törekszik arra, hogy minél fenntarthatóbb termékeket gyártsanak 

ezzel is védve a környezetet és a termelőket. Minden évben több mint 15 millió termékükhöz 

fenntartható pamutot használnak. De ez nekik nem elég még: céljuk, hogy 2020-ra minden 

terméküket ilyen pamutot tartalmazzon. De mi is az a fenntartható pamut? A fenntartható pamut 

alatt olyan pamutot értünk, ami az embereket és a környezetet figyelembe véve lett előállítva és 

feldolgozva. Ez magában foglalja a Cotton made in Africa-t (CmiA) és az organikus pamutot. 

 

COTTON MADE IN AFRICA - egy kezdeményezés, amit Dr. Michael Otto – az Otto Group 

elnöke, amihez a Bonprix is tartozik – 2005-ben alapította. Mint egy 650000 kistermelő van 

olyan országokban, mint Elefántcsontpart, Mozambik, Malawi, Uganda, Etiópia, Zambia és 

Zimbabwe, ahol ennek a programnak köszönhetően sokkal több pamutot tudnak aratni. Hiszen 

megtanulják a hatékony és környezetbarát gazdálkodást, ami az embereket és a természetet védi 

és segíti őket, hogy jobb termelésük legyen  

Ez konkrétan at jelenti: összehasonlítva a hagyományos pamuttal a CO2 emisszió kg-onként 40 

%-al csökken és több mint 2000 liter vizet lehet megtakarítani. Ami azonban növekszik, az a 

pamut minősége és így a gazdálkodók jövedelme is. Azt is lehetne mondani, hogy a Cotton 
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made in Africa gazdák valóban a munkájuk gyümölcsét aratják. Ezért támogatják a CmiA 

kezdeményezést és tovább építik ki a CmiA termelést. Azzal a céllal, hogy 2020-ig az összes 

termékük, ami pamutot tartalmaz, 100%-ban csak fenntartható forrásokból származó pamutot 

tartalmazzon. 

Mi teszi a bio-pamutot olyan különlegessé? Ami a  bio-pamutot olyan különlegesé teszi, az nem 

csak a puha anyaga, hanem a nagyon magas követelmények, amik teljesülnek a termesztéstől 

kezdve a feldolgozásig. Minden tekintetben környezetbarát, alacsony károsanyag-kibocsájtású 

és mentes a növényvédő szerektől vagy a műtrágyáktól. Ezt garantálják és bizonyítják 

világszerte elismert szabványok: az OCS vagy GOTS ezeknek a kritériumoknak megfelelően 

tanúsító szervezetek ellenőrzik az áruk áramlását számunkra. Termesztéstől kezdve a 

betakarításon át a szállításig az ellenőrzések által 100%-ig biztosított az organikus minőség. A 

GOTS ezen kívül arra figyel, hogy az egész gyártási folyamat során bizonyos társadalmi 

normákat végig betartsanak. Aki bio-pamutot visel, az értékeli ezt a különleges minőséget. 
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A főbb pontok összefoglalása  
A tananyag főbb elemei: 

- Mit jelent a fenntartható életmód? Egy tudatosságot, hogy a környezetünket nem használjuk 

ki jobban, mint amennyire az megújulni képes. 

- A fenntarthatóság összefügg a fogyasztási szokásainkkal. Hogy mennyire fenntartható az 

életmódunk és mennyire terheljük a környezetünket, azt a fogyasztási szokásaink is 

nagyban meghatározzák. 

- Mi az a fenntartható fogyasztás? Olyan fogyasztás, amely a környezet, a gazdaság és a 

társadalom egyensúlyának felborítása nélkül, illetve az erőforrások kimerítése nélkül 

folyhat bármennyi ideig. 

- A fenntartható, környezetbarát termékek vásárlása a fenntartható fogyasztás elérésének 

egyik kulcs eleme. 

- Mi az a fenntartható termék? Azok a termékek, amelyek gazdasági, környezeti és társadalmi 

előnyöket biztosítanak és elégítenek ki, miközben a környezetet védik a termék teljes 

életciklusa alatt, a nyersanyag kitermeléstől a felhasználásig.  

- A „zöld termék jelzések” a fogyasztási tájékoztatás eszközi. Számtalan formájával 

találkozhatunk ezeknek jelzéseknek, de a céljuk ugyanaz, hogy a fogyasztót tájékoztassák 

arról, hogy a termék valamilyen formában környezetbarát.  

- A környezetbarát termékek előnybe való részesítése mellett számos egyéb aprósággal és 

praktikával hozzájárulhatunk a környezetünk védelméhez és a fenntartható fogyasztáshoz. 
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JOGI NYILATKOZAT 

Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum 

tartalmáért teljes mértékben az Ecocenter Alapítvány vállalja a felelősséget, és az semmilyen 

körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság 
állásfoglalását tükröző tartalomnak. 
 


