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Elôszó
A piaci verseny a fogyasztókért jelentôs mértékben 
kiélezôdött az elmúlt évtizedben. A gyártók újabb és 
újabb lehetôséget kerestek arra, hogy megnyerjék a 
vásárlók bizalmát, kiemeljék termékük egy bizonyos 
tulajdonságát, ami a többi, azonos funkciót betöltô 
árucikktôl megkülönbözteti azt. Ezzel egy idôben a 
környezet védelme is nagyobb teret nyert magának: 
a tudatos vásárlók azon termékeket részesítik elôny-
ben, amelyek elôállítása kisebb terhelést jelent egész-
ségünkre és környezetünkre. 
Környezet-, egészség- és fogyasztóvédelem: egymástól 
elválaszthatatlan, összetartozó fogalmak. A modern 
kori fogyasztónak nemcsak azt kell tudnia, milyen 
jogai vannak, de tudatosnak kell lennie környezete 
szempontjából is. 
Ha ilyen elhatározásra jutunk, rögtön akadályokba 
ütközünk: Mit tehetünk a szelektív hulladékgyûjtôk-
be? Mit jelentenek a terméken feltüntetett jelzések? 
Nehéz az eligazodás. Ne tévesszük össze a hiteles kör-
nyezeti címkéket más jelölésekkel, illetve a gyártók 
állításaival! Hogy világosan lássunk, kiadványunk-
ban bemutatjuk és értelmezzük az ökocímkéket, 
részletesen áttekintjük a környezettudatos életmód 
egyes pilléreit, barangolunk a komposztálás, a sze-
lektív hulladékgyûjtés, a csomagolás és az alternatív 
energiaforrások világában, áttekintjük, hogy milyen 
energiatakarékos fényforrásokkal számolhatunk. 
Tanácsokat adunk a környezetbarát tisztításhoz, a 
takarításhoz, az élelmiszer-választáshoz, az egyes 
kozmetikumok használatához, továbbá ahhoz is, 
hogyan tehetjük nyaralásunkat kevésbé környezet-
szennyezôvé. Tesztjeinkbôl kiderül, vajon mennyi 
sót rejt a kenyér, mikrobiológiai szempontból meg-
felelôk-e a bôrtápláló arckrémek, melyik a legjobb 
újrahasznosított WC-papír, illetve milyen pelenkát 
válasszunk. 
Környezetünk gondjaira megoldást jelenthet a fenn-
tartható fogyasztás, vagyis hogy mindannyian olyan 
felelôsségteljes fogyasztói döntéseket hozunk, ame-
lyekkel hozzájárulunk a környezetszennyezés csök-
kentéséhez és egyúttal saját egészségünk védelmé-
hez. 

Dr. Baran Alexandra
ügyvezetô elnök

Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség
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A környezetvédelem elôtérbe kerülésével 
a gyártók is kezdik felismerni: egyre több 
fogyasztó tartja fontosnak, hogy környe-
zetbarát termékeket vásárolhasson. Vásár-
lásnál megbízható segítséget jelentenek az 
országos vagy nemzetközi környezetbarát 
termék jelek. Ezeket a jeleket minôsítô bi-
zottságok ítélik oda olyan termékeknek, 
amelyek megfelelnek egy adott követel-
ményrendszernek.
Alighanem Ön is találkozott már olyan ter-
mékekkel, amelyek csomagolásán például a 
magyar Cédrus, vagy az Európai Unióban 
használatos Európai Virág környezetbarát 
termék jelek láthatók. Az ilyen jellel ren-
delkezô termékekben, illetve csomagolá-
sukban meg lehet bízni, mert garantáltan 
környezetbarátak. Keressük a környezetba-
rát termékeket! Fürkésszük a csomagoláson 
feltüntetett termékcímkéket!

EurolEvél – 
a lEgújabb 
ökologó 
A biotermékek jelö- 
lésére szolgáló új uni-
ós logó. Az uniós tagállamokból származó 
és a szükséges elôírásokat teljesítô vala-
mennyi elôrecsomagolt ökológiai termék 
esetében kötelezô a feltüntetése. 

Európai virág
Az EU-ban, Norvégiában, Liechtensteinben és 
Izlandon alkalmazott önkéntes 
címke azokat az árucikkeket 
és szolgáltatásokat jelöli, ame-
lyek a hasonló termékekhez 
képest kevesebb környezeti 
kárt okoznak. Jelenleg a hazai 

boltokban fôleg tisztítószereken, szappano-
kon, samponokon, ruhákon, egyes papíripari 
termékeken találkozhatunk vele.

Magyar környEzEtbarát  
jElzés („Cédrus-jEl”) 
Mindennapi vásárlá-
saink során gyakran 
találkozhatunk vele 
szatyrokon, csomago-
lóanyagokon (tojásos 
doboz). Ennél azonban 
sokkal több termékkategóriában alkalmaz-
zák a Magyar Környezetbarát Termék Kht. 
kritériumrendszerét.
Néhány csomagoláson egymásba futó nyila-
kat, feliratokat találhatunk. Lássunk néhány 
példát!
A körkörös nyilakból álló 
jel (Möbius-hurokként is 
emlegetik), ha nem tartal-
maz kiegészítô információ-
kat (feliratokat, számokat, magyarázatot), 
önmagában nem tekinthetô környezetbarát 
termék jelnek.
Mûanyag termékeken (pl. szemeteszsák, 
pohár) és csomagolóanyagokon szintén ta-
lálhatók nyilakból és számokból álló jelek. 
Általuk azonosítható az anyag összetétele, 
így könnyebb a szétválogatásuk. A legna-
gyobb veszélyt a környezetünkre a PVC 
jelenti. Az ilyen anyagból készült gyermek-
játékokat és élelmiszer-csomagolásokat ta-
nácsos elkerülni.

Többet mondhat számunkra, ha a csoma-
goláson rövid felirat jelzi, miért is nevezi 
a gyártó környezetbarátnak az adott árut 
(például újra feldolgozott anyagból készült, 
nem tartalmaz egészségre ártalmas anyago-
kat, környezetkímélô, biológiailag lebomló 
összetevôkbôl áll). 
Ne tévesszük össze a hiteles környeze-
ti címkéket más jelölésekkel, illetve a 
gyártók állításaival! Az ökocímkét el-

nyert termékeken megtalálható a mi-
nôsítés regisztrációs száma és röviden 
az elônyös környezeti tulajdonságok is-
mertetése. A kevésbé tájékozott vásárló 
gyakran környezeti címkének tekinthet 
egyéb jeleket. 

A „Zöld Pont” védjegy 
szintén megtévesztô le-
het. A jel feltüntetése a 
csomagoláson ugyanis 
csak azt jelenti, hogy az adott csomago-
lásra befizették a megfelelô díjat a nemzeti 
csomagoláshasznosító szervezetnek. A jel 
környezeti szempontokat nem árul el a cso-
magolásról.

Méltányos kErEskEdElEMbôl 
szárMazó tErMékEk 
(„FairtradE”)
A méltányos kereskedelemben elsôsorban a 
harmadik világ jellegzetes exporttermékeit 
forgalmazzák: fôleg kávét, teát, cukrot, gyap-
jút és gyapjútermékeket (például ruhát), rizst, 
olajos magvakat, kézmûves termékeket.
Azok a kereskedôk, akik vállalják, hogy a 
méltányos kereskedelem elveit követik, a 
kizsákmányolástól védik meg a termelôket. 
A méltányos kereskedelem célja továbbá az 
emberi jogok védelme, a fogyasztók tuda-
tosságának növelése, a hátrányos helyzetû 
termelôk (például nôk vagy bennszülöttek) 
fejlôdési esélyeinek növelése, védekezés a 
gyermekek kizsákmányolása ellen.
A Nemzetközi Mél-
tányos Kereskedelem 
Tanúsító Szervezet 
(Fairtrade Labelling 
Organizations Interna-
tional – FLO) felügyeli 
a méltányos kereske-
delem elveinek betartását. A méltányos ke-
reskedelembôl származó termékek több-
ségén a FairTrade logó  garantálja, hogy a 
termék valóban megfelel a szigorú minôsí-
tés követelményeinek. Ez a címke igazolja, 
hogy a termék átment a méltányos kereske-
delem kritériumai szerint végzett független 
ellenôrzésen.

Elsôsorban a hazai termékeket vegyük 
meg, ezzel nemcsak a magyar munkahe-
lyeket támogatjuk, de a szállítással oko-
zott környezetszennyezést is csökkentjük. 

Környezetbarát termékek jelölései
környezetbarát termékek azok  
az áruk, amelyek megújuló vagy 
újrahasznosított alapanyagokból 
készültek; gyártásuk során  
és használatuk alatt kevésbé  
károsítják a környezetet;  
használati idejük lejárta után  
a környezetet nem károsítva 
elbomlanak vagy 
újrahasznosíthatók.
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az ökoteszt Magazin  
a mindennapokban használt  
bôrtápláló krémek mikrobiológiai 
vizsgálatát végeztette el.  
a kozmetikai szaküzletben,  
hipermarketben, áruházláncokban, 
gyógyszertárban és kínai boltban  
vásárolt, többségében fóliázott 
arckrémeket bontatlanul, eredeti 
csomagolásban bocsátottuk  
a laboratórium rendelkezésére.  
a minták között jól ismert  
világmárkák éppúgy voltak, mint  
hazai cégek termékei. a laborató-
riumi vizsgálat 2 termékben magas 
élô összcsíraszámot mutatott ki. 
az ilyen mértékben szennyezett 
arckrémek emberi felhasználásra 
alkalmatlannak minôsíthetôk. az 
összcsíraszám mellett külön vizs-
gáltattunk a kozmetikumokban 
jellemzôen esetlegesen elôforduló 
egyes patogén mikroorganizmusok 
– az Escherichia coli, a pseudomonas 
aeruginosa, a szulfitredukáló Clostri-
dimok, az Enterobaktériumok, vala-
mint a penészgombák – jelenlétét. 

a gyógyszErtári kréM bizo-
nyult a lEgszEnnyEzEttEbb-
nEk.  Az arcápoló készítmények összes élô 
csíraszámát az aerob mezofil baktériumok 
adják, amelyek élettevékenysége, szaporo-
dása oxigén jelenlétében, jellemzôen 35-37 
Celsius-fok körüli optimális hômérsékleten 
a legintenzívebb. Az általunk vizsgált arc-
krémek mindegyikében kimutatható volt 
egy bizonyos, a hatóságok által elfogadott, 
megengedhetô határérték alatti csíraszám, 
ami nem minôségi hiba. 
A vizsgálati jegyzôkönyvek alapján a 12 
termékbôl kettônél, a minták mintegy 
17%-ában az SGS Hungária Kft. akkredi-
tált laboratóriuma magas élô összcsíra-
számot mutatott ki. Egy márkanév nélküli 
gyógyszertári hidratálókrémben 3,8x10 az 
ötödiken, az Aqua elnevezésû, a címkén 
lévô tájékoztató alapján szintén gyógyszer-
tári eredetûnek minôsíthetô, de kozmetikai 
szaküzletben vásárolt gyógynövényes bio-
termékben pedig 4,4x10 a negyediken élô 
csíraszámot mértek. Ezek az értékek mesz-
sze túllépik a szakmailag és a hatóságilag el-
fogadott határértéket, ezért ez a két termék 
nem megfelelô minôségûnek, az egészségre  
veszélyesnek értékelhetô. Az Aqua márka-
nevû termék részletes összetétele egyetlen 
gyógynövényt sem tartalmaz, noha a krém 
megnevezésében ez szerepel.
Érdekességképpen megemlítjük: a gyógy-
szertári hidratálókrémre vonatkozóan a vá-
sárlás helyszínén azt a tájékoztatást kaptuk, 
hogy az garantáltan tartósítószer-mentes, 
ennek ellenére 6 hónapig megôrzi a mi-
nôségét. A krém tégelyén ugyanakkor 3 
hónapos minôség-megôrzési idô szerepel, 
mindez azonban nem változtat azon, hogy 

tartósítószer nélkül egy hidratálókrém mi-
nôsége mikrobiológiai szempontból biz-
tonsággal még a felhasználás megkezdéséig 
sem garantálható, ezt követôen pedig hat-
ványozottan nô az egészségügyi kockáza-
ta. A laboratóriumi vizsgálat eredménye is 
ezt támasztja alá, hiszen a patikai krém egy 
grammjában 380 000 élô csírát mértek, míg 
az Aqua tartósítószer-mentes bioterméké-
ben 44 000 élô csírát.
Összegezve: a mikrobiológiailag kifogásol-
ható arckrémek dermatológiai problémák 
forrásai lehetnek, hiszen az élô összcsíra-
számot alkotó mikrobák között is vannak 
veszélyes kórokozók. Megnyugtató, hogy 
az egyéb patogéneket egyetlen termék sem 
tartalmazta, és hogy a penészgombaszám 
is megfelelô volt, valamennyi termékben. 
Fel szeretnénk azonban hívni a fogyasztók 
figyelmét arra, hogy ezeket az értékeket 
a még felhasználásra nem került krémek-
ben mérték: ha egy magas összcsíraszámú, 
szennyezett arckrémet napi szinten használ-
nak, az induló csíraszáma pár napon belül 
megsokszorozódik.
Összesített táblázatunkban egyebek mel-
lett feltüntettük a vizsgált arckrémek már-
káját, rendeltetését, kiszerelési formáját, az 
ûrtartalmat, fôbb hatóanyagait, a vizsgálat 
eredményét, és az ebbôl levonható követ-
keztetéseket. 

a nEMzEti FogyasztóvédEl-
Mi Hatóság vizsgálatai.  
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 
(NFH) a hatósági ellenôrzések során az 
arckrémekre az „MSZ 2003:1984, Kozme-
tikai készítmények mikrobiológiai tisztasági 
követelményei és minôsítése mikrobiológiai 

Arckrémek 
mikrobiológiai 
szennyezettségét 
vizsgáltattuk
Két termékminta minôsége nem volt megfelelô
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tisztaság szempontjából” által meghatáro-
zott határértékeket veszi figyelembe. Esze-
rint a termék egy grammjára, illetve egy 
köbcentiméterére vonatkoztatva az összes 
élô csírák száma nem érheti el, illetve nem 
haladhatja meg az 1000 CFU értéket. Ez a 
határérték a babaápolási, valamint a nyál-
kahártyán vagy a szemrégióban használatos 
készítményeknél szigorúbb: ott a megenge-
dett csíraszámérték 500 CFU alatti.
Mint ahogyan minden más, kereskedelmi 
forgalomban kapható termékekre, a koz-
metikumokra is vonatkozik, hogy a gyár-
tót, illetve a forgalmazót terheli a felelôsség 
azért, hogy a fogyasztóhoz csak biztonsá-
gos, megfelelô minôségû termék kerülhes-
sen. Az idevonatkozó közösségi rendeletek 
jelenleg néhány vonatkozásban hiányosak, 
a kozmetikai készítményekre vonatkozó, 
egységes uniós szabályozás megalkotása 
vitás kérdésekben egyértelmûvé tenné, és 
megkönnyítené a mindenki számára elfo-
gadható, igazságos hatósági döntések meg-
hozatalát.
Az elmúlt évben az NFH 63 kozmetikai 
készítményt vizsgált mikrobiológiai tiszta-

ság szempontjából. Ezek során az összes 
élô csírák számát, a penészgombaszámot, a 
szulfitredukáló Clostridiumokat, az Entero-
baktériumokat, a Staphylococcus aureust, a 
Pseudomonas aeruginosát, illetve a Salmo-
nellát vizsgálta. A kontroll alá vont termé-
kek megközelítôleg 20%-a volt arckrém, a 
többi különféle szappanok, tusfürdôk, na-
pozókrémek, bôrradírok, és egyéb kozme-
tikumok. Patogén mikrobát egyetlen eset-
ben sem mutattak ki, azonban az összes élô 
csírák száma a minták körülbelül 5%-ában 
volt kifogásolható, amelyek részben a meg-
engedett határértéket is túllépték.

a Mikrobiológiai szEnnyE-
zEttség okai. A kozmetikai ipar egy 
jelentôs szegmense sokáig kezdetleges mó-
don állította elô a forgalomba kerülô ter-
mékeket. A gyakorlatilag konyhai üstökben, 
kézzel kevert krémeket a gyártási volumen 

Márkanév Alterra Alverde Anaconda Aqua Balea Creme 21 Garnier Márkanév nélküli Hélia-D L’Oreal Stella Sunfleur

Ûrtartalom/rendeltetés 50 ml/nappali krém 50 ml/hidratálókrém 50 ml/nappali krém 90 ml/gyógynövényes bôrápoló krém 50 ml/nappali krém 50 ml/hidratálókrém 50 ml/hidratálókrém 100 g/hidratálókrém 50 ml/hidratálókrém 50 ml/hidratálókrém 100 ml/hidratálókrém 50 ml/hidratálókrém

gyártó/forgalmazó rossmann drogerie markt Pl Beauty Cosmetics kft. Aqua-Biokozmetikai Bt. drogerie markt Creme 21 gmbH l’oréal gyógyszertári készítésû Hélia-d kft. l’oréal stella zrt. sunfleur kozmetikai kft.

Hatóanyag aloe vera, jojobaolaj, 
sheavaj olíva- és napraforgóolaj aloe vera, B-5 vitamin az összetétel szerint 

nem tartalmaz gyógynövényt 3-féle e-vitamin B-5 provitamin bojtorjánkivonat nincs jelölve napraforgószár-kivonat B-vitamin szôlômagolaj, vitaminos sheavaj, urea stb.

A vásárlás helye rossmann drogerie markt drogerie markt kozmetikai szaküzlet drogerie markt ázsia Center rossmann gyógyszertár drogerie markt rossmann illatszerbolt rossmann

összes élô csírák száma 10 alatt 10 alatt 10 alatt 44 000 10 alatt 10 alatt 10 alatt 380 000 10 alatt 10 alatt 10 alatt 10 alatt

külön vizsgált patogének negatív negatív negatív negatív negatív negatív negatív negatív negatív negatív negatív negatív

Értékelés megfelelô megfelelô megfelelô hatáérték feletti, 
nagyon erôsen szennyezett megfelelô megfelelô megfelelô határérték feletti, nagyon 

erôsen szennyezett megfelelô megfelelô megfelelô megfelelô

megjegyzés: a penészgombák száma minden mintában határérték alatti (10 alatti) volt.

A.mikrobiológiai. eredetû. bôrproblémákért. nem.minden. esetben. a.
gyártó.a.felelôs..A.termék.minôségét.a.felhasználhatósági.idôn.be-
lül. a. kereskedô. tárolási-termékkezelési. gyakorlata. is. befolyásolja,.
ezt.követôen.pedig.a.fogyasztónak.is.be.kell.tartania.a.szakszerû.
használatra.vonatkozó.alapkövetelményeket,.íratlan.szabályokat.an-
nak.érdekében,.hogy.az.arckrém.a.felhasználás.végéig.veszélytelen.
maradjon.
A. mikroszervezetek. egészségre. ártalmas. tevékenysége. nem. minden.
esetben. jelentkezik.azonnal,.és.azt.nemcsak.a.bôrfelszínen,.hanem.
annak.mélyebb.rétegeiben.is.kifejthetik..Enyhébb.esetekben.viszketés,.
bôrpír. tapasztalható,. erôsebb. fertôzéskor. karakteres. vörös. foltok,.
kiütések,. gennyképzôdés,. allergiás. reakció. jelentkezhet.. A. kevésbé.
látványos. tüneteken. a. fogyasztó. gyakorta. átsiklik,. nem. tulajdonít.

nekik.nagy. jelentôséget,.vagy.ha.mégis,.az.okot.nem.az.arckrém.
minôségében.keresi..
Természetesen.léteznek.szintetikus.és.természetes.eredetû.kozmetikai.
alapanyagok,.hatóanyagok,.amelyek.az.arra.érzékenyeknél.allergiát.
okozhatnak..Egyes. tartósítószerek,. színezékek,. illatanyagok,.növényi.
hatóanyagok,.például.még.a.rendkívül.hatékony.méhpempô.is.ilyen..
Nem. tisztünk.vitába. szállni. az.allergiakampányok.élharcosaival,.de.
hadd.emlékeztessünk.valamire:.az.allergia.a.modern.kor.„vívmánya”..
Biztató,.hogy.az.egyre.inkább.teret.nyerô.holisztikus.szemléletmód.
rávilágít.arra,.nem.a.természetben,.nem.a.természetadta.alapanya-
gokban.kell.keresni.az.okokat:.a.valódi.bûnös.az.ökoszisztémát.a.
végletekig.elszennyezô.ember,.aki.aztán.csodálkozik.azon,.ha.környe-
zetkárosító.tevékenysége.visszaüt.rá.

MILYEN BÔRPROBLÉMÁKAT OKOZHATNAK A MIKROORGANIZMUSOK?

TUBUS VAGY TÉGELY?
Tanácsaink:.mikrobiológiai. szempontból.na-
gyobb.biztonságot.adnak.a.tubusos.krémek,.
mert. a. kéz. bôre. a. használat. alkalmával.
nem. érintkezik. a. tubusban. lévô. emulzió-
val..Ügyeljünk.arra,.hogy.a.tubus,.illetôleg.
a. tégely. szélén. ne. maradjon. krémmarad-
vány,. mert. ez. pár. nap. alatt. a. mikrobák.
melegágyává. válik.. A. termékválasztásnál.
vegyük.figyelembe,.hogy.a.természetes.ere-
detû.alapanyagok.többségében.hatékonyab-
bak,. ugyanakkor. kedvezôbb. életfeltételeket.
biztosítanak. a. mikroszervezetek. számára..
Konzerválószer.nélküli.arckrém.vásárlásakor.
ügyeljünk.arra,.hogy.a.terméket.rövid.idôn.
belül.felhasználjuk!



növekedése, a gyártástechnológia fejlôdése, 
a hatósági elôírások és ellenôrzések foko-
zatosan kiszorították. Érdekességképpen 
megemlítjük, az ismert magyar gyártók kö-
zül még a kilencvenes évek végéig is csak 
néhányan rendelkeztek korszerû, zárt rend-
szerû homogenizátorral és gyártósorral. Ez 
pedig mikrobiológiai szempontból is nagy 
kockázatot jelentett.
Tény: a gyártók nincsenek könnyû helyzet-
ben, hiszen egy arckrém akár 15-20, eltérô 
jellegû és tulajdonságú alapanyagból is ké-
szülhet, amelyeket több forrásból szerez-
nek be. Nem beszélve a csomagolóanya-
gokról, a tégelyrôl, a tubusról, a zárófóliáról. 
Ha ezek bármelyike mikrobiológiailag nem 
tiszta, azzal a végtermék minôségét veszé-
lyezteti. A gyártás, a termékkezelés, a cso-
magolás során számtalan apró mozzanatra 
kell ügyelni annak érdekében, hogy mind 
az alapanyagok, mind a csomagolóanyagok 
megôrizzék tisztaságukat. A fejlett gyártás-
technológiának és a fokozottabb minôségi 
kontrollnak köszönhetô, hogy a 12 vizsgált 
minta közül „csak” kettôben volt magas az 
összcsíraszám, és hogy a kifogásolható mi-
nôségû arckrémek nem nagy kozmetikai cé-
gek termékei. 
A penészszám valamennyi termékben meg-
felelônek bizonyult, 10/gramm alatti érték-
kel. A külön is vizsgált patogén törzsek, illet-
ve fajok egyik arckrémben sem voltak jelen: 
ez termékbiztonság szempontjából elôre-
lépés, mert maguk a kozmetikai gyártók 
és a hatóságok a megmondhatói, korábban 
még a hatósági engedélyezésre benyújtott 
minták is tartalmaztak rendkívül veszélyes 
mikroszervezeteket. 
A közösséghez történô csatlakozást köve-
tôen az egységes uniós jogrend felülírta a 
magyar jogszabályokat. Ez alapján egyebek 
mellett az elôzetes mikrobiológiai vizsgálat 
is megszûnt, ami termékbiztonsági szem-
pontból a korábbiakhoz képest, megíté-
lésünk szerint, egyértelmûen visszalépést 
jelent. 

Márkanév Alterra Alverde Anaconda Aqua Balea Creme 21 Garnier Márkanév nélküli Hélia-D L’Oreal Stella Sunfleur

Ûrtartalom/rendeltetés 50 ml/nappali krém 50 ml/hidratálókrém 50 ml/nappali krém 90 ml/gyógynövényes bôrápoló krém 50 ml/nappali krém 50 ml/hidratálókrém 50 ml/hidratálókrém 100 g/hidratálókrém 50 ml/hidratálókrém 50 ml/hidratálókrém 100 ml/hidratálókrém 50 ml/hidratálókrém

gyártó/forgalmazó rossmann drogerie markt Pl Beauty Cosmetics kft. Aqua-Biokozmetikai Bt. drogerie markt Creme 21 gmbH l’oréal gyógyszertári készítésû Hélia-d kft. l’oréal stella zrt. sunfleur kozmetikai kft.

Hatóanyag aloe vera, jojobaolaj, 
sheavaj olíva- és napraforgóolaj aloe vera, B-5 vitamin az összetétel szerint 

nem tartalmaz gyógynövényt 3-féle e-vitamin B-5 provitamin bojtorjánkivonat nincs jelölve napraforgószár-kivonat B-vitamin szôlômagolaj, vitaminos sheavaj, urea stb.

A vásárlás helye rossmann drogerie markt drogerie markt kozmetikai szaküzlet drogerie markt ázsia Center rossmann gyógyszertár drogerie markt rossmann illatszerbolt rossmann

összes élô csírák száma 10 alatt 10 alatt 10 alatt 44 000 10 alatt 10 alatt 10 alatt 380 000 10 alatt 10 alatt 10 alatt 10 alatt

külön vizsgált patogének negatív negatív negatív negatív negatív negatív negatív negatív negatív negatív negatív negatív

Értékelés megfelelô megfelelô megfelelô hatáérték feletti, 
nagyon erôsen szennyezett megfelelô megfelelô megfelelô határérték feletti, nagyon 

erôsen szennyezett megfelelô megfelelô megfelelô megfelelô

megjegyzés: a penészgombák száma minden mintában határérték alatti (10 alatti) volt.
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Az.arcbôr.a.felépítését.tekintve.alapve-
tôen.nem.különbözik.más.testtájak.hám-
rétegének.szerkezetétôl..Sajnos,.épp.ez.a.
terület.van.kitéve.leginkább.a.környezeti.
ártalmaknak,.a.hideg,.a.szél,.a.nap,.az.
UV-sugárzás. károsító,. a. bôr. öregedését.
kiváltó. hatásainak.. A. fokozott. igénybe-
vétel. rendkívül. megterheli,. a. szárító,.
dehidratáló. külsô. tényezôk. eredménye-
ként. fokozatosan. veszít. víztartalmából,.
rugalmasságából,.aminek.következménye.
a.ráncok.kialakulása..Emellett. idôvel.a.
mimikai. izmok.tevékenysége. is. jellegze-
tes.barázdákat.váj.a.hámszövetbe..Ezek.
együttes. hatása. eredményeként. az. arc-
bôrben. már. a. húsz-huszonötödik. élet-
évet.követôen.megindulnak.az.öregedési.
folyamatok.. Elsôsorban. a. nôk,. de. ma.
már.a.férfiak.is.keresik.a.leghatásosabb.
krémeket,. csodaszereket. annak. érdeké-
ben,.hogy.az.egyébként.irreverzibilis.vál-
tozásokat. lelassítsák,. késleltessék.. Füg-
getlenül.attól,.hogy.ki.mennyire.érdemli.
meg,.a.valóság.az,.a.ráncokat.eltüntetni.
nem.lehet:.kialakulásuk.némileg.elodáz-
ható,. számuk. és. mélységük. legfeljebb.
mérsékelhetô..Ennyi,.amit.tenni.tudunk,.
és. nem. több.. A. kozmetikai. ipar. igen.
gyorsan. ráeszmélt. arra,. hogy. az. em-
beri. hiúság. és. hiszékenység. határtalan,.
ezért.óriási.üzleti.lehetôségeket.rejt.ma-
gában..Erre.alapozva.idôrôl.idôre.újabb.
és.újabb.ígéretes.hatóanyagokkal,.csoda-
kencékkel.rukkolnak.elô,.hangzatos,.fifi-
kás. reklámszlogenekkel.ösztönzik.vásár-
lásra.a.fogyasztót..Aki.ezeket.fenntartás.

nélkül.elhiszi,.az.tényleg.megérdemli.azt,.
amit.kap..
Érdekességképpen.megemlíthetô,.a.kozme-
tikai.alapanyagok.listáján.még.a.közönsé-
ges.sertészsír.is.igen.elôkelô.helyet.foglalt.
el.. Régebben. a. kozmetikusok. gyakorta.
használták,. természetesen. megfelelô. mi-
nôségben,.avasodásgátlók.alkalmazásával..
Napjainkban.számtalan.alap-.és.hatóanyag.
áll. a. termékfejlesztôk,. vegyészmérnökök.
rendelkezésére..Az.üzemi.méretekben.elô-
állított. arckrémek. zöme. egykoron. nagy.
arányban. tartalmazott. szintetikus. alap-
anyagokat,.ásványolaj-származékokat..Kö-
zöttük.is.akadnak.kiváló.bôrpuhítók,.de.
az.egyik.legnagyobb.elônyük,.hogy.nem.
biztosítanak. jó. táptalajt. a. mikroszerve-
zetek.számára..Amióta.egyre. inkább.el-
szakadunk. a. természettôl,. a. kozmetikai.
ipar.is.elôszeretettel.nyúl.vissza.a.natúr.
alapanyagokhoz..A.méz,.a.méhpempô,.a.
különféle. vitaminok,. a. növényi. kivona-
tok. és. csíraolajok. reneszánszukat. élik...
A. natúrkrémek. azonban. drágábbak,. a.
megfelelô. minôségû,. homogén. emulzió.
elôállítása. szakértelmet,.alaposságot. igé-
nyel,.és.a.mikrobiológiai.stabilitás.érde-
kében.hatékonyabb,.szélesebb.spektrumú.
konzerválóanyagokra.van.szükség.

ÔSRÉGI RÁNCELSIMÍTÓK: SERTÉSZSÍR, OLAJ
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ránCtalanÍtó kréM valójá-
ban ninCs! A kompetens hatóságok 
vizsgálatai korábban sem terjedtek ki a koz-
metikai készítmények hatékonyságára. Egy 
arckrém vélelmezett, bôrre gyakorolt ha-
tása az alapanyagok hatásmechanizmusán 
alapul, egzaktul nem mérhetô. A gyártók 
gyakorta hivatkoznak önkéntes alanyokon 
végzett tesztek szubjektív benyomásokon 
nyugvó eredményeire, azonban ezek nem 
minden esetben reprodukálható, azaz nem 
hitelt érdemlô adatok. Az viszont alap-
követelmény, hogy a fogyasztó felé közölt 
információk – termékmegnevezés, termék-
összetétel stb. – megfeleljenek a jogszabályi 
elôírásoknak, továbbá összhangban legye-
nek a felhasznált alapanyagokra vonatkozó 
szakmai ismeretekkel.
Így például ha egy arckrémet hidratálónak, 
illetve bôrtáplálónak minôsítenek, tartal-
maznia kell ilyen hatású alapanyagokat.  
A gyártó/forgalmazó valótlan állítást nem 
tüntethet fel, a fogyasztó félrevezetését, 
megtévesztését a fogyasztóvédelmi törvény 
is tiltja. Sajnálatos módon, a gyakorlatban 
ez nem mindig valósul meg, például ami-
kor egy gyártó „ránctalanító” elnevezéssel 
hozza forgalomba termékét, vagy ha azon 
bárhol a „ránctalanító” kifejezést szerepel-
teti. Ránctalanító kozmetikai hatóanyag és 
termék ugyanis nem létezik, ez az állítás 
szakmailag is elfogadhatatlan. Ilyen krémet 
tehát ne is keressünk, mert nem fogunk 
találni. Ha egy terméken ezt a feliratot lát-
juk, ha bármely reklám ezt az információt 
hordozza, legyünk tisztában azzal, ez a fo-
gyasztók megtévesztése, hétköznapi nyel-
ven: átverése. Ilyen tartalmú reklámszöveg 
megjelentetése elviekben tisztességtelen 
reklámtevékenységnek minôsül!

tartósÍtószEr nélkÜl gyor-
sabban roMlik a Minôség. 
A szintetikus alapanyagok a bôr számá-
ra  kevésbé értékesek, a gyártók azonban 

elônyben részesítik azokat, mert így a vég-
termék mikrobiológiai tisztasága hosszabb 
távon könnyebben szavatolható. A ter-
mészetes eredetû, hidratáló és bôrtápláló 
alapanyagokból lényegesen nehezebb meg-
felelô minôségû krémet elôállítani, fôleg ha 
magas víztartalmú hidratálókrémhez hasz-
nálják fel azokat. A többnyire éjszakai vagy 
zsíroskrémként ismert – szakmai nyelven V/
O, „víz az olajban” – emulziókban a vízmo-

lekulák belül he-
lyezkednek el. 
Zsírtartalmuk ál-
talában 30% feletti. 
Nappali használatra 
kevésbé alkalmasak, 
lassabban szívód-
nak fel, és hosszabb 
ideig fénylô réteget 
hagynak a bôrön. Ha 
a zsírfázist ásvány-
olaj-származékok al-
kotják, a gombák és a 
baktériumok számára 
a krém nem nyújt opti-
mális környezetet.
A hidratálókrémek ez-
zel szemben O/V, azaz 
„olaj a vízben” emulziók: 
a diszperz rendszerben a 
vízmolekulák kívül rende-
zôdnek el, magukba zárva 
a zsírfázist. A rendszer vízoldható, egyéb vi-
selkedése is ennek megfelelô. Víztartalmuk 
akár a 75-80%-ot is elérheti, bár ez utóbbi 
érték már inkább a testápolókra jellemzô. 
A hidratálókrém gyorsan beszívódik, víz-
molekulákkal telít, pótolja a bôr elvesztett 
nedvességtartalmát. Ezek az arckrémek 
napközbeni használatra is kiválók, zsírfolt, 
fénylô réteg nem keletkezik a bôrön. Vi-
szont a magas víztartalom kedvezôbb fel-
tételeket teremthet a mikrobák számára, 
ráadásul minél több természetes eredetû 
anyagot tartalmaz egy kozmetikum, azzal 
arányosan nô a mikrobiológiai instabilitása. 
Tartósítószer nélkül a natúr alapanyagokból 
készült, magas víztartalmú krémek a fel-
használás folyamán csak rövid ideig ôrzik 
meg minôségüket, még hûvös helyen, akár 
hûtôszekrényben történô tárolás esetén is. 

a Fogyasztó FElElôsségE, a 
szakszErÛ Használat Fon-
tossága. Minden kozmetikai termékre 
érvényes, hogy a felbontását követôen, a 
használat során nagymértékben megemel-
kedhet – és a gyakorlatban ez be is követke-
zik – benne a mikroszervezetek száma. Az 
emberi kézen és arcon mindig, minden kö-
rülmények között, még alapos tisztítás után 
is megtalálhatók egyes mikroorganizmusok, 
bizonyos csíraszámmal. Az arckrémek fel-
használására vonatkozó legelemibb szabály, 
hogy kizárólag tiszta, megmosott kézzel 
nyúljunk a krémhez, és csak a megtisztított 
arcbôrre vigyük fel! Ha még erre sem ügye-
lünk, már a legelsô használat alkalmával kór-
okozók tömege jut az emulzióba, majd ezt 
követôen hetekig-hónapokig az arcbôrre. A 

BIOKRÉMEK,.NATÚRKRÉMEK
A.biokozmetikumokra.vonatkozóan.Euró-
pában,.ezen.belül.Magyarországon.sincs.
érvényben.külön.jogszabály..Elôkészüle-
ti.stádiumban.van,.kidolgozás.alatt.áll.
egy.nemzetközi.ISO-szabvány,.amely.le.
fogja.fektetni.az.ilyen.termékekrôl.szóló.
általános.kritériumrendszert..A.legtöbb.
kozmetikai.gyártó.cég.eddig.is.csatla-
kozott.valamelyik.európai.vagy.német.
-.például.Nature,.BDIH.-.rendszerhez,.
melyek.önkéntes. jelleggel. fogalmaznak.
meg.kritériumokat,.de.a.termékek.kül-
sô.szervezet.által.ellenôrzöttek..Viszont.
feliratozásukra.és. reklámozásukra. sem.
létezik.külön.rendelkezés:.az.általános.
elvekbôl.adódóan.bármely,.ilyen.jellegû.
állítást. a. gyártónak. kell. igazolni,. így.
azt.is,.mi.alapján.tartja.bioterméknek.
az.általa.elôállított.kozmetikumot..
.Az. arckrémekben. felhasználható. ada-
lékanyagok. –. így. a. tartósítószerek.
–.listáját.a.mindenkori,.érvényben.lévô.
jogszabály.tartalmazza,.melyet.a.ható-
ságok.folyamatosan.frissítenek..A.tartó-
sítószerek.egyik.legvitatottabb.csoportja.
a. parabenek.. A. parabenek. alapvetôen.
rendkívül.jó.antibakteriális.hatásúak,.de.
felhasználásukra. vonatkozóan. ma. már.
nemcsak.a.zöldszervezetek.fogalmaztak.
meg.komoly.ellenvetéseket..Ennek.elle-
nére,. az. általunk. vásárolt. arckrémek.
egy. részében. megtalálhatók,. sôt,. van.
olyan. készítmény. (Creme. 21),. amely.
többféle.parabent.is.tartalmaz.
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tégelyes krémekbe ezért kizárólag az erre 
a célra használatos spatulával célszerû bele-
nyúlni. 

a kozMEtikai szövEtség tá-
jékoztatása. A kozmetikai termékek 
forgalomba hozatalára és mikrobiológiai tisz-
taságára vonatkozó hatályos rendeletekrôl, 
jogszabályokról Murányi István, a Magyar 
Kozmetikai és Háztartás-vegyipari Szövetség 
fôtitkára az alábbiakban adott tájékoztatást:
– A kozmetikai termékekre vonatkozó ko-
rábbi mikrobiológiai határértékek továbbra 
is érvényben vannak. Változás annyiban tör-
tént, hogy ezen értékek alkalmazása nem 
kötelezô érvényû. Ennek oka az, hogy idô-
közben átvettük az európai jogszabályokat, 
amelyek azt tartalmazzák: egy termék mik-
robiológiai tisztasági fokának meghatározása  
a gyártó kompetenciája. De természetesen 
ez is szakmai irányelvek mentén történik. 
Viszont a korábbi értékeket is sokan hasz-
nálják. A gyártónak bármikor be kell tudni 
bizonyítania a hatóságok és a fogyasztók 
felé, hogy a terméke biztonságos. Az ellen-
ôrzô hatóságok vizsgálati eredményei azt 
mutatják, Magyarországon csak ritkán for-
dul elô mikrobiológiai szennyezettség, véle-
ményünk szerint a kozmetikumok termék-
biztonsága változatlanul magas szintû. 
Az Európai Unióban a forgalmazásra vonatko-
zó legfontosabb feltétel a termékinformáció 
megléte. Ez egy mûszaki dokumentáció, amit 
a közösség területén belül kell tárolni, és an-
nak címét a címkén feltüntetni.  A dokumen-
táció tartalmazza az adott kozmetikummal 
kapcsolatos valamennyi fontos információt, 
a gyártástól kezdve a biztonsági értékelésen 
keresztül az állítások igazolásáig.  Még mindig 
hatályos a kozmetikai kompetens hatóság, az 
OÉTI felé történô nyilvántartásba vétel, amit 
viszont 2013. június elsejéig fokozatosan fel-
vált az európai notifikáció. Ezzel az unión be-
lül egy olyan adatbázis jön majd létre, amely 
alapján minden termékrôl rendelkezni fogunk 
információval: tudható lesz, hogy ki gyártotta, 
és mely országokban forgalmazzák.
 2013 nyarán lép hatályba az új európai koz-
metikai rendelet, amely már a kozmetikai 
reklámok tartalmával, állításaival is foglalko-
zik. Jelenleg a termékinformáció állításait a 
gyártónak kell igazolnia, tehát hatósági ké-
résre köteles bemutatni, mi alapján ígéri az 
általa közölt eredményeket. Itt szeretnénk 
megjegyezni, hogy a „ránctalanító” kifeje-
zést maga a szakma sem szereti. Ezzel kap-
csolatos véleményünk igazodik a jogszabályi 
háttérhez: a kozmetikumokkal kapcsolatos 
állításoknak igaznak, korrektnek kell lenniük, 
és nem vezethetik félre a fogyasztókat!

Takarítás, mosogatás, ablakmosás közben 
többnyire nem azon jár az eszünk, hogy jót 
vagy rosszat teszünk-e a bôrünknek, egy-
szerûen szeretnénk túl lenni az egészen. 
Amikor azonban befejeztük a munkát, el-
keseredve vizsgálgatjuk megviselt kezün-
ket. A napi többszöri mosogatás nemcsak 
a bôrt rongálja, de kiszárítja és töredezetté 
teszi a körmöket is. A háztartási munka so-
rán elég sok káros anyaggal érintkezünk, a 
tisztítószerek között szappanokat, szerves 
oldószereket, savakat, lúgos mosószereket, 
alkoholt és benzint is használunk.
A házimunka legnagyobb áldozata nyilván a 
kézfej és az alkar bôre, ahol ráadásul keve-
sebb faggyúmirigy található, mint az arcon, 
ezért a természetes utánzsírozás, az úgy-
nevezett lipid védôköpeny kialakítása több 
idôbe telik. A vékony bôrt nagyon könnyen 
kiszáríthatja a por, a mosó-, mosogató-, zsír-
oldó szerek, és persze a forró víz is. A savak 
és a lúgok maró hatásukkal pusztítják a bôr 

védôfelületét. Az erôsen maró, zsírtalanító 
anyagok akár egy alkalom után is tönkrete-
hetik a bôr védôrendszerét.
Amikor az erôs mosóanyagokat (az úgy-
nevezett detergenseket) tartalmazó víz ki-
mossa a védôanyagokat, szabad a pálya az 
egyéb vegyi anyagok számára. Nem vélet-
len, hogy fôleg a nagytakarítások idején és 
a szülést követôen gyakoriak a kéz bôrével 
kapcsolatos panaszok. A kismama az újszü-
lött egészségét féltve mindent kimos, le-
mos, fertôtlenít, pedig a fertôtlenítôszerek 

ökokozmetika 
         a háztartásban

Használjunk gumikesztyût!

rengeteget költünk kozmeti-
kumokra, közben a lakásban 
bôrünkre, egészségünkre lesel-
kedô veszélyekrôl tudomást sem 
veszünk. drága piperék vásárlása 
helyett inkább legyünk körültekin-
tôek a házimunka során.



8 használatát ésszerû határok között kellene 
tartani. A szintetikus baktériumölô készít-
mények a bôrt védô természetes bakté-
riumflórát is elpusztítják.
A kiszáradt, sérült felszínû bôrön keresztül 
felszívódó vegyi anyagok allergiás és ek-
cémás bôrbetegséget idézhetnek elô, az 
ammóniát tartalmazó vegyületek például 
csalánkiütéseket is okozhatnak. Kérdés, mit 
tehetünk? A legegyszerûbb, ha nem hagyjuk 
elkoszolódni a lakást, olyan enyhe tisztító-
szereket vásárolunk, amelyek környezet- és 
bôrbarátok, és kesztyût húzunk. Sokan til-
takoznak a kesztyû ellen, mert úgy gondol-
ják, ügyetlenebbek lesznek tôle, és féltik a 
törékeny tárgyakat. Ma már a drogériákban 
nagy választékot találunk különféle háztar-
tási védôkesztyûkbôl, mindenki megtalál-
hatja a célnak leginkább megfelelôt.
A tapasztalat szerint vizes munkánál na-
gyon jól használhatók a különféle méretek-
ben kapható, pamutbéléses gumikesztyûk 
vagy az egészen vékony, kézre simuló vi-
nilkesztyûk. Az otthoni kertészkedéshez, a 
lakásban lévô cserepes virágok átültetésé-
hez és gondozásához – a virágföld is kiszá-
rítja a bôrt! – jó szolgálatot tehetnek a már 
nem hordott, párját vesztett pamut- vagy 
vékony kötött kesztyûk. Mielôtt felhúznánk 
az enyhén behintôporozott védôkesztyût, 
ajánlatos zsíros krémmel is bekenni kezün-
ket.

ÖkoTipp

Takarítás.utáni.ápolásra.a.következô,.ott-
hon.is.elkészíthetô.krémpakolás.ajánlott:.
egy.tálkában.keverjünk.össze.egy.evôka-
nál.zsíros.túrót.két.evôkanál.joghurttal,.
egy.teáskanál.citromlével.és.egy.teáskanál.
növényi.olajjal.(mandula-,.olívaolaj),.vala-
mint.egy.mokkáskanál.mézzel..A.krémes.
péppel.körülbelül.tíz.percig.masszírozzuk.
a.kezünket,.utána.langyos.vízzel.öblítsük.
le,.és.gyengéden.töröljük.szárazra.

vÍzlábnyoM.* Bár Európában több-
nyire bôségesen el vagyunk látva vízzel, 
Dél-Európa egyes részein, így például 
Spanyolországban azonban egyre megszo-
kottabb jelenség a vízhiány és a szárazság. 
Habár a Föld felszínének kétharmadát víz 
borítja, a készletek csupán két és fél száza-
léka édesvíz, és ennek is csak kevesebb mint 
a negyede hasznosítható. 1950 és 1990 kö-

zött megháromszorozódott a világ édesvíz-
fogyasztása, becslések szerint így 2025-re a 
víz iránti kereslet a rendelkezésre álló meny-
nyiség másfélszeresére fog nôni. A szûkös 
készletek az utóbbi évtizedekben egyre na-
gyobb feladat elé állították a téma szakér-
tôit. Az egyik elsô és meghatározó kérdés 
a globális vízkészletek, illetve a vízfogyasztás 
felmérése volt, amiben áttörést hozott a 
vízlábnyom mérôszámának kidolgozása. Az 
új mutató révén pedig meglepô tények ke-
rültek napvilágra.
A Föld felszínének 71 százalékát borítják 
óceánok és tengerek, amelyek a bolygó élô-
lényei 90%-ának nyújtanak otthont. Európa 
tengervizei 3 millió négyzetkilométeren te-
rülnek el: ez megegyezik a kontinens alap-
területével. 
Noha a háztartási vízfogyasztás csupán tö-
redéke a teljes vízfelhasználásnak, a legér-
tékesebb kincs mégis a létfontosságú ivóvíz.  
Az ENSZ Élelmezési és Mezôgazdasági Szer-
vezetének (FAO) becslése alapján 2025-re 
1,8 milliárd ember fog teljesen vízhiányos te-
rületen élni, a Föld lakosságának kétharmada 
(addigra 5,3 milliárd ember) pedig vízellátási 
gondokkal fog majd küzdeni.
A vízgazdálkodás kérdése az egész embe-
riséget érintô ügy, a fennálló problémák is 
elsôsorban világszinten orvosolhatók. De 

A víz nyomában 
– hogyan takarékoskodjunk a vízzel?

a víz kétségkívül egyike  
a legértékesebb erôforrásaink-
nak. Habár életünk elképzelhe-
tetlen nélküle, mégis hajlamosak 
vagyunk természetesnek venni, 
hogy rendelkezésünkre áll. 
valójában nagyon is ritka kincs: 
napjainkban több mint  
1,2 milliárd ember egyáltalán 
nem jut egészséges ivóvízhez. 

* megmutatja, hogy egy adott ember, terület, cég vagy 
ország közvetlenül (ivóvízként vagy háztartásban), illetve 
közvetetten, az általa megvásárolt termékeken, szolgálta-
tásokon keresztül mennyi édesvizet használ fel.
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számos apró vonatkozása van az ügynek, 
hiszen egy közepes bérház konyháiban és 
fürdôszobáiban is több millió liter friss víz 
sorsa felett döntünk nap mint nap.
 
tippEk a vÍzzEl való 
takarékoskodásHoz
■ Fürdés helyett zuhanyozzon! Ez ugyan-
is négyszer kevesebb vizet igényel, mint ha 
teletöltené a kádat vízzel. Ráadásul a pénz-
tárcáját is kíméli!
■ Ne folyassa a csapvizet fogmosás köz-
ben! Ha minden európai egy éven keresz-
tül elzárná ilyenkor a csapot, 6 ezer olimpiai 

méretû úszómedencét tölthetnénk meg az 
így megtakarított vízzel!
■ Ellenôrizze a csapokat: egy csöpögô csap 
következtében naponta körülbelül 25 liter 
víz vész kárba, pedig a probléma általában 
egy olcsó tömítôgyûrûvel egyszerûen meg-
oldható!
■ Gyûjtse össze az esôvizet! Használhat er-
re a célra üres vödröket. Az így összegyûj-
tött vízzel azután lemosható az autó, vagy 
akár a kert is megöntözhetô.
■ Amikor csak teheti, hideg vizet hasz-
náljon! A víz felmelegítéséhez ugyanis sok 
energia szükséges.
■ Használjon víztakarékos zuhanyfejet és 
WC-tartályt: ezzel ugyanis jelentôs meny-
nyiségû vizet takaríthat meg.

TUDTA ÖN, HOGY:
■. egy.pohár.narancslé.elôállítása.so-
rán.170.liter.víz.fogy.el?
■. egy.három.tojásból.elkészített.rán-
tottából,.egy.pohár.narancslébôl.és.egy.
csésze.tejeskávéból.álló.reggelivel.több.
mint.1000.liter.vizet.fogyasztunk?
■. egy.darab.alma.termesztéséhez.ösz-
szesen.70.liter.vízre.van.szükség?
■. egy. hamburger. elôállítása. során. a.
növények.megtermesztésétôl.a.húsálla-
tok.tenyésztésén.át.a.feldolgozásig.ösz-
szesen.2400.liter.víz.fogy.el?
■. 3900.liter.víz.használódik.el,.amíg.
a.tojásból.egykilónyi.konyhakész.csirke-
hús.lesz?
■. egy.darab.faalapú.rajzlap.elôállítá-
sához.10.liter.víz.kell?
■. 2700.liter.víz.fogy.el,.mire.elkészül.
egy.pamutpóló?
■. bolygónk. vízkészletének. kevesebb.
mint. 1%-a. alkalmas. az. emberi. fo-
gyasztásra?
■. az. ivóvíznek.átlagosan.csak.7%-át.
használjuk. fogyasztási. vagy. fôzési. cé-
lokra;. 22%-át.mosogatásra. és.mosás-
ra;.20%-át.a.WC.leöblítésére,.39%-át.
fürdésre.és.zuhanyozásra;.6%-át.pedig.
autómosásra.és.kertöntözésre.fordítjuk?
■. a. mosás. alkalmanként. 50–150. liter.
hideg-meleg.víz.felhasználásával.is.járhat?
■. a. Föld. lakossága. eddig. kb.. a. víz-
készlet.3/10-ét.használta.el?
■. egy.átlagos.felnôtt.naponta.300-350.
liter.vizet.használ?
■. a.magyar. háztartások. átlagos. víz-
felhasználása.110.liter/fô.naponta,.míg.
Afrikában.kevesebb.mint.20.liter?

■ Mosogatásnál jelentôs energiát taka-
ríthat meg, ha nem folyó vízben moso-
gat.
■ Mosásnál ügyeljen arra, hogy kihasználja 
a mosógép súlykapacitását, tehát kis meny-
nyiségû ruhánál ne indítson el egy teljes 
programot. Ezzel nemcsak a rezsiköltségen, 
de a felhasznált víz mennyiségén is takaré-
koskodhat. 
■ Ha WC-öblítôt vásárol, válasszon víz-
takarékos modellt. Ezek ugyanis a normál 
WC-öblítôk vízfelhasználásának kevesebb 
mint a felét használják fel.
■ Ne használja a WC-t szemetesként!  
A fürdôszobai szemetet dobja a szelektív 
hulladékgyûjtôbe. Ezzel kíméli a környeze-
tet és nincs szükség vízre.
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Mosópor kontra Mosószap-
pan. A gyártók a szükségesnél nagyobb 
mennyiségû mosópor használatát javasolják, 
holott a környezetkímélô mosáshoz elég 50 
milliliter normál mosópor és 50–100 milli-
liter mosószóda vízlágyításra. A mosószóda 
(nátrium-karbonát) általános vízlágyító, áz-
tató-, zsíroldó és tisztítószer. Igen kis meny-
nyiség is elegendô belôle. Áztatáshoz 15 
liter vízhez körülbelül 1-2 evôkanál mosó-

szódát adjunk. Ha mosóporunkhoz mosó-
szódát keverünk, kevesebb mosópor –, az 
ajánlott adag akár egyötöde – is elegendô. 
Mosópor-felhasználásunk csökkentésével 
már sokat tehetünk környezetünk megóvá-
sáért. Akinek azonban még van egy kis ideje 
és energiája, az készíthet mosószappanból 
szappanpelyhet sajtreszelô segítségével, 
amellyel a mosóport lehet helyettesíteni. 
A szappanpehely gyapjúkímélô mosásra is 

alkalmas. Az élôvizekben teljesen lebomlik, 
ezért a mesterséges detergensekhez képest 
környezetkímélôbb. Mosószappant bármely 
illatszerboltban beszerezhetünk. 

tErMészEtEs bútorápolás. 
A drogériákban kapható bútor- és szônyeg-
ápoló szerek maradékai a takarítás végez-
tével is sokáig párolognak még a bútorról, 
szennyezve a szoba levegôjét.

környezetbarát 
  praktikák 

PRAKTIKÁK:

■. .PENÉSzES. BÚTOR:. töröljük. át. alkoholba.
mártott.ronggyal.

■. .RÉgI,.FAKó.NEMES.FABÚTOROK:.tejjel.töröl-
jük.át.

■. .FABÚTOROK:.langyos.sörrel,.vagy.só.és.olaj.
keverékével.töröljük.át.

■. .TÖLgy.VAgy.MAHAgóNI.BÚTOROK.TISzTíTá-
SA:.langyos.sörrel.

■. .FAKó.BôRBÚTOROK:.lenolaj.alkalmazásával.
■. .MOLyOS. SzEKRÉNyEK,. SARKOK:. szegfûszeg.

+.fekete.bors.+.fahéj.
■. .KARCOLáSOK:.világos.színû.fát.félbevágott.

mogyoróbéllel,. sötét. faanyagot. dióbéllel.
dörzsöljünk.be.

■. .VízFOLTOK:. étolaj. és. 70%-os. alkohol. 1:1.
arányú.keverékével.kezelendô.

■. .BôRKáRPIT:.tojásfehérjével.vagy.nyers.tejjel.
bekenni.

a mesterségesen elôállított vegyszerek mellett 
léteznek természetes anyagokat felhasználó tisz-
títási, illetve bútorápolási technikák, melyeket 
mára már részben elfelejtettünk.  
összeállításunkban ezeket idézzük fel,  
rávilágítva azokra a szempontokra, amelyeket 
érdemes fontolóra vennünk egészségünk  
megóvása, környezetünk védelme, valamint 
pénztárcánk kímélése érdekében egyaránt.

■. .A.MûANyAg.FELÜLETû.BÚTOROKON.kelet-
kezett.kisebb.foltokat.nedves.ruhára.szórt.
kevés.sziksóval.távolíthatjuk.el..

■. .ENyV.ELTáVOLíTáSA.FáRóL:.a.ragasztóanyag.
maradékát.arckrémmel,.margarinnal.vagy.
étolajjal.áztathatjuk.fel..

■. .NEDVES.BÚTORBELSô.SzáRíTáSA:.rendszere-
sen.nedvesedô.bútorunkba.akasszunk.kré-
tát,.így.kivonhatjuk.a.nedvességet.

■. .FáRA.RáRAgASzTOTT.PAPíR:.ne.kapargas-
suk.késsel..Cseppenként.vigyünk.fel.étolajat.
a.papírra,.hagyjuk.egy.rövid.ideig.hatni,.
majd.puha.ronggyal.alaposan.töröljük.át,.
nehogy.elszínezôdjön.a.bútor..Addig.ismé-
teljük,.míg.a.papír.lekopik..

■. .FÉNyEzETT,.VILágOS.BÚTORRóL,.asztallap-
ról.a.gyümölcs-.és.borfoltokat.eltüntethet-
jük,.ha.egy-két.zsemlét.megforrósítunk.a.
sütôben,. széttörjük. és. ezzel. dörzsöljük. a.
bútort,.amíg.a.folt.eltûnik..

■. .BáRSONyHUzAT:.nedves.szarvasbôrrel,.szál-
irányban.haladva.tisztítsuk.

■. .Az.ÉTKEzôASzTALRóL.só.és.étolaj.keveré-
kével. vagy. citromlével. tüntethetjük. el. a.
foltokat.

■. .FONOTT. BÚTOROK:. nem. sárgul. meg. a.
nádfonat,. ha. idônként. átmossuk. langyos.
sós.vízzel..

■. .A.FONATOS.BÚTOROKNAK.télen.is.szüksé-
gük.van.nedvességre..Szobavirág-permete-
zôvel.szórjuk.meg.idônként.a.bútort..

■. .MáRVáNyFELÜLET.TISzTíTáSA:.vágjunk.ketté.
egy.citromot,.és.kenjük.be.vele.a.felületet..
Ügyeljünk.rá,.hogy.1-2.percnél.tovább.ne.
maradjon.rajta.a.citromlé..Vizes.áttörlés.
után.a.mûveletet.megismételhetjük..

■. .ARANyOzOTT. BÚTORRÉSzEKEN. az. elszí-
nezôdéseket. úgy. távolíthatjuk. el,. hogy.
egy. félbevágott. vöröshagymát. érintünk.
hozzá..



Bútorápoláshoz természetes alapanyagú 
textíliát alkalmazzunk, pl. pamutot, gyapjút, 
vagy az elektrosztatikusság elvén mûködô 
mûanyag portalanító eszközt, pl. mûanyag 
tollseprût. 
A bútorápoló szerek közül pedig részesít-
sük elônyben a természetes viasz alapanya-
gú szereket. 
A tisztítószerek kiválasztásánál – értve ez 
alatt a különbözô bútorápolókat és szövet-
tisztítókat is – fontos szempont lehet, hogy 
próbáljuk kerülni a szerves oldószereket 
tartalmazó  vegyszerek alkalmazását, hiszen 
ezek rákkeltô és egyéb irritáló anyagokat is 
tartalmazhatnak.

Kiváló „bútorápoló szer” például a meleg 
tejbe mártott vászondarabka is.
Érdemes váltogatni a mosóporokat, hogy 
a szervezetünkben ne halmozódhasson fel 
egyféle anyagból sok. Még egy jó tanács: 
nem érdemes nagy kiszerelést vásárolni, 
mert a felbontott mosópor anyagai bom-
lásnak indulnak, és hatástalanok lesznek. 
Úgy válasszunk mosószert, hogy a lehetô 
legkevesebb szintetikus, vegyi anyagot, ada-
lékanyagot (anionos, nemionos tenzid, fosz-
fát, fehérítô stb.) tartalmazzon.

nagyÍtóval vagy nélkÜlE.
Nem volt mindegyik ablaktisztítón olvasha-
tó felirat, de nagy különbséget nem tapasz-
taltunk az összetételt illetôen, ahol ellátták 
a készítményt a tartalomra és a használatra 
vonatkozó információkkal. Az ablaktisztítók 
általában kevesebb mint 5 százalék anionos 
felületaktív anyagot, parfümöt vagy illat-
anyagot tartalmaznak (kivételt csak egy-két 

márka képezett. Ugyanakkor több ablak-
mosó esetében kifogásolható, hogy az ösz-
szetevôkrôl nem adnak információt, vagy az 
olvashatatlan.

vEgyszErEk HElyEtt ECEt. 
Naponta érintkezünk vegyszerekkel, ugyan-
akkor ezek nagy részét helyettesíthetjük 
természetes anyagokkal, legyen szó akár ta-
karításról, akár illatosításról. Az ablakok tisz-
tításánál például használjunk ecetes vizet. Az 
ár-érték arányt tekintve a legjobb megoldás, 
és a hatékonysága sem rossz. Az Európai Par-
lamentben néhány éve új, átfogó jogszabályt 
fogadtak el a (háztartásokban is használt) ve-
gyi anyagok szabályozásáról. Ezen kemikáliák 
káros hatásai ugyanis nem elhanyagolhatók: 
túlzásba vitt alkalmazásukkal környezetünk 
mellett saját szervezetünket is mérgezzük. 
Ebbe a csoportba a hagyományos háztartási 
kemikáliák mellett beletartoznak a kozme-
tikumok, a gyógyszerek, a mûanyagok és a 
különbözô adalék anyagok is. Vegyi anyagok 
vannak az élelmiszereinkben, a mûszaki cik-
kekben, vegyszerekkel kezelik az ivóvizet és 
sokszor a mezôgazdasági terményeket is.  
A bútorápolók, a szônyeg- és ablaktisztítók 
különbözô mértékben irritálják a bôrt és a 
szemet. Az üvegtisztítók rendszeres haszná-
lata károsíthatja a májat és a vesét, tartós 
belélegzése erôsen rongálja a szervezetet. 

11a lassan közeledô jó idô miatt  
az ablaktisztítók kínálatát néztük 
végig. szemügyre véve  
a drogériák, bevásárlóközpontok 
polcait, meglepôdve  
tapasztaltuk, hogy több mint  
30 különféle márka közül is  
választhatunk. többségükben 
kék, vagy átlátszó színûek, de  
bukkantunk piros és sárga színû 
folyadékokra is. általában  
illatosítottak és alkoholt  
tartalmaznak. kipróbáltuk azt is,  
hogy mit tud a sima ecetes víz.

lássunk tisztán!
Mi van az ablaktisztítókban?
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Az ablaktisztító szerek használata során fel-
szabaduló gôzök tûzveszélyesek, ezért ne 
dohányozzunk, miközben azokkal dolgo-
zunk!

Mitôl tisztÍt? A háztartási ablakmo-
sók lényege, hogy gyorsan és hatékonyan 
tisztítják az üvegfelületeket. Meghatározó 
összetevôi a kis mennyiségû, de jó mosóha-
tású felületaktív anyagok, az üveg száradását 
gyorsító komponensek (alkohol) és a víz.
A felületaktív összetevô, ahogy a nevébôl is 
következtethetô, képes megkötni a felületén 
különbözô anyagokat. Ilyen anyagok a mosó-
szerek alapanyagai. A legrégebben ismert fe-
lületaktív anyagok a szappanok. A mosás ha-
tásfoka függ a felületaktív anyagoktól, mert 
növelik a víz úgynevezett nedvesítô képessé-
gét, és egyenletessé teszik az eloszlását.
A felületaktív anyagok lehetnek:
■ anionaktív (anionos tenzidek) anyagok, a 
csoport legjellemzôbb tagjai a szappanok, a 
zsír és olaj emulgeálása mellett adják a ter-
mék habzását is;
■ nem ionos felületaktív anyagok, a szinte-
tikus tenzidek egyik legfontosabb csoport-
ját adják. Jó mosóhatásuk mellett kedvezô 
tulajdonságuk, hogy kevéssé habzanak, más 
felületaktív anyagokkal jól kombinálhatók, 
antisztatikus hatásúak;
■ kationaktív anyagok, savas kémhatású 
oldatokban alkalmazhatók elônyösen, fel-
használási területeik közül az öblítôszerek 
emelhetôk ki;
■ amfoter anyagok (amfoter tenzidek), válto-
zó kémhatású mosóoldatban is használhatók, 
a közeg körülményeitôl függ, hogy anionos 
vagy kationos jelleget kölcsönöznek a mole-
kulának. Drágák, elsôsorban ipari mosásban 
használatosak, alkalmazásuk korlátozott.
Az ablakmosók flakonja általában átlátszó, 
a gyártók az esztétikai hatással is igyekez-
nek a termékre felhívni a figyelmet. Ha jól 
látható a benne levô folyadék színe, állaga, 
tisztasága, a vásárlók szívesebben teszik a 
kosarukba. Az ablakmosó folyadékok tar-
talmaznak konzerválószert, színezéket és 
illatanyagokat is.

Tizennégyféle WC-papírt és csomagolását 
vizsgáltuk környezet- és fogyasztóvédelmi 
szempontból. Hét darab háromrétegût, hat 
darab kétrétegût versenyeztettünk egymás-
sal, illetve érdekességként megnéztük, hogy 
„mit tud” egy egyrétegû tekercs. 

ritka, Mint a FEHér Holló?
Az üzletek polcainak WC-papír rengete-
gében nehéz az eligazodás. Egyrétegûtôl 
a négyig, egyesével csomagolttól a 24-es 
pakkig, színezett, illatosított, natúr, újrahasz-
nosított: minden szerepel a palettán. Egy 
szó, mint száz: a WC-papírokat egymással 
összevetni áruházi környezetben szinte le-
hetetlen, a termék ár-érték arányára csak 
otthon derül fény.
Könnyebben tájékozódhatunk a vásárlás 
helyszínén a termék környezetre gyako-
rolt hatásáról: egy magára valamit is adó 
forgalmazó ma már biztos, hogy árusít sa-
ját márkás újrahasznosított WC-papírt, és 
ezek közül is olyat, amely tanúsító logóval 
rendelkezik. (Lásd keretes írásunkat.) 
Nagyot változott a kép a néhány évvel ez-
elôtti WC-papír kínálathoz képest. Ma már 
egyáltalán nem ritka az újrahasznosított 
termék, igaz, jóval csekélyebb a jelenléte a  
többihez képest.
Környezeti megfontolások miatt illatmentes, 
színezés nélküli spulnikat kerestünk, és mind-
egyik áruházban találtunk. Érdekes például, 
hogy a COOP prémiumtermékként árusít-
ja saját márkás, kamillaillatú WC-papírját, 
azonban színezett és illatos termékrôl van 
szó, így tesztünkben nem szerepelhetett.

Mit és Hogyan tEsztEltÜnk?
Vizsgálatunk során egy csepegtetô pipettá-
val vittünk fel folyadékot a WC-papírokra. 
Valamennyi cseppentés után megnéztük, a 
víz átütött-e a WC-papír alá helyezett író-
lapra. Érdekes megemlíteni, hogy a három-
rétegû WC-papírok között milyen nagy volt 
a különbség. Míg az ALDI és a LIDL ter-
méke négy cseppet „bírt”, addig a DM és 
a Rossmann áruja már a második cseppnél 
„elázott”, ezzel a háromrétegûek kategóriá-
jában a nedvszívás szempontjából a legrosz-
szabbnak minôsültek.

Más, mint a többi?

Újrahasznosított 
WC-papírok

óriási a kínálat WC-papírokból. körbejártuk  
az áruházláncokat és drogériákat, újrahasznosított  
termékeket kerestünk. kíváncsiak voltunk, 
vajon megállja-e még a helyét az a korábbi  
megállapításunk, mely szerint az újrahasznosított  
papír csúnya, kemény, és kevés helyen kapható. 



13De nem minden a nedvszívás! Egytôl ötig 
terjedô számsorral értékeltük a tapintás 
puhaságát, és bátran kijelenthetjük, óri-
ási változás történt az újrahasznosított 
WC-papírok piacán! Ma már nem csak 
durva tapintású, elsô ránézésre vissza-
tetszô, újságpapírszínû termékek kap-
hatók. A háromrétegû, „minôségibb” 
WC-papírok között a némileg gyengébb 
nedvszívással rendelkezôk jellemzôen 
puhábbnak bizonyultak. E tekintetben az 
ALDI terméke vitte a prímet, jó nedv-
szívás és – az újrahasznosított papírok 
között – viszonylag kellemes tapintás jel-
lemezte. 

EgyrétEgÛ kontra kétré-
tEgÛ. A Tesco saját márkás kétrétegû 
WC-papírja annyira gyenge tulajdonságok-
kal bírt, hogy kíváncsiságból megnéztük, 
vajon jobb-e egy egyrétegûnél. Mindkét 
termék 1 csepp után átázott, és a réte-
geket vizsgálva rájöttünk, hogy a kétréte-
gûnek feltüntetett termék valójában csak 
egy rétegbôl áll. Igaz, valamivel vastagabb, 
mint a magyar gyártású, Lilla megnevezésû 
termék, amelynek kizárólag a hazai gyártás 
és az alacsony ár volt a pozitív tulajdonsá-
ga. Meglepôen tapasztaltuk azt is, hogy az 
egyrétegû papírguriga nehezebbnek bizo-
nyult a mérlegelésnél, mint kétrétegûnek 
mondott társa.

MElyik a gazdaságosabb?
A gurigák hosszát lemértük: kiderült, hogy 
a leghosszabb, közel 28 méteres (Lidl saját 
márkás terméke), illetve a legrövidebb 15 
méteres tekercs (Tento Natural Line) kö-
zött mindenféle fellelhetô. Ha csak a há-
romrétegûeket vetjük egybe, akkor is igen 
nagy a szórás: 78 g (Tento Natural Line) és 
148 g (Lidl saját márkás háromrétegû ter-

méke), vagyis a legnehezebb majdnem dup-
lája a legkönnyebbnek! A vásárló azonban 
nem mérleggel és centivel indul el az üzlet-
be, a becsomagolt, felspulnizott tekercsek 
láttán kell döntenie. 
Bár lehet trükközni (magának a középsô 
gurigának az átmérôjével, illetve a felte-
kercselés szellôsségével), örömteli, hogy 
általánosságban azt lehet mondani, minél 
nagyobbnak néz ki a guriga, annál több ben-
ne az anyag (ami egyben azt is jelenti, hogy 
az egyes rétegek vastagságán sem spórol-
nak a gyártók). Persze az még egy további 
kérdés, hogy mindez mennyibe kerül. Az 
ár-érték arány szempontjából nem csak a 
gurigánkénti és a méterre vetített ár a fon-

tos, hanem a nedvszívás is. Ezeket összesít-
ve, tesztünkben a háromrétegûek között 
a legjobbnak az Aldi Solo Comfort néven 
forgalmazott WC-papírja bizonyult, a két-
rétegûek között pedig a Lidlben árusított 
Floralys nevû termék.

Mit árul El a CsoMagolás?
Az egyes áruházláncok saját márkás ter-
mékei között nagy a verseny, környezeti 
tartalmú tanúsítványokkal, feliratokkal is 
igyekeznek a fogyasztók figyelmét felhívni 
az adott árucikkre. Az Európai Virág, a né-
met Kék Angyal és a német ÖKO Teszt 
magazin minôsítô logói több terméknél 
fellelhetôk voltak, persze csak a háromré-
tegûek kategóriájában. Így az újrahasznosí-
tott WC-papírok között környezeti szem-
pontból (is) a háromrétegûek bizonyultak 
jobbnak. A kétrétegûek között a Lidl saját 
márkás terméke két környezeti tartalmú 
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logóval [Európai Virág (EU Ecolabel), Észa-
ki Hattyú (Nordic Ecolabel)] rendelkezett, 
ezt pozitívumként vettük számba az érté-
kelésnél. 
Fogyasztóvédelmi szempontból etikátlan, 
hogy egyes forgalmazók saját márkás ter-
mékein a gyártót nem tüntetik fel. Csak 
következtethetünk arra, hogy a DM, a 
Rossmann és a Müller terméke Németor-
szágban készül, de nem tudhatjuk, hol állít-
ják elô a Tesco és a Lidl gurigáit. Az ALDI 
WC-papírok negatívuma, hogy külhonban 
gyártják, így megvásárlásával nem hazai 
gyártót támogatunk.
Szintén ellenérzést keltett bennünk, hogy 
újrahasznosított csomagolással nem ta-
lálkoztunk, valamennyi polietilénbôl ké-
szült. Igaz, a legtöbb terméken megtalál-
ható, hogy a csomagolóanyag szelektíven 
gyûjthetô. Tudnunk kell azonban, hogy 
ez a jelölés nem azt jelenti, hogy a cso-
magolás újrahasznosított anyagból készül.  
A kevésbé tudatos vásárlókat a „Zöld 
Pont” jelzés is megtévesztheti. Ugyanis ez 
a jel sem árul el semmit a termék vagy a 
csomagolás környezeti tulajdonságairól 
(lásd táblázatunkat). Egyedül az ALDI 
termékén találtunk a fehérítés módjára 
vonatkozó feliratot: „klórmentesen fehérí-
tett”. A tájékoztatást az összértékelésben 
jutalmaztuk.
Összességében a háromrétegûek verse-
nyét – figyelembe véve a csomagoláson lé-
vô információkat, logókat is – az ALDI, míg 
a kétrétegûeknél a LIDL terméke nyerte. 

3 rétegû 2 rétegû 1 rétegû

Solo Comfort
(saját márkás termék)

Floralys   
(saját márkás termék)

Tento Natural 
line

Sanft & Sicher 
(saját márkás termék)

Alouette 
(saját márkás termék)

Soft Star 
(saját márkás termék)

Lovely
(saját márkás termék) Harmony natural classic Floralys   

(saját márkás termék) Tento Eko Every time Springforce 
(saját márkás termék)

Tesco  
gazdaságos Lilla

gyártó sCA Hygiene Products gmbH, 
Austria nincs adat metsä tissue  

slovakia s.r.o nincs adat nincs adat nincs adat sCA Hygiene Products 
gmbH, Austria

sHP Harmanec, a.s., 
slovakia nincs adat metsä tissue  

slovakia s.r.o
sC Comceh sA, 

romania eU eU vajda-Papír kft.

vásárlás helye Aldi lidl Auchan dm rossmann müller spar CBA lidl Coop Penny market tesco tesco Auchan

ár (Ft) 849 749 1490 679 779 745 849 233 399 699 399 229 199 588

nedvszívó képesség (cseppszám) 4 4 3 2 2 3 3 1,5 2 1,5 2 1,5 1 1

mért súly (g) 128 148 78 136 135 120 111 70 69 78 71 80 71 75

lapszám 180 200 120 200 200 200 150 194 152 180 200 180 200 200

tekercs hossza (m) – mért érték 24,3 27,8 15 27,8 25,8 26,2 21,15 20,5 18,4 21,6 22,2 20,2 23,4 22

lapméret (cm) 13,5×9,7 13,9×9,5 12,5×9,8 13,9×9,6 12,9×9,7 13,1×9,9 14,1×9,7 10,6×9,4 12,1×9,7 12×9,8 11,1×9,5 11,2×9,7 11,7×9,6 11,7×9,6

tekercsek száma a csomagban 10 8 24 8 8 8 10 4 8 10 8 4 8 20

tanúsító emblémák, feliratok

európai virág (eU ecolabel); 
német ökologó (kék Angyal), 

klórmentesen fehérített,  
újrahasznosított papír

európai virág  
(eU ecolabel),  

újrahasznosított  
papír

újrahasznosított  
papír

 német ökologó 
(kék Angyal),  

újrahasznosított 
papír

 német ökologó 
(kék Angyal),  

újrahasznosított 
papír

német ökologó  
(kék Angyal),  

újrahasznosított  
papír

kék Angyal, osztrák  
ökocímke  

(das österreichische 
Umweltzeichen),  

újrahasznosított papír

fenntartható  
erdôgazdálkodásból  

származó (FsC), 
újrahasznosított papír

európai virág (eU 
ecolabel), északi Hattyú 

(nordic ecolabel),  
újrahasznosított papír

újrahasznosított  
papír

újrahasznosított 
papír

újrafeldolgozott  
papír

újrahasznosított 
papír

újrahasznosított  
papír

Csomagolás alapanyaga polietilén (Pe-ld)  
mûanyag

polietilén (Pe-ld)  
mûanyag

polietilén (Pe-ld)  
mûanyag

polietilén (Pe-ld)  
mûanyag

polietilén 
(Pe-ld) mûanyag

polietilén  
(Pe-ld) mûanyag

polietilén  
(Pe-ld) mûanyag

polietilén (Pe-ld)  
mûanyag

polietilén (Pe-ld) 
mûanyag

polietilén (Pe-ld) 
mûanyag

polietilén (Pe-ld) 
mûanyag

polietilén (Pe-ld) 
mûanyag

polietilén (Pe-ld) 
mûanyag

polietilén (Pe-ld) 
mûanyag

tapintás 4 3 5 5 4 4 3 4 3 5 5 4 1 1

ár/m (Ft) 3,49 3,37 4,14 3,05 3,77 3,55 4,01 2,84 2.71 4,05 2,25 2,84 1,06 1,34

értékelés ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★  –

Az. ökocímkével. megjelölt. termékek. a.
teljes. életciklusuk. (erôforrás-felhasználás,.
gyártás,.használat,.hulladékká.válás).so-
rán.„kíméletesen”.fogyasztják.a.szûkösen.
rendelkezésre. álló. természeti. erôforráso-
kat..Ezek.a.termékek.egy.felülvizsgálaton.
esnek.át,.ahol.szigorú.minôségi.és.kör-
nyezeti.kritériumoknak.kell.megfelelniük..
A. független. vizsgálóintézmények. szak-
véleménye. alapján. az. ökocímkével. jelölt.
termékek.magas.minôségi. és. környezet-
védelmi.követelményeket.teljesítenek.

Európai Virág (EU Ecolabel)
Az. EU-ban,. Norvégiában,.
Liechtensteinben.és.Izlandon.
alkalmazott.önkéntes.címke.
azokat. az. árucikkeket. és.
szolgáltatásokat.jelöli,.ame-
lyek.a.hasonló.termékekhez.
képest.kevesebb.környezeti.kárt.okoznak..

A német ökocímke, 
a „Kék Angyal” 
(Der Blauer Engel)
A. német. „Der. Blauer. En-
gel”.(magyarul:.kék.angyal).a.legrégebben.
létrehozott. címke. a. termékek. és. szolgál-

tatások. környezettel. és. fogyasztóvédelemmel.
kapcsolatos.minôsítésére.

Az Északi Hattyú 
(Nordic Ecolabel).
Dánia,. Finnország,. Iz-
land,.Norvégia,.Svédor-
szág.által.mûködtetett.
környezeti. címkézési.
rendszer..

Az osztrák ökocímke,
Das Österreichische 
Umweltzeichen
A.védjegyoltalom.alatt.
álló. címkét. Frieden-
sreich. Hundertwasser.
tervezte..A.címke.szimbolikusan.ötvözi.a.föld,.
a.víz,.a. levegô.és.a.természet.kapcsolatát:.
középpontban.a.Föld,.melyet.beborítanak.a.
színes.fák.és.a.felirat.Umweltzeichen.(környe-
zetbarát.védjegy).

Az FSC.(Forest.Stewardship.Council:..
Felelôs.Erdôgazdálkodás.Tanácsa,..
www.fsc.org).
Az.egyik.legelterjedtebb.nemzetközi.minôsítés,.
amely. garanciát. jelent. az. ökológiailag. fenn-

MI MIT JELENT A CSOMAGOLÁSON?
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3 rétegû 2 rétegû 1 rétegû

Solo Comfort
(saját márkás termék)

Floralys   
(saját márkás termék)

Tento Natural 
line

Sanft & Sicher 
(saját márkás termék)

Alouette 
(saját márkás termék)

Soft Star 
(saját márkás termék)

Lovely
(saját márkás termék) Harmony natural classic Floralys   

(saját márkás termék) Tento Eko Every time Springforce 
(saját márkás termék)

Tesco  
gazdaságos Lilla

gyártó sCA Hygiene Products gmbH, 
Austria nincs adat metsä tissue  

slovakia s.r.o nincs adat nincs adat nincs adat sCA Hygiene Products 
gmbH, Austria

sHP Harmanec, a.s., 
slovakia nincs adat metsä tissue  

slovakia s.r.o
sC Comceh sA, 

romania eU eU vajda-Papír kft.

vásárlás helye Aldi lidl Auchan dm rossmann müller spar CBA lidl Coop Penny market tesco tesco Auchan

ár (Ft) 849 749 1490 679 779 745 849 233 399 699 399 229 199 588

nedvszívó képesség (cseppszám) 4 4 3 2 2 3 3 1,5 2 1,5 2 1,5 1 1

mért súly (g) 128 148 78 136 135 120 111 70 69 78 71 80 71 75

lapszám 180 200 120 200 200 200 150 194 152 180 200 180 200 200

tekercs hossza (m) – mért érték 24,3 27,8 15 27,8 25,8 26,2 21,15 20,5 18,4 21,6 22,2 20,2 23,4 22

lapméret (cm) 13,5×9,7 13,9×9,5 12,5×9,8 13,9×9,6 12,9×9,7 13,1×9,9 14,1×9,7 10,6×9,4 12,1×9,7 12×9,8 11,1×9,5 11,2×9,7 11,7×9,6 11,7×9,6

tekercsek száma a csomagban 10 8 24 8 8 8 10 4 8 10 8 4 8 20

tanúsító emblémák, feliratok

európai virág (eU ecolabel); 
német ökologó (kék Angyal), 

klórmentesen fehérített,  
újrahasznosított papír

európai virág  
(eU ecolabel),  

újrahasznosított  
papír

újrahasznosított  
papír

 német ökologó 
(kék Angyal),  

újrahasznosított 
papír

 német ökologó 
(kék Angyal),  

újrahasznosított 
papír

német ökologó  
(kék Angyal),  

újrahasznosított  
papír

kék Angyal, osztrák  
ökocímke  

(das österreichische 
Umweltzeichen),  

újrahasznosított papír

fenntartható  
erdôgazdálkodásból  

származó (FsC), 
újrahasznosított papír

európai virág (eU 
ecolabel), északi Hattyú 

(nordic ecolabel),  
újrahasznosított papír

újrahasznosított  
papír

újrahasznosított 
papír

újrafeldolgozott  
papír

újrahasznosított 
papír

újrahasznosított  
papír

Csomagolás alapanyaga polietilén (Pe-ld)  
mûanyag

polietilén (Pe-ld)  
mûanyag

polietilén (Pe-ld)  
mûanyag

polietilén (Pe-ld)  
mûanyag

polietilén 
(Pe-ld) mûanyag

polietilén  
(Pe-ld) mûanyag

polietilén  
(Pe-ld) mûanyag

polietilén (Pe-ld)  
mûanyag

polietilén (Pe-ld) 
mûanyag

polietilén (Pe-ld) 
mûanyag

polietilén (Pe-ld) 
mûanyag

polietilén (Pe-ld) 
mûanyag

polietilén (Pe-ld) 
mûanyag

polietilén (Pe-ld) 
mûanyag

tapintás 4 3 5 5 4 4 3 4 3 5 5 4 1 1

ár/m (Ft) 3,49 3,37 4,14 3,05 3,77 3,55 4,01 2,84 2.71 4,05 2,25 2,84 1,06 1,34

értékelés ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★  –

Jó szívvel ajánlhatjuk még a LIDL, a Müller 
és a SPAR négycsillagosra értékelt három-
rétegû WC-papírjait is.

Hogyan vásároljunk? Ha újra-
hasznosított WC-papír vásárlására adjuk 
fejünket, háromrétegût érdemes választa-
nunk. Túlzott fehérség esetén klórral törté-
nô fehérítésre gyanakodjunk. Ha ökotudatos 
vásárlók szeretnénk lenni, színezett, illato-
sított terméket ne tegyünk a kosarunkba! 
Keressük a tanúsító emblémákat, és mindig 
olvassuk el a csomagoláson található infor-
mációkat. Ha nem találunk újrahasznosított 
terméket a bolt kínálatában, legalább FSC 
jelöléssel ellátott csomagolásút vegyünk, 
amely tanúsítja, hogy a papír fenntartható 
erdôgazdálkodásból származik.

tartható. gazdálkodásra. és.
a. helyi. lakosság. jogainak.
és. érdekeinek. figyelembe-
vételére..A.tanúsítvány.célja.
a. világviszonylatban. zajló,.
környezetpusztító. erdôgaz-
dálkodás. visszaszorítása.. A. független. akkre-
ditált.testülettôl.származó.minôsítés,.vagy.az.
FSC. logó. garantálja,. hogy. az. adott. termék.
(fa-.és.papíráru).olyan.erdôgazdaságból.szár-
mazik,.ahol.a.kitermelés.és.erdô-újratelepítés.
során.figyelembe.veszik.a.biodiverzitás.és.az.
ökológiai.egyensúly.fenntartását...
Az.FSC.háromféle.termékminôsítése:.
■. FSC.Pure:.a.100%-ig.minôsített.anyagok-
ból.készült.termékekre,.

■. FSC.Mix:.a.nem.minôsített.anyagot.is.
tartalmazó. termékekre. (ilyenkor. általá-
ban.feltüntetik.a.minôsített.alapanyagok.
arányát,.pl..80%),.
■. FSC. recycling:. újrahasznosított. anya-
gokat.tartalmazó.FSC.minôsítésû.termé-
kekre.

NEM.ÖKOCíMKÉK:

Ez.a.logó.a.polieti-
lént.jelöli,.mely.egy.
mûanyagfajta.. Az.
egymásba. futó. nyi-
lak.közötti.szám.ál-
tal. azonosítható. az.
anyag. összetétele,.
így.könnyebb.a.szétválogatásuk.

A.„zöld.Pont”.
védjegy. szintén.
megtévesztô. lehet..
A. jel. feltünteté-
se. a. csomagolá-
son. ugyanis. csak.
azt. jelenti,.hogy.az.adott.csomagolásra.
befizették. a. megfelelô. díjat. a. nemzeti.
csomagoláshasznosító.szervezetnek..A. jel.
környezeti. szempontokat. nem.árul. el. a.
csomagolásról.
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Egyik nap érdekes játszótéri beszélgetésnek 
voltunk fültanúi: Az anyuka, aki ikreket rin-
gatott a babakocsiban, és egy hatéves forma 
másik gyermeket hozott játszani, szomorúan 
mesélte egy másik szülônek, hogy ugyanúgy, 
mint hat évvel ezelôtt, ismét ekcémás lett a 
keze. Hozzátette, az elsô gyerekénél a pe-
lenka elhagyásakor múlt el a bôrtünete. A 
beszélgetést hallva elgondolkodtatott min-
ket az eset, ezért elhatároztuk, hogy górcsô 
alá vesszük a pelenkákat.
Alkohol, petrolatum, színezék – a tesztünk-
ben szereplô, két termék csomagolásán is 
találkoztunk ezen összetevôk feltüntetésé-
vel, annak ellenére, hogy számos, kozme-

tikumokkal foglalkozó cikk kifejezetten ve-
szélyesnek találja, ha egy termék ezeket az 
összetevôket tartalmazza. 
Tizenegyféle midi (3-as méret) pelenkát 
vásároltunk. A pelenkák tesztelésében 
gyakorló anyukák is segítettek, a termékek 
nedvszívó képességét mérôpohárba öntött 
színezett vízzel, a nedvességérzetet tapin-
tással teszteltük. 

lássuk EgyEnként 
a pElEnkákat!

libEro préMiuM pElEnka
Akinek fontos a környezet védelme, választ-
hatja az észak-európai országok (Novégia, 
Svédország, Finnország, Dánia, Izland) hi-
vatalos környezeti tanúsító jelével ellátott, 
svéd gyártmányú Liberót. Az 1989-ben 
alapított, hattyút ábrázoló Nordic Ecola-
bel jelentése, hogy a pelenka alapanyagai 
és a gyártás is ellenôrzött. A hattyú emb-
lémával rendelkezô termékek magas minô-
ségûek, és nem tartalmaznak semmilyen 
ismert allergént, irritáló vagy környezetre 
káros anyagot.
Kétségkívül, a legjobb pelenkák egyike. Kel-
lemes tapintása, igen jó nedvszívása, oldalt 
és a hátrészen is gumis záródása és a környe-
zeti tanúsító jel miatt érdemelt 5 *-ot.  Bár 
a szempontrendszerünkben nem szerepelt, 
de az anyukákat szórakoztató kedves figura 
miatt plusz egy pontot is adhatnánk neki. Az 
átalakulás kedvezett a terméknek: a pelen-
ka most sokkal vékonyabb, ezáltal a moz-
gásban sem akadályozza a babát.

HuggiEs préMiuM pElEnka
Jó nedvszívás, és tapintásra nincs nedves-
ségérzet a pelenkában. A 3-as (midi) kate-
góriában kapható pelenkákhoz képest rövi-
debb hosszúságú, a csomagoláson állítottal 
ellentétben egy kilenckilós gyerekre már 
biztosan nem adható. Rugalmas oldalrész és 
hátrész, így biztosan nem folyik ki semmi. 

Mi van 
a pelusban?

a pelenkakínálat óriási,  
anyuka legyen a talpán,  
aki ki tudja választani  
a minden szempontból ideálisat.  
Mi megpróbáltuk… 
tizenegyféle pelenkát  
teszteltünk, vásároltunk  
prémium kategóriát,  
reklámozott és kevésbé ismert  
fajtát, áruházláncok  
saját márkás, valamint  
ökotermékeit.

Pelenka megnevezés Libero Baby Soft Beauty Baby (Müller) Mylove (Aldi) Háppy-bella Pampers Sleep & Play Tesco saját márka Babylove (dm) Babylove nature – ökopelenka (dm) Babydream  
(Rossmann) Huggies Pampers Active Baby

Betétszélesség (cm) 8,5 8 8,5 9,5 7,5 8 9 9 8, 5 10,5 8

Betéthosszúság (cm) 35 36,5 35 35,5 35 35 36 36 35,5 32 36

jelzés vagy szöveg  
a csomagoláson

nordic ecolabel,  
kermi által bevizsgált  

termék, fulladásveszélyre  
utalás a szövegben

total dry, puha bolyhos  
gyapjú (mókus)  

az érzékeny bababôr  
számára

bôrgyógyászatilag 
tesztelt

klór-  
és latexmentes

Affordable for every pocket = minden pénztárca  
számára elérhetô, földgömböt tartó figura, 

 fulladásveszélyre utalás a szövegben,  
balzsam összetevôk: petrolatum, paraffinum,  

színezék, alkohol, zöld pont jelzés

ultra dry
latexmentes, kétszeres 
kifolyásgátló védelem,  

dermatológiailag tesztelt

FsC, 100% biológiailag lebomló pelenka  
és csomagolás, 100% klórmentesen  

fehérített nedvszívó mag, latexmentes,  
fulladásveszélyre figyelmeztetés  

szöveggel kiírva

dermatológiailag  
tesztelt

drylock = a nedvességet a 
pelenka nedvszívó rétege  

magába zárja,  
fulladásveszély, ldPe

Cottony soft = pamut  
puhaságú anyag, economy,  

balzsam összetevôk:  
petrolatum, paraffinum, színezék

gumírozott derékrész/hátrész i/i i/n i/n n/i n/n i/n i/n i/n i/n i/i i/n

nedvesség – tapintásra ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★

nedvszívó képesség ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★

értékelés ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★
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Bár hallottunk olyat, hogy a pelenka külsô 
mintázata a babaruhát „befogta”, a mi pró-
bánkat a festék kiállta, nedves ruhával meg-
dörzsölve a színezés nem „engedett el”.

paMpErs aCtivE baby
Aloe balzsam, extra nedvszívó réteg – hir-
deti a termék csomagolása. Szép külsô, va-
lóban puha belsô, de mit tartalmaz még az a 
balzsam, ami a babapopsit simogatja?
A pelenka csomagolásán elég nehéz kiiga-
zodni. Számos * és ** jelölés és apróbetûs 
magyarázat rejti az összetevôket. Talál-
koztunk például ezzel: ci 61565 – ami szí-
nezéket jelent. Vagy ezzel: „Cottony soft”. 
Pamutos érzet, puhaság? Igen, ezt hirdeti 
a termék csomagolása, többekben azt az 
érzést keltve, hogy a pamut csak jó lehet, 
megveszem ezt a terméket! Az apróbetûs 
részben azonban olvasható, hogy „a Pam-
pers pamut puhaságú anyaga pamutot nem 
tartalmaz”.

Jó, hogy ezt megtaláltuk magyarul, szem-
ben a csomagolás méretéhez viszonyítva 
igen nagy betûs, piros háttérrel jelölt „Eco-
nomy” kifejezéssel. Több nyelven olvasha-
tó, azonban magyar nyelvû magyarázatot 
a pelenkán nem találtunk. Megkérdeztük 
a pelenkán feltüntetett információs e-mail 
címen, ahol a fogyasztói kapcsolatokért fe-
lelôs osztálytól az alábbi választ kaptuk: „A 
gyorsabb ügyintézés érdekében, kérjük, ad-
ja meg telefonos elérhetôségét, vagy hívjon 
bennünket a (06-1) 451-1256-os telefon-
számon.”
Gyors kapcsolás után az ügyintézô elmond-
ta, hogy gazdaságos kiszerelést vásároltunk, 
de ez nem jelent csökkent minôséget, arra 
azonban nem tudott válaszolni, miért pont 

magyar nyelven nem található meg a felirat 
magyarázata.
A Pampers két pelenkájában is találkoztunk 
még az alábbi összetevôkkel:
Petrolatum (vazelin): Petróleum bázisú zsír, 
melyet az iparban kenôanyagként használ-
nak. Filmszerû réteget képez a bôr felszínén, 
így a toxinok, a nedvesség és egyéb, a bôr ál-
tal termelt anyagok elôl elzárja az utat. A bôr 
nem tud normálisan lélegezni, így az oxigén 
sem juthat át a sejtfalon. A második világhá-
borúban a katonák fényvédô krémként alkal-
mazták, ugyanis a napból érkezô ultraibolya 
sugárzás ellen majdnem tökéletes védettsé-
get biztosít. A pelenka gyártója nyilvánvalóan 
a nedvességtôl kívánja megvédeni a baba-
popsit, amikor ezt az anyagot használja.

Pelenka megnevezés Libero Baby Soft Beauty Baby (Müller) Mylove (Aldi) Háppy-bella Pampers Sleep & Play Tesco saját márka Babylove (dm) Babylove nature – ökopelenka (dm) Babydream  
(Rossmann) Huggies Pampers Active Baby

Betétszélesség (cm) 8,5 8 8,5 9,5 7,5 8 9 9 8, 5 10,5 8

Betéthosszúság (cm) 35 36,5 35 35,5 35 35 36 36 35,5 32 36

jelzés vagy szöveg  
a csomagoláson

nordic ecolabel,  
kermi által bevizsgált  

termék, fulladásveszélyre  
utalás a szövegben

total dry, puha bolyhos  
gyapjú (mókus)  

az érzékeny bababôr  
számára

bôrgyógyászatilag 
tesztelt

klór-  
és latexmentes

Affordable for every pocket = minden pénztárca  
számára elérhetô, földgömböt tartó figura, 

 fulladásveszélyre utalás a szövegben,  
balzsam összetevôk: petrolatum, paraffinum,  

színezék, alkohol, zöld pont jelzés

ultra dry
latexmentes, kétszeres 
kifolyásgátló védelem,  

dermatológiailag tesztelt

FsC, 100% biológiailag lebomló pelenka  
és csomagolás, 100% klórmentesen  

fehérített nedvszívó mag, latexmentes,  
fulladásveszélyre figyelmeztetés  

szöveggel kiírva

dermatológiailag  
tesztelt

drylock = a nedvességet a 
pelenka nedvszívó rétege  

magába zárja,  
fulladásveszély, ldPe

Cottony soft = pamut  
puhaságú anyag, economy,  

balzsam összetevôk:  
petrolatum, paraffinum, színezék

gumírozott derékrész/hátrész i/i i/n i/n n/i n/n i/n i/n i/n i/n i/i i/n

nedvesség – tapintásra ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★

nedvszívó képesség ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★

értékelés ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★



18

Alkohol: Színtelen, illékony gyúlékony fo-
lyadék, ami élesztôgombák és szénhidrát 
erjedésével keletkezik. Gyakran használják 
oldószernek, de italokban és gyógyszerek-
ben is megtalálható. Hajlamosabbá teheti a 
testszöveteket a rákkeltô anyagokkal való 
reagálásra. Az alkoholok egyik csoportja a 
zsíralkoholok, amelyek természetes zsírok-
ból és olajokból elôállított alkoholfélék. A 
zsíralkoholoknak ellentétben a kis mole-
kulasúlyú alkoholokkal nincs kedvezôtlen 
hatásuk a bôrre, sôt elônyös bôr puhító 
(emollient) hatásuk van, valamint sûrítô 
és enyhe tisztító (lemosókban használva) 
anyagok. Azok az alkoholok, amiktôl nem 
kell megijedni az összetevôlistán, a követ-
kezôk: cetyl alcohol, cetearyl alcohol, ce-
tostearyl alcohol, cetyl alcohol 40, C12-15 
alcohols (mind kókuszolajból elôállított), 
stearyl alcohol és lanolin alcohol.
A pelenkateszt során a fenti összetevôk 
miatt két pontot vontunk le, így csak 3 *-
os értékelést kapott az egyébként kitûnô 
nedvszívást biztosító pelenka.

paMpErs slEEp & play
A Pampers leggyengébb változata, értékelé-
sünk utolsó helyezettje. Bár vékony kialakí-
tásával kétségkívül nem akadályozza a gyer-
mek mozgását, mind nedvszívásban, mind 
pedig a nedvességérzet kézi tesztelésekor 
alulmaradt. Éjszakai viseletnek semmikép-
pen nem ajánljuk! A csomagoláson jelzett 
pénztárcabarát pelenkának és a kamillás vi-
rágos illatnak ára van: rossz minôség, színe-
zék, petrolatum a pelenkában. Igaz, hogy a 
termék aloe kivonatot tartalmaz, kamillának 

nyoma sincs az összetevôk között, annak 
ellenére, hogy a terméken kamillának lát-
szó virágillat árad a pelusból. A csomagolá-
son egy „érdekes” ábrát is találhatunk: egy 
Oroszországot ábrázoló földgömböt tartó 
figurát. Ennek jelentésérôl azonban többet 
nem tudhatunk meg.

Háppy (bElla)
Középkategória. Bár kissé vastag kialakí-
tásával jó nedvszívásról gondoskodik, ta-
pintásra jelentôs nedvességérzetünk lehet. 
Oldalt nem, csak a hátrészen gumírozott. A 
csomagoláson klórmentességet hirdetnek.  
Miért fontos ez? Klórösszetevôket még 
mindig használ néhány papírgyár a papír 
kifehérítéséhez. A folyamat során dioxi-
nok termelôdnek, amely a POP-ok (kör-
nyezetben tartósan megmaradó szerves 
vegyületek) közé sorolhatók, ezek a tu-
domány legveszélyesebb kémiai anyagai-
hoz tartoznak. Ha fontos a jó nedvszívás 
és az olcsóbb beszerezhetôség, egynek 
megteszi. Védôkrémmel együtt ajánljuk a 
használatát.

MylovE (aldi)
Az áruházláncok saját márkás termékei kö-
zül a legjobbnak bizonyult. Részünkrôl ez a 
termék a legjobb vétel, figyelembe véve tu-
lajdonságait és az árát is. Egy csomag nincs 
2400 Ft, az egységár így hozzávetôlegesen 
48 Ft. Persze az áruházláncok akciós ajánla-
taiban olcsóbban is vásárolhatunk pelenkát, 
azonban az állandó kínálatban ez az ár el-
fogadhatónak tûnik. Kitûnô peremek a láb-
résznél, rugalmas derékrész, jó nedvszívás, 

balesetnek nyoma sincs! Éjszakára is bát-
ran használhatjuk. Egyedüli hátránya, hogy  
hiányzik a prémium kategóriánál fellelhetô, 
gumírozott hátrész.

tEsCo baby EssEntials 
(tEsCo saját Márka)
Egész jó! Meglepôen jó! Magas hátrész, jó 
gumírozás, kedvezô ár. A cég akcióinak kö-
szönhetôen alkalmanként még olcsóbban 
beszerezhetô. Nincs ígérgetés a csomago-
láson, csak a pelus szárazságára utalnak. Vi-
szont kifejezetten jelzik, hogy a csomagolást 
ne dobjuk a szemétbe, gyûjtsük szelektí-
ven, illetve azt is, hogy a csomagolás fulla-
dást okozhat, ne adjuk gyermek kezébe, ne 
hagyjuk állat közelében.

babylovE (drogEriE Markt)
A megújult Babylove márka sokkal véko-
nyabb, mint elôdje. Elônyére vált az átala-
kulás! A szuper rugalmas oldalrész miatt 
könnyen kezelhetô, rendkívül jó nedvszívást 
biztosító pelenka. Pontot a kisebb nedves-
ségérzet miatt vontunk, egyébként csak 
ajánlani tudjuk.

babylovE naturE 
(drogEriE Markt)
Fenntartható erdôgazdálkodásból szárma-
zó (FSC), 100%-ban biológiailag lebomló 
pelenka és csomagolás, 100%-ban klór-
mentesen fehérített nedvszívó mag, latex 
mentes termék. Vastagabb kialakítása miatt 
kissé korlátozhatja a mozgást.

bEauty baby (MÜllEr)
Közepes minôség és dizájn. Teljes szárazsá-
got ígér, ezt csak részben kapjuk meg hasz-
nálat során. A csomagolás a mókus rajzával 
csalogatja az anyukákat, a szövegben pedig 
ez található: „puha bolyhos gyapjú (mókus) 
az érzékeny bababôr számára”. Gyapjút az 
összetevôk között természetesen nem ta-
láltunk, a megtévesztô állítást pedig a *-ok 
számának csökkentésével értékeltük.

babydrEaM (rossMann)
Átlagos minôség: nedvszívás és nedvesség-
érzet. Egyébként vékony pelenka, mely szin-
tén klórmentesen fehérített, a comboknál a 
széles és rugalmas zárás megakadályozza a 
szivárgást. Rugalmas tépôzár. 3 *-gal érté-
keltük.

Fontos megemlíteni, hogy a tesztben sze-
replô termékek egyike sem magyar termék. 
Aki magyar gyártású pelenkába szeretné 
csomagolni gyermekét, leginkább bababol-
tokban találhat ilyet.
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Otthonunkban többféle, a környezetre ve-
szélyt jelentô hulladék is keletkezik, ilyen 
a lejárt szavatosságú gyógyszer, festék és 
oldószer, olajos hulladék, használt étolaj. 
Számos használati cikkünk is hulladékká vá-
lik egy idô után, így a mûködésképtelenné 
vagy elavulttá vált elektromos és elektro-
nikai készülékek, a használt szárazelemek, a 
kimerült akkumulátorok, az elkopott gumi-
abroncsok is. Utóbbiak – a gumiabroncsok 
kivételével – a bennük található nehézfé-
mek miatt ugyancsak veszélyes hulladéknak 
minôsülnek. A veszélyes hulladékok egy ré-
sze gazdaságosan nem hasznosítható. 

a lEHEtôség adott A szelektív 
hulladékokat elkülönítve, jól tudjuk már tá-
rolni az intézményekben, nagy konténerek-
ben, az utcákon az erre a célra kialakított 
gyûjtôszigeteken. 
Az otthon használható 2-3 rekeszes hul-
ladékgyûjtô kukákkal egyre gyakrabban 
találkozhatunk áruházakban, kereskedé-

sekben. Pedálos, fedeles, krómozott, még 
az inox hangulatú konyhában is megállja a 
helyét. Mûanyag, papír-, kommunális hulla-
dék, három olyan alapvetô anyag, ami biz-
tos, hogy minden háztartásban keletkezik. 
Megkérdezések és tapasztalatok szerint 
az üveghulladék és a fémhulladék gyûjtése 
nem annyira szapora, mint a PET palack, 
fólia, mûanyag átlátszó bliszter csomagolási 
hulladéka. A papírhulladék, azaz az újságok, 
hullámpapírok, kartondobozok, szórólapok, 
csomagolópapírok, könyvek, italos dobo-
zok is kiemelt mennyiségben keletkeznek. 
A 2010. évi felmérésben a megkérdezettek 
33% mûanyag, 29% papír, 14% üveg, 13% 
zöld hulladék, 7% fém és 5% italos karton-
doboz arányban termeltek hulladékot.

Hogyan szElEktáljunk ott-
Hon?  A hulladékot gondosan, mindig 
anyagfajtákként kell válogatni. Három-négy 
hulladékfajta szelektív gyûjtése könnyen ki-
vitelezhetô. A papír, az üveg, esetleg a mû-
anyag flakon gyûjtéséhez vegyünk elô egy 
dobozt, a szerves anyag tárolásához csupán 
egy vödörre van szükség, a maradék pedig 
mehet a hagyományos szemetesbe. Gon-
doskodjunk a szelektált hulladék elszállítá-
sáról (pl. hulladékudvar, iskolai akció, szol-
gáltató vállalat).
Mi szelektálható és mi nem? – A táblázatba 
foglaltak segítségével összefoglaltuk a sze-
lektíven gyûjthetô és nem gyûjthetô hulla-
dékok körét.

Kezdjük el otthon!

szelektív hulladékgyûjtés

a szelektív hulladékgyûjtés  
a hulladékok anyagfajta szerint  
való, elkülönített gyûjtését jelenti. 
Ez a gyakorlatban úgy valósulhat 
meg, hogy a megvásárolt  
élelmiszerek és fogyasztási  
cikkek csomagolóanyagát  
– a papír, mûanyag, üveg, fém  
és italos kartondoboz csomago-
lást – a termékek elfogyasztását 
követôen már otthonunkban 
anyaguk szerint különválasztva 
tároljuk, ezt követôen pedig, 
ugyancsak anyaguk szerint  
elkülönítve helyezzük el  
a szelektív hulladékgyûjtô  
szigetek megfelelô edényeiben. 

Még kevesen szelektálnak

A. TNS. Hungary. által. készített. orszá-
gos,.reprezentatív.kutatás.mintegy.ezer.
fô.megkérdezésével.vizsgálta.a.magyar.
emberek.szelektív.gyûjtéssel.kapcsolatos.
szokásait,.mindennapi.gyakorlatát..
A.felmérésbôl.kiderül,.hogy.a.lakosság.
harmadának.(29%).van.ugyan.lehetô-
sége.a.szelektív.gyûjtésre,.mégsem.vesz.
részt. abban.. A. kutatásban.megkérde-
zettek.passzivitása.több.okra.vezethetô.
vissza;.33.százalékuk.a.gyûjtés.otthoni.
körülményessége,. 22. százalékuk. pedig.
az.otthoni.hely.hiánya.miatt.nem.sze-
lektál..
A. probléma. valós,. hisz. otthonunkban.
nem.megszokott.látvány,.amikor.ki.van.
alakítva.egy.hely.a.hulladékok.szelektív.
tárolására..Szerencsére.egyre.több.meg-
oldás. létezik,.ami.nem.csak.az.utcán.
és.az.intézményekben.ad.lehetôséget.a.
szelektív. hulladékgyûjtésre.. Az. elvárás.
mindenképpen. jogos,. hisz. senki. nem.
szeretné.kényelmét,.esztétikai.elvárását.
és.higiéniáját.a.kukába.söpörni..



Ma már aligha akad olyan hazai telepü-
lés, ahol ne lenne legalább egy szelektív 
hulladékgyûjtô sziget. Fogyasztóvédelmi 
szervezetünkhöz érkeztek olyan bejelen-
tések, amelyek szerint a lakók hiába he-
lyezik el a megfelelô konténerben a hul-
ladékot, az az elszállításkor ugyanabba a 
tartálykocsiba kerül. Errôl kérdeztük Dr. 
Szûcs Pannit, a Budapesti Városüzemel-
tetési Központ Zrt. szóvivôjétôl.

A szelektív gyûjtés jelentôs mérték-
ben megemeli a hulladékszállítás, hul-
ladékkezelés költségeit?
– A szelektív hulladékgyûjtés költsége 
természetesen magasabb, mint a kommu-
nális hulladéké. Míg a szelektív hulladék 
válogatásának költségét az anyageladás 
bevétele, addig a begyûjtés költségét a 
támogatás és a hulladékdíj egy része fe-
dezi. 

Az Önök megítélése szerint a ma-
gyar állampolgárok ökotudatossága 
európai szintûnek mondható-e már? 
– Társaságunk ugyan nem végez ilyen jel-
legû felméréseket, de az elmúlt években 

■

■

begyûjtött szelektív hulladék mennyisége 
2008-ig emelkedést, majd – feltehetôen a 
gazdasági nehézségek miatt – azóta folya-
matos csökkenést mutat.

Az összegyûjtött hulladék hová kerül 
elszállításra? Többen kételkednek ab-
ban, hogy érdemes-e szelektíven gyûjte-
ni, mert azt vélelmezik, úgyis egy „nagy 
közös” lerakóhelyre kerül…
– A szelektíven gyûjtött csomagolási hulla-
dékmennyiség kezeléséhez a fôvárosban és 
a nagyobb városokban megfelelô a kapaci-
tás  a feldolgozáshoz, a válogatáshoz, illetve 
a továbbértékesítés elôkészítéséhez. Kisebb 
városokban a kisszámú gyûjtôpontok miatt 
elôfordul, hogy valóban egybeöntik a sze-
lektált hulladékot és ezt utána kézi erôvel 
szétválogatják, esetleg nyitott, több rekesz-
szel rendelkezô célgéppel szállítják el. Min-
den régió a saját pénzügyi és mûszaki felsze-
reltségének keretei között maga alakíthatja 
ki a lakossági hulladékok kezelésének mód-
ját, helyét, technológiáját, viszont általános-
ságban érvényes, hogy egyik cégnek sem ér-

■

ANYAGFAJTA SZELEKTÍVEN GYûJTHETÔ NEM GYûJTHETÔ SZELEKTÍVEN

MûANYAG

- ásványvizes és üdítôs Pet palackok lapítva 
- elöblített tejfölös és joghurtos poharak 
- mûanyag zacskók, reklámtáskák, mûanyag 
  fóliák
- PP és HdPe jelzésû kozmetikai szeres flakonok

- kazetta, Cd-lemez
- vegyszeres, zsíros flakonok
- fogkefe
- mûanyag játékok
- hungarocell 

PAPÍR

- újságpapír
- kartondobozok összehajtva
- tiszta csomagolópapírok,
- irodai papírhulladékok, telefonkönyv 
- szórólapok és reklámkiadványok

- zsíros, szennyezett papírok
- mûanyag borító
- indigó, faxpapír
- használt egészségügyi papírok
- pelenka

FEHÉR ÜVEG
- befôttes üvegek
- ásványvizes üvegpalackok,
- röviditalok üvegpalackjai

- ablaküveg
- tükör
- villanykörte
- hôálló üvegtál
- szemüveg
- neoncsô
- orvosságos üvegek

SZÍNES ÜVEG - borosüvegek
- sörösüvegek

- porcelán
- kerámia
- orvosságos üvegek

FÉM

- alumínium italdobozok
- alufólia
- fém konzervdobozok
- fém zárókupakok

- ételmaradékkal szennyezett 
  konzervdobozok

deke a lakosság által már szétválogatott, 
értékesítésre alkalmas hulladékot ismé-
telten összekeverni, és ezzel a ráfordítási 
költségeit indokolatlanul megnövelni.

Mi lesz a sorsa a papír, az üveg, a 
fém és a mûanyag szemétnek?
– A hulladékok feldolgozásának helyszínei-
rôl és az ezekbôl gyártható termékekrôl 
a következôket kell tudni:  
A papírhulladékból Magyarországon új-
ra papír lesz: kéztörlô, szalvéta, WC-pa-
pír és WC-guriga, kartondoboz stb. Az 
úgynevezett italoskartont (tetrapak) Né-
metországba szállítják. A polietilén mû-
anyagokból Németországban és Kínában 
újra mûanyag (vállfa, lapát, DVD-tok stb.), 
vagy textilipari alapanyag, például polár 
készül. A fémhulladékból Magyarorszá-
gon és Angliában újra dobozt, az alumí-
niumból autóalkatrészt, fenyôtalpat, kilin-
cset stb. gyártanak. Az üveg feldolgozási 
területe leszûkült: Magyarországon csak 
a tiszta fehér csomagolási üveghulladék 
újrahasznosítására van lehetôség, mégpe-
dig Orosházán, ahol is újra élelmiszer-ipa-
ri felhasználású üveget készítenek belôle: 
például uborkásüveget, befôttesüveget. A 
színes üveghulladékot Csehországban és 
Szlovákiában hasznosítják. 
Az üveg újrahasznosítására – összetételük 
miatt – csak a csomagolási üveghulladé-
kok gyûjthetôk, így például nem dobha-
tó be ablaküveg, villanykörte, szemüveg, 
katedrálüveg és tükör sem.

■

Nem kerül kukába

valóban szelektíven kezelik 
a szelektív hulladékot
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Komposztálni mindenki tud. Aki a kertjében 
fûnyírás és sövénynyírás során keletkezett 
kerti nyesedéket sajnálja a kukába dobni, 
és ehelyett a bokrok, fák alatt, árnyékában 
szétteríti, talajtakarásra használja (mulcso-
zás), az már majdnem felületi komposztá-
lást végez. A természetben ez a folyamat 
magától zajlik le, csak utánoznunk kell. 
A talaj termôképességét elsôsorban hu-
musztartalma befolyásolja. A komposzt 
tulajdonképpen mesterséges humusz, ami 
a növények számára nélkülözhetetlen táp-
anyagokat tartalmaz.

A komposztálás célja
■ a hulladékmennyiség csökkentése,
■ a talaj javítása a szerves anyagok vissza-
juttatásával,
■ a komposzt humusztartalmában a táp-
anyagok olyan formában vannak jelen, hogy 
a növények könnyen fel tudják venni azokat,
■ javul a talaj szerkezete, ami elôsegíti le-
vegôzését,
■ sötét színe segíti a talaj felmelegedését,
■ a komposzt jelentôs vízmegkötô képessé-
ge következtében javul a talaj vízháztartása,
■ nô a talaj biológiai aktivitása,
■ a komposztban található hormonhatású 
anyagok serkentik a növények fejlôdését,
■ nagyobb lesz a növények ellenálló képes-
sége a kórokozókkal és növényi kártevôkkel 
szemben,
■ a talaj tápanyagtároló képessége növek-
szik,

■ lassú a tápanyag feltáródása, kicsi a kimo-
sódás veszélye.

A komposzt elônyei
■ tápanyag-visszapótlásra, trágyázásra is 
kiválóan alkalmas,
■ nem kell elégetni a feleslegessé vált ága-
kat, nyesedéket, falevelet, ezáltal a levegôt 
sem szennyezzük,
■ a komposztálás során a szemünk elôtt 
zajlik a természet önfenntartó körforgása, 
amelynek mi aktív részesei vagyunk.
Az így nyert értékes humusz helyben ma-
rad; nem kell a zöld hulladék eltávolításáról 
és elszállításáról gondoskodni; nincs szük-
ség drága mûtrágyára. (A mûtrágya-túl-
adagolás következtében a talajszerkezet 
könnyen károsodhat, összetétele kedve-
zôtlenül alakul.)

Hogyan komposztáljunk?
1. Válaszunk ki egy területet a kert egy ár-
nyékos szegletében. Lazítsuk fel a talajt, fel-
színére aprított faágakat, száraz füvet vagy 
szalmát terítsünk.
2. Az aprított szerves hulladékot rétegen-
ként terítsük szét a talajfelszínen. Építsünk 
halmot: domb vagy hasáb alakúra. Halmok 
építése helyett, akár jól szellôzô komposzt-
tárolóba is rakhatjuk a szerves hulladékot.

Komposztálni egyszerû

Utánozzuk a természetet!

3. Az alkotóelemeket rétegenként helyezzük 
egymásra: konyhai szerves hulladék, kevés 
föld, fahamu, kerti zöldhulladék. Ezeket a ré-
tegeket ismételjük mindaddig, amíg a halom 
el nem éri a kb. egyméteres magasságot.
4. Az érés meggyorsítása érdekében oltó-
anyagot is szórhatunk a rétegek közé (leg-
jobb az érett komposzt, de kaphatók e cél-
ra különféle készítmények is).
5. Ha a komposzt túlságosan száraz, akkor 
locsolni kell. Tartsuk nedvesen, de soha ne 
vizesen, mert akkor rothadni kezd!
6. Ha a komposztot havonta alaposan meg-
forgatjuk, akkor az anyag három-négy hó-
nap alatt félérett komposzttá válik. Az ilyen 
állagú komposzt majdnem földszerû, de a 
keményebb alapanyagok és fás részek még 
felismerhetôk. Ezzel párhuzamosan újabb 
halmok építésébe is foghatunk.
7. A komposzt végterméke, a mesterséges 
humusz beoltás nélkül hat, hidegebb évsza-
kokban kilenc hónap alatt készül el. Felhasz-
nálás elôtt hagyjuk még két hónapig pihenni.
9. A kész komposzt a friss, erdei avar illatára 
emlékeztet, ez a természetes biológiai fo-
lyamat, a korhadás jele. 
10. A jó komposzt állaga akkor megfelelô, 
ha olyan, mint a kifacsart szivacs: nedves 
tapintású, de nem lehet belôle több vizet 
kinyomni.

a komposztálás a legôsibb hulladék- 
újrahasznosító eljárás. Hazánkban 
egy átlagos állampolgár évente 
körülbelül 300 kilogramm hulladékot 
termel. Ennek a háztartási hulla-
déknak jelentôs hányada, kb. 30%-a 
komposztálható szerves anyag.  
a komposztálás lehetôséget ad 
arra, hogy a háztartásban és a kerti 
munkák során keletkezô szerves 
hulladékokban lévô tápanyagokat 
visszajuttassuk a talajba.

A komposztálás alapanyagai

Konyhai zöldhulladék Kerti zöldhulladék

zöldség- és gyümölcsmaradékok, tojáshéj, tea, étel-
maradék (hús és folyadék nem), növényevô állatok 
ürüléke, toll, állatszôr

levágott fû, évelô növények, vadvirágok, zöldségek, 
faágak, fanyesedékek (ôrölve, összeaprítva)

Tilos a komposztba tenni!

olaj, húsmaradék, csont, építési faanyag, vegyszerrel kezelt fa, fém, üveg, kô, mûanyag, hamu
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Magyarországon az összes felhasznált ener-
gia több mint egyharmadát közvetlenül a 
háztartások fogyasztják el olyan minden-
napos tevékenységek során, mint a fûtés, 
fôzés, melegvíz-használat, világítás. Mind-
ehhez valamilyen tüzelôanyagot égetünk el, 

jórészt a következôkön múlik: léghômérsék-
let, a környezô (fal)felületek hômérsékle-
te, a levegô hômérsékleti rétegzettsége, a 
légáramlás (pl. légkeverés, huzat), a levegô 
páratartalma és kémiai összetétele (CO2-
szintje, „elhasználtsága”).  Befolyásoló körül-
mények a  lélektani és fiziológiás tényezôk is, 
mint például a falak és megvilágítások színe, 
az egészségi (pl. láz) és hangulati állapotunk 
(pl. fáradtság), a végzett tevékenység (pl. ülô 
munka, aktív mozgás stb.).
A hôérzetünk tehát akkor jó, ha a fentiek 
eredôje a komfortzónánkon belül marad. 
A „csillagok szerencsés együttállása” mel-
lett így a léghômérsékletnek kisebb szerep 
jut, és a többi – jobbára költségmentesen, 
vagy alacsony költséggel – módosítható té-
nyezô beállítását követôen akár 2-3 °C-kal 

Az ember melegségre vágyik

Egy átlagos otthon energiafel-
használásának több mint há-
romnegyede a fûtésre megy el. 
költségeinket és károsanyag-kibo-
csátásunkat e területen csökkent-
hetjük tehát a leglátványosabban. 
a pénztárcánk mellett ezzel a 
környezetnek is jót teszünk. a leg-
többet a korszerû szigetelési rend-
szerekkel, a nyílászárócserével és 
a megújuló energia használatával 
nyerhetünk, de filléres ötletekkel 
is akár 20-25 százalékot spórolha-
tunk, ha például ellenôrizzük az 
ablak- és ajtószigeteléseket, szak-
embert hívunk a fûtôberendezés 
beindításához és a karbantartási 
munkálatok elvégzéséhez.

1..ábra:.Egy.átlagos.hazai.háztartás.éves.energiafelhasználásának.megoszlása

1. táblázat

A fûtésmódok csoportosításának 
szempontja Lehetséges megoldások

Energiahordozó/energiafajta 
szerint

1. villamos fûtések (pl. olajradiátor, villamos hôsugárzó)
2. szilárdtüzelés (pl. hasábfa, fapellet, szénpor-brikett)
3. Folyékony tüzelôanyagok (pl. háztartási tüzelôolaj)
4. gáznemû tüzelôanyagok (pl. földgáz, PB-gáz)
5. napenergia hasznosítása (pl. napkollektoros fûtésrásegítés)
6. környezeti hô hasznosítása (pl. levegôs vagy talajvizes hôszivattyú)

A hôtermelés helye szerint

1. távfûtés 
2. központi fûtés (pl. gázkazán + radiátorok) 
3. etázsfûtés (a hôtermelés és -elosztás egy szinten történik)
4. Helyi hôtermelés (pl. cserépkályha, gázkonvektor)

A hôleadás módja szerint

1. radiátoros fûtés (pl. lemezradiátor, padlócsatorna radiátor)
2. Fan-coil fûtés (pl. kazettás vagy parapet kivitelû fan-coil) 
3. légkezelôn keresztül történô fûtés (temperált levegô befúvása)
4. Padlófûtés
5. Falfûtés
6. mennyezetfûtés

A hôhordó közeg szerint

1. víz (pl. meleg vizes központi fûtések)
2. gôz (pl. gôzös központi fûtések)
3. levegô (pl. fûtôkaloriferes légkezelôk) 
4. termo-olaj (pl. olajradiátor)

elektromos áramot használunk fel, és ezzel 
hatalmas mennyiségû szén-dioxidot bocsá-
tunk a légkörbe. 

a „lEgjobb FÛtés” vErsEny- 
nEk ninCs gyôztEsE! Ha a téli hó-
napokban kizárólag úgy próbáljuk megterem-
teni a helyiségek komfortját, hogy csavarunk 
egyet a termosztáton, esélyes, hogy a számlák 
kézhezvételekor is le fogunk izzadni. 
A hôérzetre nemcsak a minket körülvevô 
levegô hômérséklete van hatással, hanem 
számos más tényezô is. Ezeknek a „másodla-
gos” szempontoknak a céltudatos és össze-
hangolt befolyásolása komolyabb hatással 
van a fûtési energiafelhasználásra, mintsem 
azt gondolhatnánk. Az ugyanis, hogy hogyan 
érezzük magunkat a „tartózkodási zónában”, 
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2. táblázat

Hôtermelés 
módja Elônyei Hátrányai

1. Talajszondás 
hôszivattyú 

Alacsony energiafelhasználás
támogatott áramtarifa, ezért rendkívül olcsó 
üzemeltetés
idôjárástól független üzem: hûtô/fûtô üzemmód
Padló-, mennyezet- és falfûtéshez jól illeszthetô 
nem igényel gázrákötést
nincs helyi károsanyag-kibocsátás

igen költséges beruházás
komoly földmunka

2. Levegôs 
hôszivattyú

Alacsony energiafelhasználás
támogatott áramtarifa
rendkívül olcsó üzemeltetés
nem igényel földmunkát
könnyen telepíthetô 
Hûtô/fûtô üzemmód
Padló-, mennyezet- és falfûtéshez jól illeszthetô 
nem igényel gázrákötést
nincs helyi károsanyag-kibocsátás

viszonylag költséges beruházás
Hatásfoka idôjárásfüggô
-10 °C alatt nem üzembiztos

3. Kondenzációs 
gázkazán

kiváló hatásfok
Padló-, mennyezet- és falfûtéshez jól illeszthetô
Hagyományos radiátoros rendszerekhez is 
illeszthetô

viszonylag költséges beruházás
Hagyományos rendszerekhez illesztve  
a névlegesnél rosszabb hatásfok 
gázrákötést igényel

4. Hagyományos 
gázkazán

kínálati piac, számtalan kivitel
költségkímélô beruházás
jó hatásfok (~95%)
viszonylag olcsó üzemeltetés
könnyen szerelhetô
egyszerû karbantartás

gázrákötést igényel

5. Faelgázosító 
kazán

viszonylag jó hatásfok (>85%)
olcsó üzemeltetés
nem igényel gázrákötést
környezetkímélô (Co2-semleges)

költséges beruházás
tüzelôanyag-tárolást és elôkészítést igényel
A tüzelôanyag-ráhordás 
nem automatizált (kézi rakodás)
gyakori tisztítást, karbantartást igényel 

6. Fapellet, 
fabrikett kazán

viszonylag jó hatásfok (>85%)
viszonylag olcsó üzemeltetés
Automatizált ráhordás
nem igényel gázrákötést
környezetkímélô (Co2-semleges)

igen költséges beruházás
nagy tárolóhelyigény
gyakori tisztítást, karbantartást igényel

7. Vegyes-
tüzelésû kazán

viszonylag olcsó beruházás és üzemeltetés 
több tüzelôanyag-fajta fogadására 
elô van készítve

gyenge hatásfok (<85%)
gyakori tisztítást, karbantartást igényel
nehezen szabályozható
korszerû (alacsony hômérsékletû) 
hôleadókhoz nem javasolt

8. Cserépkályha

jó hôérzetet biztosít
esztétikus, jó hôtároló
kiválóan lehet idôszakos csúcsigények
fedezésére használni

viszonylag költséges beruházás
gyakori tisztítást, karbantartást igényel
A tüzelôanyag-ráhordás 
nem automatizált (kézi rakodás)
Csak helyi hôtermelésre alkalmas

9. Kandalló viszonylag olcsó beruházás
Hangulatos

Alacsony hatásfok
gyakori tisztítást, karbantartást igényel
A tüzelôanyag-ráhordás 
nem automatizált (kézi rakodás)
Csak helyi hôtermelésre alkalmas

10. Gáz-
konvektor

Helyileg telepíthetô
költségkímélô beruházás
nem igényel kéménybekötést

igen alacsony hatásfok (~40%)
Fennáll az égéstermék-visszaáramlás 
veszélye
Csak helyi hôtermelésre alkalmas

is csökkenthetjük azt, anélkül, hogy fáznunk 
kellene otthonunkban. 2 °C léghômérsék-
let-csökkentés 10-12% fûtési energiameg-
takarítást eredményez. 
A leendô korszerûsítésnél két szempon-
tot kell figyelembe vennünk: a beruházá-
si/üzemeltetési költségeket és az elérhetô 
komfortszintet, illetve a jó hôérzetet. Ha 
például egy idôs lakó szereti a lábát vagy 
hátát átmelegíteni a radiátornak, vagy a 
cserépkályhának dôlve, hiába javaslunk ne-
ki alacsony hômérsékletû sugárzó fûtést 
– mondjuk mennyezetfûtést –, sosem lesz 
vele igazán elégedett.

Mégis, MElyikEt válasszuk? 
Kiindulási pontnak fogadjuk el az alábbiakat:
– az épületek fûtött alapterületét és légtér-
fogatát,
– az épületek falazati hôveszteségeibôl adó-
dó éves hôenergia-szükségletét, 
– a nyílászárók minôségét, a légcsere mér-
tékét, 

Magyarországon. a. leghidegebb. hónap. a.
január,.de.akkor.is.csak.pár.napig,.esetleg.
egy-két.hétig.lehet.számítani.tartósan.–10.
ºC.körüli.külsô.hômérsékletekre..Ez.alap-
vetôen.meghatározza.az.alap-.és.a.csúcs-
hôigények.kielégítésének.lehetséges.módo-
zatait.. A. rendszerkiválasztáskor. érdemes.
tehát.a.folyamatos.hôellátást,.valamint.a.
nagy. hidegek. esetére. külön. „pótfûtést”.
biztosító. berendezésekrôl. egyaránt. gon-
doskodni.(pl..levegôs.hôszivattyú.a.folya-
matos.üzemre.és.fatüzelésû.cserépkályha.a.
mínuszt.tíz.fok.alatti.idôszakokra)..

– a tájolást, benapozást, meteorológiai 
adottságokat,
– a lakók kellemes hôérzetére vonatkozó 
elvárásokat. 
Ha mindezeket azonosnak feltételezzük, ak-
kor – szinte teljesen függetlenül a lakóépület 
méretétôl – lehet kiválasztani a számunkra 
legkedvezôbbnek tûnô megoldást/megol-
dásokat. A 2. táblázat felállít ugyan egy-
fajta prioritási sorrendet, amely alapvetôen 
a mûszaki színvonal és az energiatakarékos-
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ság alapján sorolja egymás után a lehetséges 
alternatívákat, de fontos hangsúlyozni, hogy 
az elônyök és hátrányok között olyan szem-
pontok is elôfordulnak, amelyek – az egyéni 
megítélés függvényében – akár a feje tetejé-
re is állíthatják az egész rendszert.  
A hôleadók közül a mai napig a radiátorok a 
legelterjedtebbek, de ma már rendelkezé-
sünkre állnak olyan technológiailag fejlett, a 
piacon széles körben elterjedt rendszerek, 
amelyek a legmagasabb igényeket is képe-
sek teljesíteni, miközben jelentôsen csök-
kentik a fûtés energiafelhasználását. Ezek 
közül a legismertebbek a padló-, fal- és 
mennyezetfûtések, amelyek az úgynevezett 
alacsony hômérsékletû sugárzó fûtések 
körébe tartoznak, és használatukkal akár  
2-4 °C-kal alacsonyabb léghômérséklet 
mellett (összehasonlítva a hagyományos, 

magas elôremenô hômérséklettel dolgozó, 
radiátoros fûtési rendszerekkel) is komfor-
tosan érezhetjük magunkat a helyiségben. 
További elônyük, hogy jól illeszkednek hoz-
zájuk a hôszivattyús és kondenzációs ka-
zánra alapozott hôtermelési megoldások, 
kiválóan szabályozhatók, így a kor elvárá-
sainak talán ezek felelnek meg a leginkább. 
A fûtés megválasztásának alapvetô krité-
riuma, hogy elképzelésünket az építésszel 
egyeztetve, a lehetôségek és igények pon-
tos ismeretében, már a „tervezôasztalon” 
rögzítsük, és hogy komoly figyelmet fordít-
sunk az egyes rendszerelemek (hôtermelés, 
-elosztás és -leadás, valamint a vezérlés) 
összehangolására. Ne feledjük: mivel lehe-
tôségeink tárháza igen széles, sajnos a hi-
baforrások köre is kiterjedt. Azok a forin-
tok, amelyeket a tervezés során – legyen 
az új létesítés, vagy jelentôs rekonstrukció 

Megújuló energia

Ha.fûtés,.akkor.sokan.eleve.a.megújuló.energiában.látják.a.jó.megoldást..A.szakember.
szerint.azonban.nem.szabad.elhamarkodni.az.efféle.döntést,.mert.elôvigyázatosság.híján.
komoly.veszteség.is.lehet.a.végeredmény..A.megújuló.energiák.tíz.éve.még.kísérleti.sza-
kaszban.voltak..Most.már.megvan,.és.folyamatosan.fejlôdik.a.technológia,.de.még.sok.
tapasztalatra.van.szükség.ahhoz,.hogy.biztosan.tudjuk,.melyek.azok.a.speciális.feltételek,.
amelyek.nélkül.nem.mûködik.a.rendszer..Például.a.hôszivattyú.–.amely.leginkább.egy.
fordítva.mûködô.hûtôszekrényhez.hasonlít.–.vizes.„változata”.ideális.lehet.egy.folyó.kö-
zelében.újonnan.épülô.családi.házba,.de.hogy.valóban.adott-e.minden.feltétel,.és.hogy.
a.megtérülési.idô.figyelembevételével.gazdaságos-e.ez.a.megoldás,.azt.csak.körültekintô.
talaj-.és.egyéb.vizsgálatokkal.lehet.kideríteni.
A.napkollektor.nem.mindenütt.alkalmas.fûtésre,.ezért.gondos.tervezés.szükséges.hozzá..
Azt.is.jó.tudni,.hogy.felhôs,.borús.idôben.nem.tud.melegíteni,.emiatt.télen.mindenképpen.
kell.hozzá.olyan.kiegészítô.fûtés,.amelyre.át.tudunk.váltani..Meleg.víz.elôállításához.vi-
szont.kiváló,.és.szinte.ingyen.van..Ismertek.még.a.biomassza.kazánok,.valamint.a.termé-
szetes.anyagokat.hagyományos.módon.elégetô,.úgynevezett.pelletkazánok..Annyi.bizonyos,.
hogy.a.jövôben.a.gázfogyasztást.minimalizálni.kell..Egyre.nagyobb.szerepet.kapnak.az.
alternatív.energiák..A.távfûtés.megmarad,.de.más.energiák.felhasználásával.

– a szakmai konzultációra, szakértôi mun-
kára kifizetünk, már az elsô fûtési szezon-
ban megtérülnek, ha viszont ezen akarunk 
spórolni, hosszú évtizedekig nyöghetjük a 
terheit. Az olcsó üzemeltetés ugyanis ma-
gasabb beruházási költségeket igényel, a 
megnyirbált költségvetés azonban drága 
üzemvitelt eredményez. 
És ha végképp nem tudunk dönteni, még 
mindig ott a lehetôség, hogy olyan házat 
válasszunk, amelynek nincs aktív fûtési 
rendszere. Az úgynevezett passzív há-
zakban – amelyeknek négyzetméteren-
ként 15 kWh-nál alacsonyabb az éves 
energiafelhasználása – a bent tartózko-
dók, a világítás, az elektronikai és kony-
hatechnikai eszközök hôtermelése gya-
korlatilag fedezni képes a komfortigények 
kielégítéséhez szükséges energiabevitelt. 
Ez a megoldás ma még nem olcsó, de a 
passzív technológiák térnyerése hosszú 
távon energia- és környezetpolitikai szük-
ségszerûséggé fog válni.

Alapvetô. tervezési. és. méretezési. alapelv,.
hogy. elsôdleges. célként. az. épület. hôigé-
nyének,. illetve.–.a.manapság.sokat.em-
legetett.7/2006.TNM.rendelet.komplexebb.
megközelítése.szerint.–.az.épület.éves.pri-
merenergia.igényének.minimalizálását.kell.
kitûznünk.magunk.elé,.és.csak.ezt.követôen.
szabad.a.fûtési.rendszer.megválasztásáról.
elgondolkodnunk.. Hibás. gyakorlat. tehát,.
ha.az.építész.megtervezi.az.épületet,.majd.
azt. követôen. az. épületgépész. megpróbál.
ehhez.valamilyen.fûtési.rendszert.illeszteni..
A. gazdaságosan. telepíthetô,.majd. késôbb.
költségkímélô.módon.üzemeltethetô. rend-
szerek.tervezése.és.méretezése.az.építész.
és.gépész.együttes.feladata.
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A passzívház (németül Passivhaus) a vi-
lág több országában az energiatakarékos 
épületekre alkalmazott német minôsítési 
rendszer. 
Definíciója szerint:
A passzívház olyan épület, amelyben a 
kényelmes hômérséklet biztosítása (ISO 
7730) megoldható kizárólag a levegô 
frissen tartásához (DIN 1946) megmoz-

gatott légtömeg utánfûtésével vagy után-
hûtésével, további levegô visszaforgatása 
nélkül.
A minôsítési rendszer nem köti ki az épület 
típusát, lakóházak mellett alkalmazták már 
például irodaépületekre, iskolákra, illetve 
korábbi építésû és késôbb felújított épüle-
tekre is.
Az elsô passzívház 1990-ben épült a német-
országi Darmstadtban. A szabvány gondo-
zásáért és a minôsítésért felelôs Passivhaus-
Institutot 1996-ban hozták létre ugyanott. 
Azóta több mint 32 ezer passzívház épült 
Európa-szerte (fôként Németországban és 
Ausztriában). Az energiatakarékos házak 
Németországon kívül leginkább Ausztriá-
ban és Svájcban, valamint a skandináv or-
szágokban kedveltek, számuk rohamosan 
nô világszerte. Az energiahatékony pasz-
szívház-technológia reális alapot nyújt az 
energiafüggôség csökkentéséhez és a szén-
dioxid-semleges épületek elterjedéséhez.
Csak az olyan épületet nevezhetjük pasz-
szívháznak, amely megfelel a darmstadti 
Passzívház Intézet (Passivhaus Institut) hi-
vatalos minôsítési rendszerének. Magyar-
országon 2009 februárjában adták át az 
elsô olyan épületet a Pest megyei Szadán, 

amely rendelkezik ilyen hivatalos tanúsít-
vánnyal. Tervezôje Szekér László építész, a 
PHPP számítást Benécs József készítette.

kéMény és gázbEkötés nél-
kÜl. A passzívházakon általában nincs ké-
mény, hiszen nem kell tüzelésbôl származó 
káros anyagokat a levegôbe juttatni, és a la-
kókat nem fenyegetik a gázhasználattal járó 

Aktívan
a passzívházról

a passzívházak kiemelkedô 
hôszigetelésüknek köszönhetôen 
nem igényelnek hagyományos 
fûtési rendszert, de azért  
valamilyen fûtésre szükség van.  
a kívánt hômérséklet eléréséhez  
szükséges, viszonylag alacsony 
hômennyiséget elsôsorban  
a napsugárzásból, illetve  
az épületben tartózkodó  
személyek, valamint mûszaki  
berendezések által kisugárzott  
hôbôl fedezik.

Passzívház tervezésénél 
fontos elvek
■. .Megfelelô.tájolással.a.téli.szoláris.

energia.hasznosítása
■. .Nyári.hôvédelem.biztosítása
■. .Extra.hôszigetelés
■. .Szinte. hôhídmentes. szerkezetek.

tervezése
■. .Fal-,.tetô-,.padlószerkezetekre.elô-

írt.hôtechnikai.értékek.elérése
■. .3.rétegû,.nemesgázzal.töltött.üve-

gezésû. hôszigetelt. ablakszerkeze-
tek

■. .Légtömörség.biztosítása
■. .Nagy. hatékonyságú. szellôzôberen-

dezés. hôcserélôvel,. földhôhasznosí-
tással

A passzívház elônyei
■. .Kellemes.hôérzet
■. .Extra.kevés.fûtési.költség
■. .A. kiemelkedô. szigetelésnek. kö-

szönhetôen.a.határoló.falak.belsô.
felületi. hômérséklete. megegyezik.
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Érdemes megfontolni!
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veszélyek sem. Ki lehet nyitni az ablakot, de 
nincs szükség rá, mert folyamatosan friss 
és tiszta levegô van a házban. A ház fontos 
tulajdonságai között szerepel az extra haté-
kony hôszigetelés: a falak 50 cm vastagok, 
az ablakok pedig háromrétegû üvegezéssel 
készültek. Szellôztetni nem a nyílászárók 
nyitogatásával kell: ezt a nagy hatékonyságú 

hôcserés szellôztetô berendezés oldja meg. 
A házban nagyon gazdaságosan elérhetô a 
kellemes, akár szobánként is szabályozható 
hômérséklet. A földben vezetett csöveken 
keresztül a lakótérbe érkezô friss levegô 
a talajhôt is hasznosítja: télen több fokkal 
elômelegítve, nyáron lehûtve azt. A ház 
hôháztartásában fontos szerep jut a nap-
energiának is, mind a passzív, mind az aktív 
hasznosítással. Passzívházaknál a hôvesz-
teségek csökkentése mellett maximálisan 
törekedni kell a napenergia hasznosítására. 
A téli hôveszteségek csökkentésére a kom-
paktabb, egyszerûbb épületforma alkalmas, 
azonban ezen forma kisebb felületen képes 
a szoláris hônyereség befogadására. Olgyay 
szerint mérsékelt éghajlati viszonyok között 
a déli tájolású 1:1,6 arányú épület az ener-
getikailag legkedvezôbb. Ez az arány nagy-
mértékben hasonlít a tradicionális magyar 
parasztház arányaihoz, és a szadai háznál is 
ezt az elvet követték a tervezôk.

Amit a legtöbben már tudnak
■ Az épület fûtési (és hûtési) energiaigénye 
nem lehet több, mint 15 kWh/m²/év.

Amit tévesen feltételeznek
■ Nem magasabb a kivitelezési költség 
egy hagyományos „A” kategóriás épület-
hez képest.

■ Környezetkímélôbb az alternatív ener-
giaforrással mûködtetett ház, mint a gáz-
fûtésû.

Amit kevesen tudnak, mert sehol nem 
írnak róla
A németek – ahonnan elindult ez az épí-
tési mód – fûtési szezonban átlagosan 18 

°C-ban élik életüket, míg mi, magyarok, 
21 °C-ban érezzük jól magunkat. 1 °C kü-
lönbség 5 százalék energiatöbbletet igé-
nyel. Vagyis egy magyar passzívház több-
letköltsége késôbb térül meg, mint egy 
németé. A körülbelül plusz 20 százalékos 
kivitelezési többletköltséget és 90 száza-
lékos energiamegtakarítást feltételezve, 
hozzávetôleg 8-10 év a megtérülési idô 
(ezt fikciós számítások alapján állítják egyes 
elfogult szakemberek), így a fenti indokok 
szerint további 3-5 év megtérüléssel kell 
számolni.
Egy ilyen házban tudatosabban kell lak-
ni (polisztirol falazat esetén). A légtömör 
épületben a levegô kis fajsúlya miatt gyor-
san megváltozhat a belsô hômérséklet. 
Például ha nagy melegben véletlenül nyit-
va hagyjuk a teraszajtót, vagy a nyitott 
konyhaablakon sokadszor szólunk a gye-
reknek, hogy jöjjön be a nagy hidegbôl, 
akkor bizony gyorsan megváltozik a bel-
sô hômérséklet. A telek ideális tájolása 
és környezete elengedhetetlen feltétele 
egy passzívháznak. A kivitelezési költség 
körülbelül 25 százalékkal több a normál 
hôszigetelésû („A” energiabesorolású) há-
zakhoz képest. Az épület esztétikai meg-
jelenése másodlagos kérdéssé válik (a leg-
ideálisabb épülettömeg a minimális lehûlô 
felületû hasáb forma. A legnagyobb belsô 

térfogathoz tartozó legkisebb homlokzati 
felületû házat kell megalkotni).
A passzívház egy olyan épületet jelent, 
melynek belsô klímája télen-nyáron kel-
lemes érzést biztosít, hagyományos fûtési 
rendszer nélkül. Az épületben optimális 
összhangban kell lennie a fal, a padló, a te-
tô és az ablakok hôszigetelô képességének, 
az épületek tájolásának, az alkalmazandó 
anyagok minôségének, a belsô higiéni-
kus klímát elôállító, állandó friss levegôrôl 
gondoskodó hôszivattyús fûtési eljárásnak, 
valamint a természetbôl nyerhetô egyéb 
energiaforrások kihasználásának (például 
napenergia, szélenergia).

a passzÍvHáz szErkEzEtE.
A passzívházaknak 40-50 cm vastag fal-
szerkezete van, ebbôl a külsô hôszigetelés 
vastagsága 20-30 cm. Az aljzat-, a fal- és 
tetôszerkezet hôszigetelési értéke eléri a 
0,15 kWh/m2 alatti értéket. A külsô nyílás-
zárók háromrétegû üvegezéssel ellátott, 
fóliázott, kriptongázzal töltött, hôszigetelt 
szerkezetek. Ezen épületek friss levegôjé-
nek felfûtése, illetve hûtése a Föld és a Nap 
energiájának felhasználásával történik.

a passzÍvHáz MÛködésE.
A passzívház rendkívül egyszerû fizikai tör-
vények alapján mûködik:
A kifelé áramló hôveszteséget minimális-
ra csökkenti, a beáramló napenergiát pe-
dig maximálisan kihasználja. A melegnek 
a „termikus” burkon történô kiáramlását 
tökéletes hôszigeteléssel, légzárással, a hô-
hidak teljes kiküszöbölésével és a kompakt 
épületformával akadályozzuk meg.
A passzívházakban a kívülrôl bejövô leve-
gô felfûtése, illetve hûtése a Föld és a Nap 
energiájának felhasználásával történik. Az 
ellenáramú hôcserélô kontrollálja az állan-
dó légáramlást, és az elhasznált levegô hô-
je 90 százalékos hatásfokkal felmelegíti a 
beáramló friss levegôt. A passzívház belsô 
tereinek fûtése alapvetôen a nap melegé-
nek hasznosításával történik. A délre nézô 
nagy ablakfelületek beengedik a napsuga-
rakat, amelyek felmelegítik a levegôt, amit 
aztán a hôszigetelt falak nem engednek ki-
felé visszaáramlani. A nyári túlmelegedés 
ellen hagyományos árnyékolók, kiálló erké-
lyek, rolók, pergolák védenek.
Természetesen vannak olyan napok, ami-
kor a borult ég miatt nem jut elegendô 
napenergia a belsô terek fûtésére. Ilyen-
kor még mindig segítenek az elektromos 
áramot termelô napelemek és a meleg 
vizet termelô napkollektorok, melyeknek 
vizét nagy puffertartályokban tárolhatjuk.
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Egy energiahatékony épület alapja a meg-
felelô szigetelés, annak érdekében, hogy a 
hôveszteség minimálisra csökkenjen. A mi-
nél jobb besorolás végett tehát növelhetô 
az épület hôszigetelésének hatékonysága, 

továbbá elvégezhetô az energiaforrások 
cseréje (pl.: gázkazán helyett pelletfûtés, 
napkollektor vagy hôszivattyú) és az ener-
gialeadó berendezés cseréje (pl.: radiátor 
helyett felületfûtés). Elôször számoljon, ter-
veztessen, utána döntsön a rendelkezésre 
álló technológia kiválasztásáról, hiszen az 
éves energiafelhasználás költségeiben jelen-
tôs eltérések lehetnek attól függôen, hogy 
az energiaforrás gáz, solar, hôszivattyú, vagy 
esetleg pelletfûtés. Kevesen gondolják, hogy 
egy jól hôszigetelt épületnél a hôszivattyús 
fûtés havi költsége magasabb, mint egy kon-
denzációs gázkazán esetén. 
Egy otthon hosszú távra szól. Annak mi-
nôsége, kényelme és energiafelhasználása 
tehát igen fontos kérdés. Éppen ezért elen-
gedhetetlen, hogy azok, akik új ház építését, 
vagy egy meglévô, régi felújítását tervezik, 
vegyék figyelembe ezeket a szempontokat 
és a tervezés során a lehetôségeikrôl pontos 
képet és információkat kapjanak a szakem-
berektôl. A házépítés és házfelújítás során 

az energiahatékonyság érdekében tervezett 
megoldások kiválasztásánál mérlegelni kell 
a befektetés-megtérülés viszonylatában.  
A döntés elôtt érdemes optimalizálni a ren-
delkezésre álló technológiát és informálódni 
arról, mi az, ami csak jól hangzik, de a tech-
nológia alkalmazásának költségei kapcsán 
nem számolhatunk megtérüléssel. A megbí-
zott tervezôt és kivitelezôt komoly szakmai 
felelôsség terheli e tekintetben. 
A különbözô támogatási formáknak szintén 
az energiatanúsítvány szolgáltatná az alapot, 
attól függôen, hogy milyen besorolást érjen 
el az újonnan épülô vagy felújítás alatt lévô 
épület. 
Az építési mód jelentôs mértékben be-
folyásolja egy ház energiahatékonyságát, 
és ez elsôsorban az energiahatékonysági 

  Házépítés elôtt

Ne sajnáljuk az energiát
                a takarékosságra! 

Milyen megújuló energiaforrások 
állnak rendelkezésünkre  
és ezek hogyan hasznosíthatók  
a leghatékonyabban? Hogyan ala-
kíthatjuk ki úgy környezetünket, 
hogy az hosszú távon egyszerre 
szolgálja kényelmünket és a fenn-
tarthatóságot? Mi a különbség az 
aktív-, a passzív- és az alacsony 
energiafelhasználású házak kö-
zött? Hogyan változik az épüle-
tek energiaigénye? Minderrôl az 
alábbiakban olvashatnak. 
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mutatóban jelentkezik. Az új házak építé-
sénél, különösen a készházak esetében, 
olyan innovatív technológiák alkalmazására 
van lehetôség, melyek használatával olyan 
épületek születnek, amelyek alacsony ener-
giafogyasztásúak, illetve a passzívház szab-
ványnak tesznek eleget.

passzÍvHáz, altErnatÍv EnEr-
giaForrások. A passzívház egy 
olyan épületet jelent, melynek belsô klímája 
télen-nyáron kellemes érzést biztosít, ha-
gyományos fûtési rendszer nélkül. (Részle-
tes cikkünk lapunk 25. oldalán.)
A passzívház rendkívül egyszerû fizikai tör-
vények alapján mûködik, az üvegházhatásra 
alapozva nyerik a hôenergiát, a nagymére-
tû, elsôsorban déli ablakfelületeken bejutó 
napenergia fûti fel a lakóhelyiségeket. An-
nak érdekében, hogy az így nyert energia 
minél tovább a házban maradjon, jelentôs 
vastagságú hôszigetelés öleli körül a házat 
– minden irányból. 
A passzívházak hôszigetelésénél nagyon 
fontos követelmény, hogy a szigetelés ösz-
szefüggô legyen, az épületen ne legyenek 
hôhidak, különben a passzívház energiata-
karékosságának hatásfoka nagymértékben 
csökken. A kifelé áramló hôveszteséget mi-
nimálisra csökkenti, a beáramló napenergiát 
pedig maximálisan kihasználja.

biogázÜzEMEk létEsÍtésE.
Magyarországon szabályozási problémák és  
a más uniós tagországokhoz képest alacsony 
támogatási szint nehezíti a biogáz-technoló-
gia magyarországi elterjedését.
Magyarországon kiválóak az adottságok a 
biogáztermeléshez, a jelentôs mezôgazda-
sági termelésbôl rendelkezésre áll a szük-
séges alapanyag, amelynek csak egy részét 
hasznosítják. Az országban mégis csupán 
hat olyan biogázüzem mûködik, amely nö-
vényi alapanyagot és az állattartás során 
keletkezô hígtrágyát dolgoz föl, egy tucat-
nyi helyen a szennyvíziszapból állítanak elô 
biogázt, néhány szeméttelepen pedig a de-
póniagázt gyûjtik. 
A biogáz elôállítása során – amellett, hogy 
megújuló energiát állítanak elô – gyakran 
környezeti veszélyt jelentô hulladékokat ár-
talmatlanítanak. A biogáz – szemben más 
alternatív energiaforrásokkal – tárolható, 
és az energianövények termelése során a 
hatásfok is lényegesen nagyobb, mint a bio-
etanol- vagy biodízel-elôállítás során. 
Ma Magyarországon leginkább akkor le-
het gazdaságosan mûködô mezôgazdasági 
alapanyagot feldolgozó biogázüzemet lét-
rehozni, ha lehetôség van a gázmotoros 

villamosenergia-elôállítás során keletkezô 
hulladékhô hasznosítására.
Az Európai Unió (EU) tagországainak gaz-
daságát és energiaellátását egyre jobban 
fenyegeti a kôolaj és földgáz árának roha-

mos emelkedése. Ebbôl fakadóan minden 
tagország számára felértékelôdik saját meg-
újulóenergiaforrás-készlete, köztük a bio-
gáz-termelési kapacitása, mivel ez a meg-
újulóenergiaforrás-szegmens felhasználását 
tekintve alternatívát jelent a földgázzal és 
egyéb fosszilis energiahordozókkal szem-
ben. A biogáz azon alapvetô megújuló 
energiaforrások közé tartozik, amely nagy-
ban hozzájárulhat a fenntartható gazdasági 
fejlôdéshez és a környezetvédelemhez. To-
vábbá ösztönözheti mind az EU-t, mind an-
nak tagországait – köztük Magyarországot 
–, hogy a biogázüzemek létesítésére és üze-
meltetésére irányuló támogatási programok 
és stratégiák kidolgozásával, beruházások 
és fejlesztések ösztönzésével aknázzák ki 
a biogázban rejlô potenciálokat. A biogáz-
üzemek elôsegíthetik a vidéki kistérségek 
energiaimport-függôségének csökkenését, 
hozzájárulhatnak a közintézmények (önkor-
mányzat, iskola, óvoda, közösségi épület) 
hô- és elektromosáram-felhasználásának 
költséghatékonyabb kiváltásához, valamint 
munkahelyteremtô képességgel rendelkez-
nek, segíthetik a vidék megújulását és ver-
senyképessé válását. Ebben az aspektusban 
a decentralizált (ún. farm-scale) típusú bio-
gázrendszerek lehetnek hatékonyak.
A biogáz hatékony felhasználása és széles 
körû hasznosítása az alábbi intézkedések 
megvalósulása esetén lehetséges:
■ Vezetékes gázhálózat nélküli települések 
szilárd biomasszán alapuló energiaellátási 
rendszereinek kiépítése.
■ Biogázrendszerek kiépítése, bekapcsolá-
sa az országos hálózatba.
■ Pirogáz mikro- és kíserômûvek villamos- 
és hôenergia-termelésének megvalósítása a 
fogyasztás helyszínén, a helyben képzôdött 
mezôgazdasági és kommunális hulladékból 
(a jelenlegi lerakás helyett).

illusztráció: www.zoldvalasz.hu

Százlakásos passzívház
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Ezúttal a fogyasztók figyelmét arra szeret-
nénk felhívni, hogy saját vásárlási szokásaink 
és környezetszemléletünk megváltoztatá-
sával seregnyi adalékkal járulhatunk hozzá 
lokális és tágabb környezetünk védelmé-
hez. A magyar gazdaság versenyképessé-
gének fokozása, a hazai termelôk piacának 
bôvítése, a munkahelyek megóvása és gya-
rapítása érdekében, a hipermarketek elénk 
tornyosuló, gigantikus áruválasztékát feled-
ve, több okból is elônyösebb, ha minél kö-
zelebbi forrásból vásárolunk. 
Számos fórumon elhangzik, hogy kívánatos 
lenne, ha a magyar fogyasztók minél több 
belföldi terméket helyeznének kosarukba, 
ellenkezô esetben a hazai termelôk piaca 

lesz, sôt, indokolatlan is, hiszen a vevô szá-
mára azonos minôség esetén az ár a meg-
határozó. A helyben, kellô szakértelemmel 
elôállított termékeknek tehát megbízha-
tóbbnak, jobb minôségûnek és olcsóbbnak 
kellene lenniük. Ugyanakkor sajnos elôfor-
dul, hogy ennek az ellenkezôjét tapasztal-
juk: a magyar zöldség és gyümölcs drágább, 
mint az import, de a hazai húst sem kapjuk 
meg minden esetben kevesebbért. 
Nem vitás, a magyar zöldség és gyümölcs 
általában zamatosabb, ízletesebb, már csak 
azért is, mert ízlelôbimbóink a hazai fajta-
választékhoz szoktak hozzá. Ugyanakkor 
a helyi termékek minôsége nem minden 
esetben kifogástalan. Nem szabad el-
hallgatni azt sem, hogy a helyi piacokon a 
magyar ôstermelôk gyakorta a nagybanin 
megvásárolt külföldi zöldséget és gyümöl-
csöt kínálják hazai termékként, és a hatósági 
kontroll során az áru eredetét nem tudják 
igazolni. A mezôgazdasági kistermelôk egy 
része nem rendelkezik megfelelô növény-
védelmi szakértelemmel sem: elôfordulhat, 
hogy nem az elôírt dózist adagolja, a ha-
tóságilag elôírt várakozási idôt nem tartja 
be, ami további rizikót jelent a fogyasztó 
számára. Ezzel együtt, aki megbízható helyi 
beszerzési forrást ismer, az bizonyos garan-
ciát jelenthet számára, és ezzel nem csak 
a helyi termelôket segíti, de nem kell útra 
kelnie egy messzebb fekvô bevásárlóköz-
pontba, ami pluszköltséget és szintén kör-
nyezetterhelést jelent. Nagybevásárlásaink 
során nem gondolunk például arra, meny-
nyi mûanyag tasakot használunk fel hétrôl 
hétre, ennek elôállítása mennyibe kerül, s 
milyen mértékben szennyezzük vele a kör-
nyezetünket. 
Megítélésünk szerint a helyi elôállítású ter-
mékeket támogató kampányok csakis akkor 
lesznek eredményesek, a szándék kizárólag 
akkor ér célba, ha ezek a termékek nem-
csak minôségben múlják felül a konkuren-
ciát, hanem versenyképes, alacsonyabb 
áron jelennek meg a fogyasztó elôtt. Szük-
ség van a fogyasztói tudatosság növelésére, 
de kereskedôi és termelôi szinten is szem-
léletváltás kell ahhoz, hogy önmagunkon és 
környezetünkön is segíteni tudjunk!

Házunk táján

Legjobb a hazai?
a lakóhelyünk közelébôl  
származó termékek vásárlása 
számos elônnyel jár. Egyebek  
mellett a környezetterhelés is  
jelentôsen csökkenthetô,  
ha nem az importárut választjuk.  
azzal a vélekedéssel viszont 
nem értünk egyet, hogy élelmi-
szer-biztonsági szempontból a 
fogyasztó minden esetben  
védettebb, ha a közeli piacon,  
vagy helyi termelôtôl vásárol!

tovább szûkül. Sajnos tény, nálunk ez a faj-
ta tudatosság még messze elmarad a más 
országokban tapasztalható fogyasztói tu-
datosságtól. 
Napjainkban Magyarországon eleve nincs 
jelen olyan nagyságrendû regionális terme-
lôi szféra, elôállítói volumen, amely fedez-
né a lokális fogyasztói szükségleteket. Pár 
évtizeddel ezelôtt ez még adott volt, ma 
már azonban nem. A háztáji gazdaságok, 
a kistermelôk döntô többsége kényszerû 
okokból beszüntette évtizedes, sôt évszá-
zados, több generáción keresztül végzett 
tevékenységét, melynek oka az volt, hogy a 
megtermelt árut nem tudták értékesíteni. 
A nagyrészt külföldi tulajdonú üzletláncok 
elôretörése az importtermékek beáramlá-
sát, és ezzel egyidejûleg a hazai áruk háttér-
be szorulását vonta maga után. 
A magyar mezôgazdaság és élelmiszeripar 
sokáig kiváló termékeirôl volt híres. A vi-
lágméretû technológiai fejlôdés üteméhez 
a hazai elôállítók egy része anyagi forrás hí-
ján nem volt képes felzárkózni, ami kihatott 
a minôségre és az önköltségi mutatókra. 
Ennek egyenes velejárója a piacvesztés. Az 
értékesítés szintjén a vidéki üzletek többsé-
ge beolvadt valamelyik nagy üzlethálózatba, 
ahol központi beszerzési üzletpolitika érvé-
nyesül, és a helyi kistermelôk így szép las-
san mindenünnen kiszorultak. Nem csoda, 
hogy abbahagyták a termelést. 
Tehet-e  bármit is a fogyasztó? Természe-
tesen igen, nagyon is sokat. Az azonos mi-
nôségû és árfekvésû termékek közül, ha a 
hazait vásároljuk, azzal a magyar, egyebek 
mellett a regionális termelôket segítjük, 
munkahelyeket tartunk meg és hozhatunk 
létre, nem pedig a külföldi vállalkozásokat 
gazdagítjuk. Nyilvánvalóan alapkritérium, 
hogy a magyar termék legfeljebb azonos 
árszintû, optimális esetben olcsóbb legyen. 
Ehhez elvben minden feltétel adott, hiszen 
a helyi termelés elônye egyebek mellett 
éppen az, hogy kevesebb és kevésbé költ-
séges csomagolóanyag kerül felhasználásra, 
és a szállítási költség vagy elenyészô, vagy 
egyáltalán nincs is. Ha még így sem tudják 
kisebb önköltséggel elôállítani és alacso-
nyabb áron kínálni a zöldséget, a gyümöl-
csöt, a húsárut – szemben a több ezer kilo-
méterrôl érkezô importtermékkel –, akkor 
mindenfajta ösztönzôkampány hatástalan 
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A mosógépeket a háztartási célokra hasz-
nált mosógépek tesztelését szabályozó 
„EN60456” európai mérési szabvány elô-
írásainak megfelelôen teszteltük. Az ICRT 
laboratóriumában 20 °C-os hômérsék-
leten, 65% (± 5%) páratartalom mellett, 
15 °C-os, 240 kPa (+/0 50 kPA) nyomású 
víztáplálás várta a kiválasztott gépeket.  
A tisztítás, centrifugálás és a vízfogyasztás, 
illetve energiafelhasználás tesztjeihez há-
rom mosási programot alkalmaztak. A 40 
fokos programok a következôk voltak: pa-
mut mosása 80%-os töltöttségen, mûszálas 
program (kímélô) maximális töltöttségen, 
végül fixen 3 kg pamut mosása. 
Tizennégy típust teszteltünk:
Felültöltôsök: Fagor FFT252W, Candy 
CTL1206
Elöltöltôsök: AEG-Electrolux L72850M, 
AEG-Electrolux L84850A, Miele 
W1934WPS, Beko WMB91242, Samsung 
WF-9914AWE, Whirlpool Pure 1485, 
Bosch WAS28362FG, Miele W5780, Teka 
TK2 1280, Whirlpool AWOE8548, Candy 
GO147DF, Siemens WM14S362FG 

általános jEllEMzôk. A gépek 
közül a Fagor és a Candy egyik modellje 
(két modellel szerepelnek a tesztben) felül-
töltôs, a többi elöltöltôs típus volt. Bár e két 
típus között ma már elmosódnak a különb-
ségek, fontos megjegyezni, hogy a tesztben 
szereplô felültöltôs gépek ruhakapacitása a 
leggyengébb (5, ill. 8 kilogramm szennyessel 
bánnak el legjobb esetben, míg akad mo-
dell, amely 9 kilogrammal is elbír). Elônyük 
ugyanakkor a karcsúságuk. Szélességük 
mintegy 20 centiméterrel kisebb elöltöltôs 
társaikénál (40 cm kontra 60 cm).  Emiatt 

panellakásokban és kisebb garzonokban le-
het ideális, feltéve, ha nem a konyhába kí-
vánjuk beépíteni a gépet, hanem a házgyári 
lakásokra általában jellemzô, szûkös fürdô-
szobába.
Általánosságban elmondható, hogy vala-
mennyi elöltöltôs gép elfér egy 60×85×65 
centiméteres képzeletbeli kockában, azzal a 
megjegyzéssel, hogy a két Miele ablaka (az-
az ajtaja) jobbra nyílik, míg a többieké álta-
lánosan balra. Ez is fontos szempont lehet 
„éppen hogy csak” szituációkban. Érdekes-
ségképpen megjegyzendô azonban, hogy 
– függetlenül a felépítéstôl – a dob ûrtartal-
ma nem feltétlenül áll egyenes arányban a 
mosási kapacitással. Míg a Samsung gépe 47 
literes dobbal legfeljebb 9 kilogramm szeny-
nyest mos ki, addig a Miele modelljei 58 és 

59 literes ûrtartalommal csak 7 kilogramm-
nyi szennyes mosására alkalmasak.
Energiaosztály-besorolásukat tekintve (lásd 
a keretes írást) a 14-bôl három (Samsung, 
az egyik Whirlpool és az egyik Candy) ka-
pott kifogástalan minôsítést. A többiek ötös 
alát kaptak a minôsítô szervezetektôl. 

kEzElHEtôség és Ergonó-
Mia. A nemzetközi szakértôkbôl álló tesz-
telô csapat az ergonómiai szempontokat 
(zajszint, kezelôgombok elhelyezkedése 
és mûködtetése, karbantartás), valamint a 
praktikumot (kezelhetôség, egyértelmûség) 
is szem elôtt tartotta. Csendességükkel ki-
tûnnek az AEG-Electrolux masinák, míg a fe-
lültöltôs Candy nagyon rosszul muzsikált (és 
centrifugált).  Ez utóbbi az 5 fokozatú skálán 

csupán 1,1-es szintet ért 
el. Használhatóság (vagy 
felhasználó-barátságot is 
írhattunk volna) szem-
pontjából a több mint 110 
éves múltra visszatekintô 
Miele egyik „gyermeke” 
(a W1934WPS) utcahosz-
szal nyert, mind a kar-
bantartás, mind a kezelés 
egyszerûsége és a visz-
szajelzések tekintetében 
szépen versenyzett. A do-
bogó második fokára az 
AEG-Electrolux gépek és 
a Beko készüléke léphet-

Ha forog a dobkerék
Miben különböznek a látszólag  
egyformák, és valójában miben  
mások a látszólag különbözôk?  
Felül- vagy elöltöltôset?  
Miért jobb az a+++ az a+  
besorolásúnál?  
nemzetközi társszervezetünk,  
az iCrt segítségével teszteltük  
a mosógépeket.
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tek fel. Érdekes, hogy márkán belül a Miele 
másik tesztelt modellje itt jócskán lemaradt, 
holott a tesztben két típussal szereplô gyár-
tók modelljei igen kiegyenlített értékekkel 
távoztak a laboratóriumból. Ellenben meg 
kell jegyeznünk, hogy mindkét Miele modell 
magasan rávert a mezônyre a karbantartha-
tóságot tekintve.

tisztÍtás, öblÍtés, CEntriFu-
gálás. Tisztítási teljesítményben a Miele 
gépek, és a Bosch/Siemens modellek kima-
gasló eredményt értek el. A legrosszabb 
eredményt a Candy masinák produkálták, 
hármas alával.
Öblítésben nem teljesített valami jól a 
mezôny: 2-es osztályzattal azonban meg-
lepetésre az AEG-Electrolux L84850A 
modelljének sikerült mindenkit alulmúlnia. 
Legjobban a Samsung öblített, de egy erôs 
hármasnál többre neki sem futotta. Cent-
rifugálásban bajnokok a Whirlpool Pure 
1485-ös típusa és a Bosch/Siemens készü-
lékek. Legrosszabbul a leghangosabb gép 
centrifugál, ez a Candy felültöltôs modell-
je. A fajlagos mosási idôt tekintve a Fagor 
versenyzôje végezte dolgát a leglassabban. 
Az FFT252W típusú készüléknek 33,6 perc-
re volt szüksége átlagosan egy kilogramm 
szennyes kimosásához, míg a Candy elöltöl-
tôs modellje mindezt kétharmadnyi idô alatt 
tette meg (22,6 perc), amivel elsô ebben a 
mezônyben. A mosási, öblítési és centri-
fugálási teljesítmények átlagát véve látszik, 
hogy többen is jól teljesítettek. A Miele gé-
pei, a Whirlpool Pure 1485-ös típusa és a 
Bosch/Siemens modellje egyaránt 3,6-os 
átlagot ért el. A legrosszabb, 2,5-ös átlagot 
a Candy felültöltôs modellje produkálta, de 
a másik Candy (2,7) és a Fagor (2,8) mo-
dellje is viszonylag gyengén muzsikált.

Miért jobb az A+  
az A++ besorolásnál?
2011. végén. új. energiacímkét. kaptak. az.
Európai.Unióban.forgalmazott.mosógépek..
Az.intézkedésre.azért.volt.szükség,.mert.
a. háztartási. gépeken. található. korábbi.
energiaosztályok. a. gyártási. technológia.
fejlôdésével.elavulttá.váltak,.a.készülékek.
kilencven.százaléka.„A”.vagy.ennél.maga-
sabb.energiaosztályba.tartozott.
Az. új. energiacímke.három.új. kategóriá-
val.egészült.ki,.ezek.az.A+.,.az.A++.és.
az.A+++..Ez.a.gyakorlatban.azt.jelenti,.
hogy. egy. A+. besorolású. gép. 10%-kal,.
az. A++-os. 20%-kal,. az. A+++-os. pedig.
30%-kal.fogyaszt.kevesebbet,.mint.egy.A.
energiaosztályú.

gazdaságosság. A tesztkörnye-
zetnél már említett háromféle tesztprogram 
víz- és energiafogyasztását vettük górcsô 
alá. Ebben a kategóriában is kiemelhetôk 
a Miele gépek a 0,13 kWh/kg értékkel.  
A Beko, a Samsung és az egyik AEG-Elect-
rolux fogyaszt fajlagosan a legtöbbet (0,18 
kWh/kg). Elôbbi kettô annak dacára, hogy 
a mosási kapacitásuk a legnagyobb (9 kg) 
a mezônyben. Kiegyenlítettebb a verseny 
a vízfogyasztás tekintetében, a Teka-nak 
sikerült 10 liter alá kúsznia.  Ehhez képest 
a Beko 18,3-as értéke horribilisnek tûnhet. 
Meglepetésre a Candy GO147DF típusa is 
szép, 10,96 literes átlagot ért el, márkatársa 
jelentôs elmaradása (15 liter átlagfogyasz-
tás) talán a felültöltôs felépítés számlájára 

írható. A legkevésbé gazdaságos mosógép a 
teszt alapján, a mindkét tesztszempontban 
sereghajtó Beko készülék.

ErEdMény. A százalékos értékelés 
szerint a két Miele típus végzett a dobogó 
elsô fokán. A Miele W1934WPS típusjelzé-
sû modellje 66, míg testvére, a W5780 65 
százalékot kapott a szervezettôl. A két 7 
kilogramm kapacitású készülék fogyasztá-
sában és tisztítási, valamint öblítési teljesít-
ményében egyaránt erôs volt. Elôbbi mo-
dell egyszerû és logikus kezelhetôségével 
és karbantarthatóságával egyaránt felhívta 
magára a figyelmet. A Miele modelljei mel-
lett ajánljuk még a Whirlpool 8 kilogramm 
kapacitású Pure 1485 típusát, amely, bár 
kezelhetôség szempontjából nem vizsgá-
zott túl jól, kiváló átlagteljesítményével, 
viszonylag jó energia- és vízfogyasztásával 
64 százalékos értékelést kapott. Ez a másik 
Whirlpool modell 58 százalékához képest 
is kiemelkedô értékelés. Hatvan százalék 
felett teljesített ezenkívül a szerkezetileg 
azonos Siemens WM14S362FG és Bosch 
WAS28362FG, melyek mind kezelhetôség-
ben, mind tisztítási és centrifugálási telje-
sítményüket tekintve az elithez tartoznak. 
Igaz, fogyasztásuk nem túl jó, vízfelhaszná-
lásuk pedig átlagos. Mindkét készülék érté-
kelése 62 százalék, ami kétségtelenül az él-
mezônybe repíti ôket. A sereghajtók: a két 
Candy modell, bár fajlagos energiafogyasz-
tásuk kiemelkedô, több tesztszempontban 
is alulmúlták a mezônyt. Tisztítási teljesít-
ményükkel és az ergonómia kategóriájában 
is sikerült az utolsó helyre kerülniük. A me-
zôny legkisebb kapacitású (5 kg) Fagor mo-
sógépe a harmadik legrosszabb eredményt 
érte el a maga 50 százalékával. A Candy 
gépek mellett tehát a Fagor modellje sem 
tûnik túl vonzó választásnak.



A hajdani izzólámpáknál nagy ritkán leg-
feljebb az fordult elô, hogy szétvált a bura 
és a fej, s ilyenkor a fejet elég körülményes 
a foglalatból „kibányászni”. Ezzel szemben 
a korszerûnek mondott, ma használatos 
egyéb fényforrások lényegesen bonyolul-
tabb eszközök. Éppen ezért törekszenek 
a gyártók úgy felépíteni a fényforrásokat, 
hogy a mûködésükhöz szükséges elemeket 
a fejbe építsék be, és így használatuk a ha-
gyományos izzóéhoz legyen hasonló. A di-
cséretes szándék ellenére a mûködés ettôl 
nem lesz sokkal egyszerûbb, viszont eseten-
ként elveszítjük az új fényforrás kedvezôbb 
tulajdonságainak egy részét.

kEzdjÜk az alapoknál. A la-
kásunkban, irodánkban, környezetünkben 
ma használatos fényforrások zöme – most 
csak ezekrôl lesz szó – elektromos áram-

mal mûködik. Az elektromos készülékek 
egyik legfontosabb jellemzôje a felvett tel-
jesítmény, amelynek mértékegysége a watt 
(W). A fényforrásainkon, illetve a csomago-
láson mindig feltüntetik. A fogyasztás ezzel 
szemben voltaképpen a teljesítmény és idô 
szorzata, jele Q, mértékegysége Ws, kWh. 
Ez jelenik meg a villanyszámlán. A fogyasz-
tás tehát nemcsak a felvett teljesítménytôl, 
hanem a használat idejétôl is függ.
Fényforrásainkkal világítani szándékozunk, 
ebbôl a szempontból az úgynevezett vizuá-
lis teljesítmény (vizuális watt) az érdekes, 
vagyis az a teljesítmény, ami látásérzetet 
hoz létre. Ezt a világítástechnikában fény-
áramnak nevezzük, és mértékegysége a 
lumen (lm). Fényforrásaink különbözô mér-
tékû fényáramot bocsátanak ki.
A fényhasznosítás egy hatásfok-jellegû jel-
lemzô, amely a különbözô fényforrások 
egyszerûbb összehasonlítására szolgál.  
A fényhasznosítás a kinyert vizuális teljesít-
mény (fényáram) és a felvett elektromos 
teljesítmény hányadosa. Mértékegysége lu-
men/watt (lm/W).
Az élettartam a fényforrás mûködését jel-
lemzô idôtartam, mértékegysége: h. Fon-
tos, hogy a dobozon lévô élettartam-adat a 
névleges élettartamot jelöli. Garantált élet-
tartamról akkor beszélünk, ha a gyártó ezt 
szerzôdésben vállalja. Persze ez sem jelenti 
azt, hogy a megadott óraszámot biztosan 
eléri a fényforrás.
A színhômérséklet a színérzetet meghatá-
rozó fogalom. Mértékegysége: K. Ez azt írja 

Mivel világítsunk?

lássunk világosan!
a 130 éves edisoni izzólámpa 
egyik legnagyobb elônye  
az egyszerûsége volt.  
a 10 évestôl a 100 évesig bárki 
tudta használni, meghibásodás 
esetén cserélni. igen ritkán  
fordult elô, hogy tönkremenete-
le során kiverte a biztosítékot , 
vagy manapság inkább leverte  
a kismegszakítót.  
Cikkünkben arról adunk  
tájékoztatást, hogy mi a helyzet 
most, milyen modern 
fényforrásokat használhatunk. 32
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le, hogy a fényforrás által kibocsátott fény 
színe sárgásabb-e (kisebb színhômérséklet), 
vagy kékesebb (nagyobb színhômérséklet).
Végül a fontosabb fogalmak közül a színvisz-
szaadást kell még megemlítenünk. Ez a kör-
nyezetünkben lévô tárgyakról kapott infor-
máció. Jellemzésére a színvisszaadási index 
szolgál, ami azt mutatja meg, hogy az adott 
fényforrással mennyire torzulnak a színek a 
megszokotthoz képest. Ez egy viszonyszám, 
így viszonyítási értéke: 1.
A jó világítást a munkavégzéshez szükséges 
megvilágítás értéke, a színhômérséklet és a 
színvisszaadás, valamint a káprázásmentes-
ség jellemzi.

a Fény ElôállÍtása. A fény elôállí-
tásának alapvetôen három módja ismert.
Izzítás: így mûködik az izzólámpa és a halo-
gén izzólámpa. Itt valóban a felvett elektro-
mos teljesítményt használjuk arra, hogy az 
izzószál hevítése útján fény keletkezzék.
Gázkisülés: ez egy jóval bonyolultabb folya-
mat. Ebben az esetben az alapvetôen szi-
getelô gázt kell vezetôvé tenni. A hálózati 
kisfeszültség általában nem tudja a csôben 
a gázkisülést megindítani, ezért gyújtó vá-
lik szükségessé. Ha azonban a kisülés meg-
indult, akkor a töltéshordozók keletkezése 
lavinaszerû lesz, ezt pedig korlátozni kell, 
különben a csô tönkremegy. Az ilyen gáz-
kisüléses fényforrásokhoz tehát mindig kell 
egy gyújtó és egy elôtét (fojtó). Ezek az 
eszközök lehetnek önálló hálózati elemek 
vagy a fényforrás fejébe beépítettek. Egy 
fénycsöves berendezésnél épp ezek miatt a 
hibakeresés is bonyolultabb, mert nem csak 
a csô tönkremenetele lehet a hiba oka.
LED: világító dióda. Ez még bonyolultabb 
folyamat, mert ez egy félvezetô eszköz. 
Ennek a mûködéséhez is kell hálózati kiegé-
szítô eszköz, valamint tápforrás, ami nem a 
szokásos 230 V-s egység.
A beszüntetett 100 W-os izzók fényárama 
mintegy 1380 lm volt. A helyettesítô fény-
forrásnak - halogénizzók, kompakt fénycsö-
vek, LED-ek – is kb. ezzel a fényárammal 
kell rendelkeznie, de nemcsak a fényáram- 
azonosságra kell törekedni, hanem a vizuális 
komfort többi paraméterét, így a színhô-
mérsékletet és a színvisszaadást is figyelem-
be kell venni.
a szóba jöHEtô HElyEttEsÍ-
tô FényForrások. Az elektromos 
készülékeket úgynevezett energiahatékony-
sági osztályokba sorolták. A környezettu-
datos vásárló, bármilyen háztartási gépet 
vegyen is, megnézi annak energiahatékony-
sági osztályát, és D–F osztályú készüléket 
már nem vesz meg. Különbözô osztályú 

fényforrások ugyanazt a fényáramot (vizu-
ális teljesítményt) különbözô villamos telje-
sítménnyel érik el. A tiltott D–F osztályú 
fényforrások fényhasznosítása 5–15 lm/W 
között mozog, míg a legkedvezôbb A osz-
tályú fényforrásé: 20–66 lm/W (közvilágí-
tásban használatos nátriumlámpa fényhasz-
nosítása 100 lm/W-ot meghaladó).

koMpakt FényCsövEk. A kom-
pakt fénycsövek általában A osztályúak. 
Nem mindegy azonban, hogy milyen szín-
hômérsékletûek. Az izzólámpa meleg 2700 
K-os, míg a kompakt fénycsô még azonos 
színhômérséklet esetén is kedvezôtlenebb 
benyomást kelt. Ráadásul hiába fontos adat 
a fényforrás színhômérséklete, ezt a leg-
több gyártó nem tünteti fel, s ha mégis, ak-
kor azt csak a „vájtfülûek” értik meg. Mit 
jelent például a 2700 K, vagy a „ww 827” 
érték. Az elsô adat korrekt és egyértelmû. 
A fényforrás színhômérséklete 2700 K, az-
az meleg. A második jelentése ww = me-

leg fehér, a 827 jelentése jó színvisszaadás, 
2700 K színhômérséklet.
A hideg (élesen fehér fényû) fényforrások 
ugyan élénkítô hatásúak, de a sok rövid 
hullámhosszúságú sugárzást kibocsátó fény-
források tartós használatának következmé-
nyeit még vizsgálják. A kompakt fénycsövek 
hátránya, hogy környezetveszélyes hulla-
déknak minôsülnek. A csomagoláson ugyan 
a gyártó feltünteti az 1. ábra szerinti jelet, 
de nem biztos, hogy az átlag felhasználó érti 
és tudja, hogy az mit jelent.

1. ábra: 
Háztartási 
(kommunális) 
hulladékba 
nem tehetô 
termék jele

A forgalmazó köteles a tönkrement kom-
pakt fénycsövet visszavenni. A kompakt 

Ég(et)ô kérdések

Az.energiatakarékos.izzók.élettartama.hosz-
szabb,.azonban.kérdés.lehet.fogyasztóvédel-
mi.szempontból,.hogy.nem.megtévesztô-e.a.
dobozokon. feltüntetett,. sokszor. irreálisnak.
tetszô.8-10.év..A.csomagoláson.olvasható.
élettartamot. egy. ellenôrzött.mérési. folya-
mat. eredményeként. határozzák.meg,. s. a.
termék.átlagos.élettartamának.felel.meg..
Az.energiatakarékos.fényforrások.esetében.
úgy.számoltak.a.mérnökök,.hogy.egy.át-
lagos.háztartásban.az.emberek.naponta.3.
órát.használják.a.világítást.a.konyhában.
vagy.a.nappaliban..Ezeket.a.kompaktokat.
ugyanis.elsôsorban.e.helyiségekbe.ajánlják.
a.gyártók,.mert.nem.szeretik.a.gyakori.
kapcsolgatást,.illetve.hosszú.távú,.egybe-
függô.használat.során.fogyasztanak.a.leg-
jobban.(arról.nem.is.beszélve,.hogy.bizo-
nyos.típusok.mindössze.a.felkapcsolásukat.
követôen. egy-két. perc. múlva. nyerik. el.
teljes.fényüket)..így.365.nappal.számolva,.
1000.órára.jön.ki.az.egyéves.használati.
idô.. Ha. tehát. egy. dobozon. mondjuk. 8.
évet. látunk,. nyugodtan. szorozhatjuk. az.
értéket. ezerrel,. hogy. megkaphassuk. a.

termék.üzemóráinak.számát..A.mûködési.
idô. tartamát. nem. kötelezô. órában. sze-
repeltetni. a. dobozon,. ám. ha. a. gyártó.
mégis.megteszi,.csupán.a.Magyarországon.
honosított.szabványok.alapján.állapíthatja.
meg.a.végleges.értékeket..Ezzel.szemben.
minden.gyártóra.kötelezô.érvényû.a.ter-
mék.teljesítményfelvételét.igazoló.Lumen-
érték.feltüntetése.
Ha.az.általunk.választott.fényforrás.még-
is. idô. elôtt. kiég,. nyugodt. szívvel.–. és.
persze. blokk. ellenében. –. visszavihetjük.
oda,.ahol.vettük..A.kereskedôk.többnyi-
re.kicserélik.a.hibás.darabot..A.kifogá-
solt. termékek. természetesen. közvetlenül.
a.gyártóhoz. is.visszaküldhetôk..Ekkor.a.
nagykereskedôi.hálózaton.keresztül.térítik.
meg.a.vásárló.kárát.
A. hibás. izzó. vizsgálatakor. a. mérnökök.
számára.minden.kiderül..Nagyságrendileg.
meg. tudják.mondani,. mennyit. égett. az.
adott. világítótest.. Megláthatók. az. elekt-
ronikai.kopásra.utaló.jelek,.az.esetleges.
gyártási.és.anyaghibák,.és.az.is.kiderül,.
ha. a. terméket. nem.megfelelô. körülmé-
nyek.között.(például.túlságosan.zárt.ar-
matúrában).használták.
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fénycsövek akkor is veszélyes hulladékok, 
ha nem tartalmazzák a hálózati elemeket, 
vagyis a gyújtót és az elôtétet, mert higany 
van bennük. További szennyezôanyagok az 
elektronikai alkatrészek.
Ugyancsak gondot jelent, hogy a kompakt 
fénycsövek nem minden típusa alkalmas 
hagyományos fényáram-szabályozásra. (Ezt 
meglehetôsen kis betûkkel rejtik el a tudni-
valók között: ne használja fényerôszabály-
zóval, idôszabályozóval vagy elektronikai 
kapcsoló áramkörrel.) Jele a 2. ábrán lát-
ható.

2. ábra: „ne használ-
ja fényerôszabályzó-
val, idôszabályozóval 
vagy elektronikai 
kapcsoló áramkör-
rel.” utasítás pikto-
gramja

Végül, de nem utolsósorban, a kompakt 
fénycsövek – különösen élettartamuk má-
sodik felétôl kezdôdôen – lomhák, azaz 
teljes fényáramuk elérése akár percekbe is 
telhet. E tulajdonságuk miatt nem ajánlott 
gyakran kapcsolt fényforrásként használni.
A kompakt fénycsövek szabadtéri alkalma-
zásának hátránya, hogy a fényforrás hideg-
ben nehezen gyújt. Egyes gyártók erre a 
tényre is felhívják a fogyasztók figyelmét. 

Zárt lámpatestben kicsit hosszabb gyúj-
tási ciklus után, a fényforrás gond nélkül 
mûködik.

lEd-Ek. Legifjabb fényforrásunk, bár 
maga a technológia már elmúlt 100 éves. 
Az általános világításra alkalmas példá-
nyok még gyermekkorúak, nem is nôtték 
még ki teljesen gyermekbetegségeiket, 
mégis igen divatosak és gyorsan terjed-
nek. A LED kiváló színes fényforrás, fehér 
színû LED-et vagy a 3 alapszín keverésé-
vel állíthatunk elô, ezek az RGB LED-ek, 
vagy kékszínû LED-bôl, a fénycsövekhez 
hasonlóan fényporok segítségével. Kivá-

ló élettartam csak akkor érhetô el, ha a 
fényforrás belsejében a félvezetô egység 
belsô hômérséklete nem haladja meg a 
25 Celsius-fokot, ami nehezen teljesíthe-
tô követelmény. A belsô hômérséklet nö-
vekedésével az élettartam és a fényáram 
is rohamosan csökken.
Ma a LED fényhasznosítása legfeljebb a kom-
pakt fénycsô fényhasznosítását éri el, de ára 
lényegesen magasabb, ezért megtérülése is 
kétséges. A LED nagy elônye lehet a szabá-
lyozhatósága és a gyors felfutása, azaz az 
izzóhoz hasonlóan azonnal világít. Szabad-
téren is jól mûködhet, fôleg télen. A LED-ek 
fényhasznosítása napról napra javul, ennek 

A.reklámkampányok.régóta.próbálják.megkedveltetni.a.fogyasztók-
kal.az.energiatakarékos.lámpákat,.igyekeznek.elhitetni.az.embe-
rekkel,.hogy.az.energiatakarékos.lámpák.fénye.azonos;.sôt,.akár.
még.jobb.fényminôséget.is.képvisel,.mint.az.izzólámpa..Ugyanakkor.
felmérések.igazolják,.hogy.az.Európai.Unió.állampolgárai.számára.
az.energiatakarékos.lámpák.hideg.fénye.csak.kismértékben.vonzó..
Elôvigyázatosságra.inti.az.embereket.a.brit.közegészségügyi.hivatal,.
amely.egy.felmérésben.megállapította,.hogy.az.energiatakarékos.
kompakt.fénycsövek.bizonyos.esetekben.olyan.mértékû.ultraibolya.
sugárzást.bocsáthatnak.ki,.amelyek.károsak.lehetnek.az.egészségre..
Az.energiatakarékos.izzók.több.mint.20.éve.vannak.jelen.a.piacon..
Két.típusuk.létezik..A.régebbi,.az.úgynevezett.nyitott.izzóhoz.nem.
szabad.túl.közel.menni,.vagy.hosszú.órákon.keresztül.égetni,.mert.
olyan.hatása.lehet.a.bôrre,.mintha.valaki.nyáron.egy.napot.töltene.
a.tûzô.napon..Az.izzók.újabb.generációját.azonban.már.vastagabb.
üvegréteggel.vonták.be,. így.azok.nem.bocsátanak.ki.magukból.
annyi.sugarat..A.dupla.falú,.burkolt.izzók.nem.jelentenek.veszélyt,.
ugyanis. az. ultraibolya. sugárzás. szinte. elhanyagolható.. Az. ultra-
ibolya.sugárzás.egyébként.komoly.problémákat.okozhat.a.bizonyos.

krónikus.betegségekben.szenvedôknek.(pl..Lupus),.ezért.az. ilyen.
betegségben.szenvedôk.kerüljék.a.nyitott.izzók.alkalmazását.
A. német. Épületbiológiai. Szövetség. szerint. az. energiatakarékos.
izzók. is.káros.hatást. fejthetnek.ki.az.egészségre..A.szakértôk.
megállapították,.hogy.ezeknek.az. izzóknak.nemcsak. rendkívül.
magas. a. higanytartalmuk,. de. nagyon.magas. százalékban. bo-
csátanak. ki. magukból. elektromágneses. sugárzást. is.. Az. ener-
giatakarékos. izzók.nagy. része. túllépi. a. világszerte. egységesen.
megállapított.és.engedélyezett.sugárzási.mérték.12-szeresét,.de.
egyes,.erôteljesebb.égôk.elérhetik.a.sugárzás.40-szeresét.is..Rá-
adásul.jelentôs.mértékben.kékes.színûek,.amely.színtartalom.–.a.
mesterséges.fény.által.–.az.emberek.nagy.hányadánál.okozhat.
alvászavarokat,.és. stresszreakciókat. is.kiválthat..Mindez.annak.
köszönhetô,.hogy.meggátolja.a.melatonin.nevû.hormon.terme-
lôdését,.amely.az.emberi.szervezetben.az.alvásért.és.a.nyugodt.
létért.felelôs..Szakembereik.azt.javasolják,.hogy.a.káros.izzókat.
cseréljük.le..halogénizzókra..Ezek.nagyon.sokban.hasonlítanak.
a.hagyományos.égôkhöz,.de.annyi.a.különbség.közöttük,.hogy.
belsejükben.az.izzószál.helyett.halogéngáz.található.

NEM ÁRT AZ ÓVATOSSÁG! 

3. ábra: látszólag egymást helyettesítô 
fényforrások
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következtében, szinte mire egy termék piac-
ra kerül, minôsége már elmarad a legújabb 
fejlesztésû, azt kiváltani hivatott egységétôl, 
ezért általános világítási használata, különö-
sen a kiváló fényhasznosítású fénycsövekkel 
szemben, még nem ajánlható.

Hiányos inForMáCió. Sok kriti-
ka érte a kompakt fénycsövek csomagolá-
sán feltüntetett hiányos információk miatt 
a gyártókat. Néhány év alatt sok fogyasztó 
csalódottan tapasztalhatta, hogy az energia-
takarékos fényforrása otromba, nem olyan 
egyszerûen használható, mint a hagyomá-
nyos izzó, hidegebb a fénye, és a korábban 
feltüntetett élettartam sem mindig valós.  
A rengeteg névtelen távol-keleti termék pe-
dig egyáltalán nem tett jót a kompakt fény-
csövek imázsának. Mi is csak a megbízható 
márkás termékeket ajánljuk jó szívvel.
A fogyasztók pontos és helyes tájékozta-
tása érdekében az energiatakarékos fény-
források dobozán részletesebb informá-
ciókat követel az Európai Bizottság 2010. 
szeptember 1-jétôl. (http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CE-
LEX:32009R0244:EN:NOT)
Ahogyan a fentiekbôl is kiderül, sok szó esik 
a kompakt fénycsövekrôl és a LED-ekrôl 
manapság. Ugyanakkor a nagy hatékonysá-
gú halogénizzókról, a tökéletesített izzólám-
pa elônyeirôl kevesebbet hallani, annak el-
lenére, hogy alkalmasabbak a hagyományos 
izzók kiváltására.
Különbséget kell tenni egyszerû halogénizzó 
és nagy hatékonyságú halogénizzó, vagy más 
néven a tökéletesített izzólámpa között.  
A „halogénizzó” kifejezés a kis halogén-
kapszulákat vagy akár a fényvetôkbe való 
halogéncsöveket is jelentheti, melyek aljzata 
nem felel meg az izzólámpa-foglalatoknak. 
A nagy hatékonyságú halogénizzók több-
sége azonban manapság már C energia-
osztályú halogénkapszulát tartalmazó, 
körte alakú lámpa, melyek kinézetre na-
gyon kevéssé különböznek a hagyományos, 
átlátszó izzólámpáktól, fényminôségben, 
szolgáltatásban ugyanazt nyújtják, és áruk 
alacsonyabb a kompakt fénycsövekénél. 
(Igaz, jóval kevésbé hatékonyak az utóbbi-
aknál, és harmadannyi ideig élnek, az egész 
életciklusra vetítve tehát drágábbak a fény-
csöveknél.) Ugyanakkor hatékonyan és jól 
helyettesítik a kompakt fénycsöveket olyan 
helyeken, ahol gyakran és sokszor kap-
csoljuk fel-le a villanyt (pl. mellékhelyiség, 
elôszoba, lépcsôház stb.), s ez a kompakt 
izzókkal ellentétben nem csökkenti az élet-
tartamukat. Fényerô-szabályozós kapcso-
lóval és kültéren, hideg idôben is kitûnôen 

mûködnek. A gyakran ki-bekapcsoló moz-
gásérzékelô lámpáknál is a nagy hatékony-
ságú halogénlámpa ajánlott! Létezik egy B 
(energiatakarékosabb) energiaosztályú vál-
tozatuk is, melybe a halogénkapszulán kívül 
egy mini transzformátort is beszereltek. A 
B osztályú lámpakörte-technológia azon-
ban viszonylag új, kevéssé elterjedt, drága, 
sôt még nem létezik az erôs fényû (például 
100 W-os) hagyományos izzólámpákat ki-
váltó változata.
Tekintettel arra, hogy ez a terület egy fo-
lyamatosan fejlôdô iparág, 2014-ben az Eu-
rópai Bizottság felülvizsgálja a rendeletét, 
megnézve, hogy elérte-e a célját, és átgon-
dolva, hogy ennek alapján milyen esetleges 
változtatások szükségesek – nyilatkozta a 
bizottság egyik munkatársa. 

tEsztErEdMényEk. A londoni 
központú ICRT tesztszervezet akkreditált 
laboratóriumban vizsgálta az unióban kap-
ható energiatakarékos fénycsöveket, bele-
értve a legnépszerûbb márkákat: a General 
Electricet (GE), a Philipset, az Osramot, de 
például a Megamant is. A szervezet arra 
az  eredményre jutott: a ma kapható égôk 
egy részének fényereje gyorsabb ütemben 
gyengül, kevesebb ideig használhatók, több 
áramot vesznek fel, vagy kisebb a teljesít-
ményük, mint amit a gyártók a dobozaikon 
ígérnek.
Ami a kompakt fénycsöveknek a hagyo-
mányos izzókkal szemben a legnagyobb 
szenzációja – ez viszont szerepel a cso-
magoláson –, az az, hogy mekkora telje-
sítményû hagyományos izzó lenne képes 
ugyanakkora fényerôt produkálni, mint 
amire az adott fénycsô az energia töre-
dékéért is képes. Az ICRT vizsgálatának 
elsôdleges szempontja éppen ez volt: el-
hihetjük-e, ha azt látjuk, hogy a mindössze 
10 watton mûködô energiatakarékos égô 
fényereje egy 75 wattos, izzószálas izzóé-
nak felel meg. 
A teszt során kiderült, egyes gyártók szé-
pítenek a valóságon, de vannak olyan fény-
csövek is, amiknek, bár tényleg akkora a 
mérhetô fényereje, mint amit a dobozon 
ígérnek, a színhatások, a színhômérséklet 
eltérése miatt mégis úgy tûnik, mintha ke-
vesebb fényt szolgáltatnának.
Az izzók névleges teljesítményénél a mért 
teljesítmény több esetben közel 10 szá-
zalékkal szerényebb volt, bár akadt több, 
túlteljesítô fénycsô is. Az élettartam tekin-
tetében leginkább a hongkongi központú 
Megaman túloz: azt ígérik, a fénycsövük 15 
évig is szolgál, míg a teszt tanúsága szerint 
valójában mindössze másfél évig bírja; de 
két Philips és egy Sylvania izzó élettartama 
is jelentôsen elmarad az ígértektôl. A tesz-
tekben a legjobban a GE (az amerikai cég 
tulajdonában van Magyarországon a volt 
Tungsram) energiatakarékos fénycsövei tel-
jesítettek.
A takarékos fénycsövek ára ma általában 
egy–kétezer forint között mozog. Érdekes, 
hogy a tesztekben leggyengébben teljesí-
tett Megaman-termék ára itthon magasabb, 
míg a gyôztesnek kikiáltott GE-fénycsô az 
egyik legolcsóbb.
Persze, nem a kompakt fénycsô az egyedüli 
választás, halogénizzókat például továbbra 
is lehet kapni, és a lehetô legkisebb áram-
fogyasztású LED technológia is jó világítás-
technikai megoldásokkal kecsegtet, ha si-
kerül a LED világítótestek árát a kompakt 
fénycsövek szintjére leszorítani.

A fogyasztás mérésének
buktatói
gyakori. az. a. fogyasztói. észrevétel,.
amely. szerint. megmérték. fogyasztás-
mérôvel.a.LED.lámpákat.és.kétszer,.há-
romszor.magasabb.fogyasztást.mértek,.
mint.a.feltüntetett.adat..Egy.internetes.
szaklap.részletesen.foglalkozott.a.témá-
val,.vizsgálataik.szerint.azonban.a.hiba.
legtöbbször.a.mérôeszköz.hibája..Maga-
sabb.fogyasztás.csak.a.gyenge.minôsé-
gû.LED.fényforrásoknál.fordulhat.elô..A.
multikban.kapható.néhány.ezer. forin-
tos. fogyasztásmérôket.mi. nem. tekint-
jük. mérôeszköznek,. egyrészt. nem. 1-2.
watt,.hanem.néhány.száz.watt,.illetve.
kilowatt.mérésénél.adnak.valamennyire.
pontos. eredményt,. akkor. is. csak. oh-
mikus. fogyasztó. (pl.. izzószálas. lámpa,.
merülô.forraló,.hôsugárzó,.stb.).mérése.
esetén..Egy.3.wattos.fogyasztót.mérve.
ezeknek.a.készülékeknek.a.hibahatára.
többszöröse. a. tényleges. fogyasztásnál,.
így.nem.adnak.értékelhetô.eredményt..
A. lap. a. mérést. egy. Voltcraft. mérô-
mûszerrel. végezte,. ez. nem. egy. olcsó.
mûszer,. mégis. a. szóban. forgó. mérési.
tartományban.5%-os.hibahatárral.dol-
gozik,.úgyhogy.elképzelhetjük,.hogy.az.
olcsó. tucatáruk.milyen. minôségû. mé-
rést.végeznek.



36 A nátrium-kloridot, vagy ahogyan hétköz-
napi nevén ismerjük, a konyhasót évezredek 
óta használjuk ételeink ízesítésére. A leg-
alapvetôbb, legszélesebb körben használt 
adalékanyagnak számít, mint tartósítószer 
is széles körben elterjedt, szinte minden 
feldolgozott élelmiszer tartalmazza. A só 
azonban alapvetôen nem fûszer, hiszen az 
élethez, az anyagcsere-folyamatokhoz elen-
gedhetetlenül szükséges vegyület, egyebek 
mellett a testnedvek is tartalmazzák.

úgy szErEtlEk apáM, Mint EM-
bEr a sót! A só emberi táplálkozásban 
betöltött szerepét jól példázza az egysze-
ri királyról szóló tanmese, kinek legkisebb  
leánya az iránta érzett szeretetét nem hol-
mi drágakôhöz vagy más hívsághoz, hanem 
a só nélkülözhetetlenségéhez tette hasonla-
tossá. És valóban: noha a hétköznapok so-
rán nem tudatosul bennünk a só fontossága, 
az emberiség mindig nagy becsben tartotta. 
Olyannyira, hogy egyes feljegyzések szerint 
volt idô, amikor a római légiók katonái a 
zsoldjukat nem pénzben vagy aranyban, ha-
nem só-egyenértékben kapták kézhez. Ar-
ról már nem szól a fáma, mit szóltak ehhez 
a korabeli vitézek, akik így nyilván macerás 
csereberére kényszerültek, vagy piaci kofás-
kodás révén tudtak csak túladni többtonná-
nyi sókészletükön. 

A fehér és a félbarna kenyerek  
sótartalma nagy arányban  
határérték feletti

a Magyar élelmiszerkönyv  
a fehér és a félbarna kenyér  
szárazanyagra vonatkoztatott  
sótartalmát legalább 1,5%,  
legfeljebb 2,8% határértékekkel  
írja elô. az áruházláncok  
és a nagyobb területi  
lefedettségû pékségek kínálatából  
tizennégyféle terméket vásároltunk, 
majd az sgs Hungária kft.  
akkreditált laboratóriumában  
vizsgáltattuk, hogy megállapítsuk,  
sótartalmuk igazodik-e  
a követelményekhez.  
az eredmény: a kenyereink  
több mint egyharmadát túlsózták!

Mindennapi

négyszEr annyi sót Fo-
gyasztunk, Mint aMEnnyirE 
szÜkségÜnk van. Egy francia kuta-
tó a századforduló elôtt tanulmányban tet-
te közzé, hogy hazájában évente átlagosan 
mintegy négy kilogramm sót fogyasztanak. 
Ennek döntô hányada készételekkel kerül 
be a szervezetbe. Emellett azt is hangsú-
lyozta, az élelmiszeripar a túlsózás, az íz-
fokozás révén jelentôs többletbevételhez 
jut, nem törôdve a fogyasztók egészsé-
gével. Általánosan elfogadott táplálkozás-
tudományi adatok szerint naponta 12-20 
gramm konyhasót fogyasztunk, ugyanakkor 

Kenyérvásárlási tanácsaink 

■. A.kenyerek.elnevezésére.vonatkozóan.a.
Magyar. Élelmiszerkönyv. elôírásai. az. irány-
adók..Például.a.„rozsos.kenyér”.és.a.„rozs-
kenyér”.rozstartalma.értelemszerûen.eltérô,.
erre.a.különbségre.figyeljünk..Olvassuk.el.a.
kenyér. címkéjén. feltüntetett. információkat:.
ne.kizárólag.az.ár,.hanem.az.összetétel,.a.
tömeg,.és.az.ár-érték.arány.alapján.válasz-
szunk.
■. A.sütôipari. termékeket,. így.a.kenyeret.
sem. minden. esetben. látják. el. csomagoló-
anyaggal..A.„pôrén”.árult.kenyeret.jobb,.ha.
kerüljük,.fôleg,.ha.annak.megfogásához.az.
adott. polcrészen. a. kereskedô. nem.biztosít.
erre.alkalmas.zacskót..Sok.vásárló.elôszere-

kenyerünk
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a vesék ezen idôszak alatt mindössze 5-7 
grammot tudnak kiválasztani. Modern kori 
táplálkozási szokásaink tehát a sófogyasztás 
terén is messze túlmutatnak az egészséges 
mértéken. Köztudott, a gyorséttermek 
produktumain felnövô fiatalok sófogyasz-
tása különösen magas, ezt hangsúlyozza 
a WHO (Egészségügyi Világszervezet) is, 
mely irányadóként a tényleges napi bevitel 
felét javasolja!
Ezzel szemben a sóhiány rendkívül rit-
ka jelenség: idônként nagy fizikai teljesít-
ményt leadó sportolóknál, valamint tró-
pusi éghajlat alatt, fokozott verejtékezés 
következtében fellépô sóvesztés után 
jelentkezhet, abban az esetben, ha pótlá-
sáról nem gondoskodnak. Idôsebbeknél is 
elôfordul, de ez az ô esetükben általában 
nem közvetlenül az elégtelen bevitelre, 
hanem többnyire a szervezet elektrolit-
háztartásában bekövetkezett változások-
ra vezethetô vissza.

a szErvEzEt jElzi, MirE van 
szÜkségE. A víz és a só mennyisége 
az emberi szervezetben egységet képez. 
Ennek az elegynek az aránya megfelelô és 
állandó kell hogy legyen, mely egyensúly 
önszabályozó mechanizmus révén állítódik 
be. A kelleténél magasabb koncentrációban 
jelen lévô sót a szervezet igyekszik azonnal 
közömbösíteni, mégpedig oly módon, hogy 
a sómolekulákat vízmolekulákkal semlegesí-
ti. Egyes adatok szerint a só minden gramm-
ja huszonháromszor annyi testnedvet köt le. 
Ez a magyarázata annak, hogy ha túlságosan 
sós ételt fogyasztunk, utána rendkívüli mér-
tékben megnô a vízigényünk. A szövetek-
ben jelentôs mennyiségben felgyülemlett 

„BE VAGYUNK SÓZVA”
A.kereskedelmi. forgalomban.kapható.nor-
mál. konyhasó. általában. a. só. finomított.
formája.. Mielôtt. elnyerné. végsô. formáját,.
különféle. tisztítási. folyamatokon. megy.
keresztül,. amely. eljárások. egyben. meg-
változtatják. a. kémiai. szerkezetét. is:. ezek.
eredményeként.keletkezik.a.nátrium-klorid,.
amit.esztétikai.okból.általában.fehérítenek..
A.konyhasó.egyébként.nem.tiszta.só,.mint.
hisszük,.és.amint.az.a.termékek.címkéjén.
sokszor.félrevezetô.módon.fel.van.tüntetve,.
hiszen.különféle.segédanyagokat. is. tartal-
mazhat.
A.szakemberek.évtizedek.óta.hangsúlyozzák.
a. só. káros. hatásait,. és. arra. figyelmez-
tetnek,.ösztönöznek,.fogyasszunk.kevesebb.
sót.. Akadnak. viszont,. akik. ezzel. ellentét-
ben.azt.bizonygatják,.a.nagyobb.mértékû.
sóbevitelnek. nincs. negatív. következménye..
Ami.vitathatatlan:.ételeinket.jellemzôen.túl-
fûszerezzük,.túlsózzuk,.és.ebben.a.magyar.
konyha.köztudottan.világszinten.is.élen.jár..
A. gyorsétteremláncok. elterjedése,. a.mun-
kahelyi. és. az. otthoni. étkezési. szokások.
megváltozása,. a. helytelen. gasztronómiai.
beidegzôdések. egyre. inkább. elônybe. he-
lyezték. a. sót:. nem. mellesleg. az. élelmi-
szer-.és.a.vendéglátóipar.azért.is.használja.
elôszeretettel,.mert.mint.ízfokozó,.növeli.a.
készételek.élvezeti.értékét,.így.mellôzhetnek.
egyéb,.egészségesebb.fûszereket,.ezáltal.az.
elôállítási.költségek.csökkenthetôk..Hétköz-
napi.megfogalmazásban:.kihasználják,.hogy.
a.fogyasztóknak.már.fel.sem.tûnik,.ha.egy.
étel.más.fûszert.alig.tartalmaz,.a.lényeg,.
hogy.jó.sós.legyen…

tettel.fogdossa.végig.puszta.kézzel.a.válasz-
tékot,. ami. számos,. mikrobiológiai. eredetû.
egészségügyi.probléma.forrása.
■. A.kenyér.névleges.tömegét.célszerû.el-
lenôrizni.a.címkén,.mert.igen.gyakoriak.a.
szép. nagyra. „felfújt”,. a. látszatnál. kisebb.
tömegû.kenyerek,.amelyeket.térfogatnövelô.
adalékanyagokkal.turbósítanak.fel..így.elô-
fordulhat,.csak.odahaza.szembesülünk.azzal,.
hogy.állományuk.laza,.és.csábító.küllemük,.
térfogatuk.néhány.órás.tárolást.követôen.je-
lentôsen.megváltozik.
■. A.kereskedô.köteles.a.kenyérhez.olyan.
mûanyagzacskót.vagy.más.egyéb.csomago-
lóanyagot.biztosítani,.amely.a.termék.teljes.
felületét.takarja..Az.ilyen.jellegû.kihelyezett.
tasakért.az.üzlet.díjat.nem.számolhat.fel.

víz egészségügyi problémák okozója lehet, 
egyebek mellett magas vérnyomást idéz-
het elô. A fokozott sófogyasztás következ-
tében a víz, amely tisztító és salaktalanító 
funkciót is ellát, szélsôséges esetben el sem 
jut a sejtekig, mert a túlzott mértékû bevitel 
miatt a vizet a só leköti, még mielôtt elérne 
rendeltetési helyére. A sejtek így akár ki is 
száradhatnak, jóllehet a folyadékbevitel ön-
magában megfelelô.
Manapság már nem azért sózzuk éte-
leinket, mert a szervezet igényli, hanem 
mert az élelmiszer- és a vendéglátóipar 
– ízfokozás céljából –, a házi gasztronómiai 
szokások a magas dózisok felé tolták el a 
felhasználását. Vagyis lassan, de biztosan 
hozzászoktattak bennünket a túlzott mér-
tékû sófogyasztáshoz, ízlelôbimbóink át 
lettek programozva. Pedig az emberi szer-
vezet nemcsak azt jelzi idejében és ponto-
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san, mennyi kalóriára van éppen szüksége, 
de az egyes ásványi anyagok iránti igényét 
is „tudatja” velünk. 

a kEnyErEk 36 százalékát 
túlsózzák. Az elsô meglepetés az 
áruházláncokban és a pékségekben ért 
bennünket, mert noha mindannyian rend-
szeresen vásárolunk kenyeret, mint kiderült, 
a félbarna kenyerek választéka lényegesen 
kisebb, mint gondoltuk. Olyannyira, hogy a 
legtöbb helyen csupán egyféle félbarnát kí-
nálnak, de a CBA egyik áruházának péksé-
gében azt a felvilágosítást kaptuk, ôk nem is 
sütik ezt a fajtát. A kenyerek alaki jellemzôi, 
külleme összességében megfelelô volt, „for-
mán kívülit” csak elvétve láttunk.
A megvásárolt kenyereket címke nélkül, sor-
számmal ellátva bocsátottuk az SGS Hungá-
ria Kft. akkreditált laboratóriuma rendelke-
zésére. A Magyar Élelmiszerkönyv irányadó 
elôírása szerint a fehér és a félbarna kenyér 
szárazanyagban mért sótartalma meg kell 
hogy haladja az 1,5%-ot, de legfeljebb 2,8% 
lehet. Az általunk vásárolt 14 termék közül 
öt (Update, a Tesco két, az Auchan és a Li-
póti Pékség egy-egy terméke) sótartalma 
meghaladta a hatóságilag elôírt felsô érté-
ket, ami az összes minta majdnem 36%-át 
teszi ki. Ezzel szemben a meghatározottnál 
alacsonyabb mennyiséget egyetlen termék-
ben sem mértek (lásd táblázatunkat). 
Úgy tûnik tehát, sem a legnagyobb áruház-
láncok, sem pékség, de még az egészséges 
táplálkozást unalomig hangsúlyozó „Nor-
bi technológia” sem tartja be a hatóságilag 

elôírt határértéket. Vizsgálatunk igazolta 
azt az aggályt, hogy az élelmiszer-ipari, a 
sütôipari termékekhez nagy arányban a 
kelleténél több sót adagolnak, aminek oka 
aligha az, hogy a pékek szerelmesek a vásár-
lókba. Miután a kenyér a legalapvetôbb élel-
miszerünk, melyet naponta, szinte minden 
étkezéshez fogyasztunk, nem nehéz belátni, 
hogy ha mindennapi kenyerünk is túlsózott, 
a már említett, igen magas sóbevitel követ-
keztében fellépô egészségügyi problémák 
okkal-joggal vannak fókuszban.

Hasznos tudnivalók a kE-
nyérrôl. Európában a kenyérkészítés-
hez használt gabonák közül a búza a legel-
terjedtebb: kiváló energiaforrás, alacsony 
zsírtartalma mellett rostokat, szénhidráto-
kat, fehérjét, valamint fontos vitaminokat, 
ásványi anyagokat tartalmaz. A kenyér dön-
tô részben gabonaôrleményekbôl tésztaké-
szítéssel, alakítással, sütéssel nyeri el végsô 
formáját. 

A fehér kenyér 100%-ban fehérkenyér-
lisztbôl (BL 80), a félbarna kenyér 85% fél-
fehérkenyérlisztbôl (BL 112) és 15% világos 
rozslisztbôl (RL 90) kovászos technológiá-
val, vagy a kovászt helyettesítô kovászké-
szítmény felhasználásával, tésztakészítéssel, 
alakítással, kelesztéssel, sütéssel elôállított 
termék.  Míg a rozsos kenyér 60-85% bú-
zalisztet, 15-40% rozslisztet, addig a rozs-
kenyér 60 százaléknál kevesebb búzalisztet 
és 40 százaléknál több rozslisztet tartal-
maz. A malátával színezett kenyerek köny-
nyen összetéveszthetôk a barna kenyérrel, 
ezért ezt kötelezô feltüntetni. A többgabo-
nás, búzacsírás, szójás, korpás, burgonyás 
kenyereken jelölni kell a névadó anyagot. 
A csomagolás nélküli kenyér jelölésére jól 
olvashatóan elhelyezett címkét szükséges 
használni. 

Ez nem update!
Nagy.meglepetés,.hogy.a.helyes.táplálko-
zás.fontosságát,.az.elméletileg.egészséges.
termékeiket. hirdetô. bolthálózat. „Upda-
te.1”.elnevezésû.kenyerének. sótartalma.
szintén.túllépte.a.Magyar.Élelmiszerkönyv.
által. elôírt. felsô. határértéket.. Nemcsak.
a.márkanév,.de.a.horribilis,.közel.1700.
Ft-os. egységára. (!). miatt. is. úgy. gon-
doljuk,.ennyi.pénzért.már.egészséges,.a.
hatóságilag. meghatározott. paraméterek-
nek. megfelelô. kenyeret. szeretne. kapni.
minden. magyar. fogyasztó.. Jóllehet. az.
ominózus.kenyeret.nyilvánvalóan.nem.az.
üzletlánc.névadó. tulajdonosa. süti,. de.a.
minôséget. a. forgalmazónak. kell. szava-
tolnia..Egyébként. igen.nehéz.elképzelni,.
hogy. egy. neves. pékségben. hangulattól.
függôen,. ötletszerûen. történik. az. alap-.
és.a.segédanyagok.adagolása,.de.ez.az.
eshetôség.még.mindig.hízelgôbb,.mint.a.
másik. lehetséges. ok,. nevezetesen. hogy.
szándékos.túlsózás.áll.a.hiba.mögött..

Minta/Megnevezés 1. minta,  
fehér kenyér

2. minta,  
„Update 1” kenyér

3. minta,  
félbarna kenyér

4. minta,  
fehér kenyér

5. minta,  
sváb félbarna kenyér

6. minta,  
fehér kenyér

7. minta,  
félbarna kenyér

8. minta,  
félbarna kenyér

9. minta,  
félbarna kenyér

10. minta,  
félbarna kenyér

11. minta,  
félbarna kenyér

12. minta,  
sváb félbarna kenyér

13. minta,  
félbarna kenyér

14. minta,  
félbarna kenyér

A vásárlás helye CBA „norbi Update” bolt spar jókenyér Pékség Penny rádi Pékség tesco lipóti Pékség tesco lidl Aldi Coop Auchan Auchan

gyártó CBA Ceres zrt., gyôr Calypso Plus kft.,  
Budapest

ludvig & mentesi kft.,  
Pilisszentiván

idesüss Pékség kft.,  
eger

rádi Pékség, eger tesco tatabányai sütôipari kft. tesco nimbus trade Pékség,  
Budapest

Calypso Plus kft.,  
Budapest

sváb Pékség Auchan Ceres sütôipari zrt.,  
gyôr

egységár (Ft/kg) 199 1663 199 325 199 430 378 360 339 199 219 219 205 524

mért sótartalom (%) 2,8 2,85 2,55 2,8 2,72 2,57 2,88 2,95 2,84 2,62 2,72 2,67 2,9 2,73

Értékelés megfelelô határérték feletti megfelelô megfelelô megfelelô megfelelô határérték feletti határérték feletti határérték feletti megfelelô megfelelô megfelelô határérték feletti megfelelô
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Werli. Józsefet,. a. Magyar. Pékszövetség.
szakmai.titkárát.néhány.sütôipari.alapfo-
galomról,.valamint.vizsgálati.eredményeink-
kel.kapcsolatban.a.magas.sótartalom. le-
hetséges.okairól.kérdeztük:.
–.A.fehér.és.a.félbarna.kenyerek.sótartal-
mára.vonatkozóan.a.Magyar.Élelmiszerkönyv.
irányadó. rendelkezéseit. minden. hazai. elô-
állítónak.be.kell.tartania..Nemcsak.szakmai.
szervezetek,.hanem.az.Országos.Élelmezés-.
és.Táplálkozás-tudományi.Intézet.is.zászlajára.
tûzte.az.élelmiszerek.sótartalmának.jelentôs.
csökkentését..Hazánkban.a.napi.átlagos.ke-
nyérfogyasztás.200-220.gramm..A.kenyerek.
esetlegesen. magasabb. sótartalma. önmagá-
ban.nem.ártalmas.az.egészségre,.ám.mivel.
majdnem.minden.élelmiszer.–.húsok,.sajtok,.
levesporok,.ételízesítôk.stb..–.tartalmaz.sót,.
ezek.az.értékek.a.napi.táplálékfelvétel.so-
rán.összeadódnak,. amire. vonatkozóan.már.
európai.szinten.is.létezik.irányelv,.elvárható,.
optimális.beviteli.érték..Amennyiben.egy.ke-
nyér.sótartalma.magasabb.a.meghatározott.
értéknél,.az.azt. jelenti,.az.érintett.pékség.
nem.tartotta.be.az.elôírásokat..Ez.adódhat.
szándékos.vagy.hanyagságból.eredô.szabály-
talanságból,.technológiai.hibából,.és.mivel.a.
só.merevíti.a.gyengébb.sikért,.a.liszt.minô-
ségjavítására.is.fel.szokták.használni..

A.biokenyerekre. egyelôre.még. szintén. az.
általános. elôírások. –. sótartalom,. savtar-
talom,. stb..–.vonatkoznak,. de.úgy.gon-
dolom,.a.késôbbiek.során.erre.a.termék-
kategóriára. vonatkozóan. is. születik. majd.
egységes,.speciális.irányelv..Azt,.hogy.egy.
kenyér. bionak.minôsül-e,. Magyarországon.
egy.független.szervezet,.a.Biokontroll.Kft..
szakvéleménye.dönti.el..A.szervezet.hiva-
talos.minôsítést. és. negyedévente.utólagos.
kontrollt. is. végez.. Ellenôrzi. a. felhasznált.
alapanyagokat,.felügyeli.az.általános.érvé-
nyû.követelményeknek.történô.megfelelést..
A. biotermék. gyártójának. tanúsítvánnyal.
kell. igazolnia. a. felhasznált. alapanyagok.
eredetét,. bio-jellegét,. például. hogy.a.ga-
bona.biogazdálkodás. eredménye..Ezért. ô,.
illetve.az.általa.vásárolt.alapanyagok.gyár-
tója.vállal.felelôsséget.
Az. úgynevezett. svábkenyér. eredendôen. a.
receptúrára,. az. alkalmazott. technológiá-
ra,. illetve. az. elôállító. nemzetiségére. utal..
Elméletileg. elvárható,. hogy. egy. bizonyos.
mértékig.kötôdjön.német.technológiához,.a.
gyakorlatban.azonban.ez.a.követelmény.ma.
már.nem.mindig.valósul.meg.
A. Magyar. Élelmiszerkönyv. kenyerekre. vo-
natkozó.általános.elôírásai.természetesen.a.
sváb.kenyerekre.is.vonatkoznak..

A sütôipari termékeket úgy kell tárolni, 
hogy eredeti tulajdonságukat – alak, állo-
mány stb. – megtartsák. Tárolásuk akkor 
megfelelô, ha azt száraz, jól szellôztethetô, 
tiszta, szagtalan, állati kártevôktôl mentes 
helyiségben polcokra, tárolókocsikra vagy 
rekeszekbe helyezve végzik. A szállítás kö-
vetkeztében alakjuk nem torzulhat, szeny-
nyezô anyagokkal nem érintkezhetnek. A 
Magyar Élelmiszerkönyv elôírásai szerint a 
csomagolatlan sütôipari termékek a gyár-
tástól számított 24 órán belül hozhatók for-
galomba. A kenyéren kötelezô feltüntetni a 
fogyaszthatósági idôt, melytôl eltérni csak 
az úgynevezett egynapos kenyereknél le-
het. Az élelmiszerek jelölésére vonatkozó 
rendelet alapján ugyanis nem kötelezô fel-
tüntetni a minôség-megôrzési idôt, ha az 
adott sütôipari termék a jellegébôl adódóan 
a gyártást követô 24 órán belül fogyasztás-
ra kerül. Ha egy kenyér címkéjén nem ta-
láljuk meg a gyártás vagy a lejárat dátumát, 
azt úgy kell értelmezni, hogy a minôségét az 
elôállítója csak az adott napra garantálja. 

Minta/Megnevezés 1. minta,  
fehér kenyér

2. minta,  
„Update 1” kenyér

3. minta,  
félbarna kenyér

4. minta,  
fehér kenyér

5. minta,  
sváb félbarna kenyér

6. minta,  
fehér kenyér

7. minta,  
félbarna kenyér

8. minta,  
félbarna kenyér

9. minta,  
félbarna kenyér

10. minta,  
félbarna kenyér

11. minta,  
félbarna kenyér

12. minta,  
sváb félbarna kenyér

13. minta,  
félbarna kenyér

14. minta,  
félbarna kenyér

A vásárlás helye CBA „norbi Update” bolt spar jókenyér Pékség Penny rádi Pékség tesco lipóti Pékség tesco lidl Aldi Coop Auchan Auchan

gyártó CBA Ceres zrt., gyôr Calypso Plus kft.,  
Budapest

ludvig & mentesi kft.,  
Pilisszentiván

idesüss Pékség kft.,  
eger

rádi Pékség, eger tesco tatabányai sütôipari kft. tesco nimbus trade Pékség,  
Budapest

Calypso Plus kft.,  
Budapest

sváb Pékség Auchan Ceres sütôipari zrt.,  
gyôr

egységár (Ft/kg) 199 1663 199 325 199 430 378 360 339 199 219 219 205 524

mért sótartalom (%) 2,8 2,85 2,55 2,8 2,72 2,57 2,88 2,95 2,84 2,62 2,72 2,67 2,9 2,73

Értékelés megfelelô határérték feletti megfelelô megfelelô megfelelô megfelelô határérték feletti határérték feletti határérték feletti megfelelô megfelelô megfelelô határérték feletti megfelelô

Biokenyér, svábkenyér, sótartalom
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Hazánk fiai sok tekintetben tudatosabban 
táplálkoznak ma, mint akár csak tíz eszten-
dôvel ezelôtt. Sajnos ami a mézet illeti, nem 
sokat változott a helyzet az utóbbi idôszak-
ban. Évente körülbelül 500 grammot, vagy-
is fél kilónyit fogyasztunk személyenként, 
miközben tôlünk nyugatra, meg délre több 
mint háromszor ennyi az átlag. A termelôk 
és a forgalmazók évek óta abban remény-
kednek, hogy túljutunk a mélyponton, és 
lassan, de biztosan egyre elfogadottabbá 
és népszerûbbé válik nálunk is a méz. Ami 
a magyar mézek külföldi elfogadottságát il-
leti, az kifejezetten kedvezô. A 20-25 ezer 
tonnás éves hazai termelés négyötöde 
exportra megy: a magyar akácméz meg-
becsült és keresett termék Nyugat-Európa 
üzleteiben. 

Mi is az a Méz? A mézet a méhek a nö-
vények nektárjából vagy a növények levelein 
levô édes nedvekbôl gyûjtik, majd saját mi-
rigyváladékukkal vegyítve mézgyomrukban 
átalakítják, és a lépekbe ömlesztve mézzé 
érlelik. Tartalmaz a többi között B1-, B2- és C 
vitamint, de ennél is fontosabbak az ásványi 
sók, például a kálium, a nátrium, a kalcium és 
a vas. Van még benne ezenkívül gyümölcs- és 
szôlôcukor és különféle aminosavak. A méz 
kellemes ízû édesség, de a közhiedelemmel 
ellentétben nem hizlal. Illat- és aromaanyagai 
étvágyjavítók, és fájdalomcsillapító, nyugtató 
hatásuk is van. Felveszi a küzdelmet a bakté-
riumokkal, táplálja az izmokat, és külsô seb-
kezelésre is kiválóan alkalmas.

tökélEtEs kristályok. Míg a 
mediterrán országokban a kristályos méz 
igen népszerû, addig mi, magyarok, a vilá-
gos, nem kristályosodó akácmézet favori-
záljuk. A fogyasztók közül sokan valamiféle 
hibának fogják fel a kristályosodott mézet. 
Errôl azonban szó sincs: a kristályosodás 
természetes folyamat, amely azt mutatja, 
hogy „él” a méz. Az igazi méz elôbb-utóbb 
– attól függôen, hogy a természetes cukrok 
milyen arányban vannak benne jelen – ki-
kristályosodik. Az akácméznél ez viszonylag 
lassan – körülbelül két év alatt – következik 
be. A kristályosodás azonban sem a méz 
kedvezô hatásait, sem az ízét nem befolyá-
solja. Ilyen állapotban a méz nem csurog, 
és könnyen felkenhetjük a vajas kenyérre. 
Aki mégis idegenkedne tôle, könnyen vará-
zsolhat a kristályosból folyékonyat. A me-

legítéssel azonban vigyázzunk: legfeljebb 
negyvenöt fok az, amit a méz károsodás 
nélkül elvisel. Ezért nem ajánlatos túlságo-
san forró teába mézet önteni. Bár a mé-
zes sütemény nagyon finom, jó tudni, hogy 
a sütés folyamán a méz legtöbb értékes 
összetevôje károsodik. A tárolásnál az üz-
letben és otthon is vigyázni kell arra, hogy 
ne süssön rá a nap. A legjobb sötét, hûvös 
helyen tartani. 
Szakértôk szerint minden méz jó az egész-
ségre, akár magában kanállal, akár kenyér-
re kenve fogyasztjuk. Köhögés ellen leg-
hatásosabb az akác-, megfázás, illetve láz 

Egy méhecske hibázhat?

A természet  
ajándéka, a méz

a méz az egyik legôsibb  
és legtermészetesebb táplálé-
kunk, az év minden szakában 
ajánlatos lenne élnünk vele.  
nyugat-Európában  
és a mediterrán országokban  
magától értetôdô,  
hogy a legforróbb nyárban  
éppúgy az asztalra kerül,  
mint a hidegebb évszakokban. 
nálunk sajnos nem így van:  
a magyarok többsége fôleg a téli  
köhögôs, torokfájós hidegben 
keresi az üzletek polcain  
a bizonyítottan jótékony hatású 
mézet. aztán néhány hónappal  
késôbb mintha meg is  
feledkeznénk errôl az egészséges 
és ráadásul igen ízletes étekrôl. 

BIOMÉZEK 
Van.egy.vásárlói.réteg,.amely.tudatosan.törekszik.az.egészséges.táplálkozásra,.az.ô.körük-
ben.évszaktól.függetlenül.divat.a.mézfogyasztás..Bizonyára.ennek.is.köszönhetô,.hogy.egyre.
többen.keresik.a.biomézeket..Ezeket.eleinte.fôleg.bioboltokban,.gyógynövényszaküzletekben.
és.egyes.gyógyszertárakban.árusították..Az.utóbbi.idôben.azonban.megnôtt.irántuk.a.ke-
reslet,.ezért.már.a.nagy.áruházláncok.polcain.is.megtalálhatók..A.magyar.bioméztermelés.
legnagyobb. része. azonban. exportra. megy,. mert. itthon. még. mindig. sokkal. kevesebbet.
fogyasztunk.belôle,.mint.például.Németországban,.ahol.a.bio.aránya.nem.kevesebb,.mint.
20-25.százalék..A.bioméztermelô.célja.az,.hogy.a.termék.maradjon.meg.élônek..Lényeges,.
hogy.a.növényt.megvédjék.a.betegségektôl,.a.méhek.egészségének.megôrzéséhez.pedig.ne.
antibiotikumokat,.hanem.természetes.anyagokat.használjanak..A.bioméz.lényege.az,.hogy.
a.méheket.egészségesen.tartják..Fontos.még.a.méz.helyes.kezelése..
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esetén a hárs-, érrendszeri betegségekre 
pedig a fôleg termelôknél elérhetô geszte-
nyeméz javasolt.

sokFélEség. Ma már egyre több üz-
letben törekednek arra, hogy fajtában és 
kiszerelésben minél szélesebb választékot 
tartsanak. A forgalom növeléséhez ugyanis 
ez is szükséges. Mézeket a nagy áruházlánco-
kon kívül a gyógynövény- és bioüzletek, va-
lamint egyes gyógyszertárak is forgalmaznak. 
Az utóbbiakban fôleg biomézeket tartanak. 
A magánkereskedôk boltjaiban is megtalál-
hatók legalább a kedvelt akác- és virágmézek 
kisebb kiszerelésû, olcsóbb változatai. 
Az üzletekben a gazdaságosabb és relatíve 
alacsonyabb árú termékek iránt mutatko-
zik nagyobb kereslet, bár észrevehetô az is, 
hogy – mivel a méz nem olcsó étel – az 
idôsek inkább a kisebb kiszerelésût kere-
sik. A macimézet fôleg a gyerekek kedvelik, 
egyetlen hátránya, hogy az utolsó cseppe-
ket már csak kínkeservesen lehet kisajtolni 
a mûanyag flakonból. Az üveges mézekhez 
érdemes a használatot megkönnyítô, úgy-
nevezett mézcsurgatót beszerezni. Ez fából 
készül, és megakadályozza, hogy a fogyasz-
tó nyakig ragacsosan kerüljön ki egy-egy 
mézfogyasztási akcióból.  
A kereskedôk szerint a márkahûség kevéssé 
jellemzô: a vásárlók nemigen nézik, honnan 
érkezett a méz, inkább azt figyelik, milyen 
kiszerelésû és színû, illetve mennyire gusz-
tusos a kinézete. A címkén megtaláljuk az 
áru származási helyét, de mivel a távol-ke-
leti méz kerülô utakon szivárog be az Euró-
pai Unióba, legfeljebb azt tudjuk kideríteni, 
hogy keverék áruról van szó. A méz cso-
magolásán egyéves minôségmegôrzési idôt 
kell feltüntetni, de otthon jól lezárt üvegben 
lényegében korlátlan ideig eltartható.

ÍnyEnCEknEk. A magyar termékek 
mellett – fôleg a nagy áruházak polcain – egy-
re több különlegességet találunk. Finomak 
és érdekes ízûek a vegyes mézek. Érdemes 
megkóstolni a többi között a magas hegyi 
legelôkrôl származó havasi mézeket. Fran-
ciaországból egyebek mellett levendulaméz, 
Spanyolországból pedig egzotikus ízû eukalip-
tusz- és narancsméz érkezik. Az utóbbiaktól 
azonban ne várjuk az eredeti gyümölcs ízét: 
nem hiba, ha például a narancsméz nem em-
lékeztet minket az ismert déligyümölcsre.  

olCsó MéznEk… Bár a mézek ára 
nem emelkedett nagyon az utóbbi években, 
olcsónak éppen nem mondhatók. A nép-
szerû magyar mézek közül az akác az egyik 
legdrágább, azonban a megfázásos betegsé-

gekre legkiválóbb hárs- és gesztenyemézek 
ára még ezt is meghaladja kicsivel. A szak-
értô mindenesetre azt javasolja: óvakodjunk 
a túlságosan olcsó mézektôl, mert eredeti-
sége legalábbis kétséges lehet. 

zárszalaggal tájékozot-
tabban. Az Országos Magyar Méhészeti 
Egyesület (OMME) néhány éve vezette be a 
méz-zárszalagot azzal a céllal, hogy tájékoz-
tassák a vásárlókat, melyek a biztosan ter-
mészetes és magyar eredetû mézek. A zár-
szalagot az a természetes vagy jogi személy 
használhatja, aki vagy amely szerzôdést köt a 
zárszalag tulajdonosával, az OMME-vel. Ezzel 
aláveti magát az ellenôrzô vizsgálatoknak, és 
vállalja azok következményeit. A zárszalagon 
található hologramos egyesületi embléma ga-
rantálja, hogy valóban az  általuk kibocsátott 
zárszalag került az üvegre. Mint az egyesület 
szakértôjétôl megtudtuk: öt éve végzik az 
üzletekben a zárszalagos mézek szúrópróba-
szerû minôségi vizsgálatát. A mintákat uniós 
akkreditált mézlaboratóriumban vizsgáltatják 
meg. Míg eleinte 70 százalékban találtak nem 
eredeti mézeket, az idén a trend megfordult. 
Ha kiderül, hogy valaki hamisított vagy nem 

hazai mézet tölt az üvegbe, akkor nem kap-
ja meg a zárszalag használati jogát, ha pedig 
már megvan neki, akkor az visszavonásra 
kerül. Mivel a zárszalag alkalmazása nem kö-
telezô, annak hiánya nem jelenti azt, hogy a 
méz nem természetes vagy nem magyar. A 
hazai méhészek piaci pozícióinak erôsítésére 
az egyesület – kizárólag a tagok által alkal-
mazható – szabványüveget is meghonosított, 
amely rövid néhány hónap alatt igen kapós 
lett a termelôk körében.

MindEn MéH kövEtHEt El Hi-
bát. Mézet azonban nem kizárólag az 
üzletekben árusítanak, vásárokon és pia-
cokon alkalmi árusok kínálják portékájukat. 
Az sem egyedi eset, hogy hobbiméhészek 
szûk körben, ismerôsöknek, barátoknak ér-
tékesítik a termést. Vajon ezeknek a mézek-
nek a minôségére van-e garancia? Fazekas 
Gyula, a Magyarországi Mézkereskedôk és 
Mézcsomagolók Egyesületének elnöke sze-
rint ilyenkor csak a termelô gondosságában 
bízhatunk. De minden jóakarat és gondos-
ság mellett, itt is elôfordulhatnak hibák. Hi-
bázhat a termelô, és hibázhat a méhecske, 
amely begyûjtheti a környezetében levô 
szennyezô anyagokat is. Nemrégiben nagy 
vihart kavart, hogy a bolti mézek vizsgálata 
során egyes termékekben antibiotikumot 
találtak. Ugyanakkor nincs garancia arra, 
hogy a termelôi méz ezektôl mentes. Még 
a bioméz is problémás lehet, mert a méh 
öt kilométeren belül bárhová elmehet. A jó 
minôségû méz voltaképpen nem különbözik 
lényegesen a bionak mondott terméktôl.

arányos bÍrságok. A kistermelô-
nek – nemcsak nálunk, hanem nyugaton is 
– sokkal kisebb az esélye, hogy beleesik egy 
vizsgálatba, mint a nagyvállalkozónak. Ha 
netán mégis, akkor lényegesen kevesebbet 
veszthet rajta. A kiszabható bírság összege 
ugyanis az árbevételtôl függ. A nagy cégeket 
igencsak „hazavághatja” a bírság, az erkölcsi 
veszteségrôl nem is beszélve. A bolti méz 
drágább, mint a termelôi. A különbség kizá-
rólag az áfa, a kereskedelmi árrés és a vizs-
gálatok költségeibôl adódik.     

bizaloM. A méz bizalmi termék. Nincs 
ok arra, hogy a bolti mézekkel szemben a 
vásárlásnál elônyben részesítsük a termelôit. 
Itt is, ott is lehet hiba, csakhogy a boltok-
ban kapható termékek esetleges hibáit jóval 
nagyobb eséllyel „leplezik le”, mint a piaco-
zókét. Ráadásul, mivel egyre precízebbek a 
vizsgáló mûszerek, most tized-századannyi 
antibiotikum jelenlétét is képesek kimutatni, 
mint akár néhány évvel ezelôtt.

MÉZ ÉS ALLERGIA
A.mézek. vitathatatlanul. legegészségesebb.
táplálékaink.közé.tartoznak,.sajnos.azon-
ban.sokan.nem.élvezhetik.áldásos.hatásait,.
mert.egyes.emberekben.a.mézek.allergiás.
reakciót. is.kiválthatnak..Nemcsak.a.mé-
hészeti. termékek. közé. sorolt. virágporral.
ajánlott.az.óvatosság.a.pollenallergiások-
nak,.hanem.a.mézekkel.is..A.nektárgyûj-
tés.közben.ugyanis.a.virágporszemcsék.a.
méhek.testére.tapadnak,.és.a.kaptárban.a.
lépekbe.kerülnek,.így.a.mézek.érése.alatt.
a. pollentartalom. koncentrálódik.. Az. egy.
évesnél. fiatalabb. gyerekeknek. egyáltalán.
ne.adjunk.mézet,.mert.a.botulizmust.oko-
zó. baktériumok. spóráit. tartalmazhatják..
Az.éretlenebb.immunrendszerû.kicsik.szá-
mára.ezek.komoly.veszéllyel.is.járhatnak..



42

Az ökoturizmus sokkal több a természet-
járásnál, vagy a természeti értékek felkere-
sésénél. Az ökoturistákra jellemzô, hogy 
■ elsôsorban a természeti és kulturális látni-
valók állnak érdeklôdésük központjában, de 
nagyon fontos számukra a testmozgás is;
■ minimálisra csökkentik a jelenlétük okoz-
ta környezeti, gazdasági és társadalmi káro-
kat;
■ jobbára a helyi szolgáltatásokat veszik 
igénybe, ezáltal a lakosok bevételeit növe-
lik;
■ a helyi gazdaságot fejlesztik;

■ alkalmazkodnak a helyi viszonyokhoz, 
tisztelik a hagyományokat, és nem kitûnni 
akarnak megjelenésükkel, hanem belesimul-
ni a környezetbe.
Nem válik mindenkibôl ökoturista, hiszen le-
het, hogy üzleti vagy sportcéllal kell utaznunk, 
netalán zarándoklaton veszünk részt. Azon-
ban a fenntarthatóságra, a környezet, a helyi 
társadalom és a gazdaság kímélésére minden-
hol törekedhetünk, így választhatunk környe-
zetkímélô utazási formákat, szállásokat és 
más szolgáltatásokat. Ha úti célunkat magunk 
választjuk, akkor nem kell feltétlenül messze 
mennünk, közeli helyet is kiszemelhetünk, és 
máris sok károsanyag- és CO2-kibocsátástól 
mentettük meg a Földet, így magunkat is. 

Mitôl lEsz utazásunk „öko”? 
Nem szükséges kimondottan „ökoturistá-
nak” lennünk ahhoz, hogy ezeket a tanácso-
kat megfogadjuk. Az alábbi tippek bárhol a 
világon, a turizmus szinte bármely területén 
hasznosíthatók. Éljünk velük, hogy a látniva-
lókat máskor és mások is élvezhessék! Ku-
tatások szerint a nyaralásunk, kikapcsolódá-
sunk alatt okozott gazdasági, társadalmi és 
környezeti károk döntô hányada közlekedé-
sünkhöz és szálláshelyünkhöz kötôdik. Ezért 
utazásunk szervezése és szálláshelyünk fog-
lalása kapcsán szenteljünk kiemelt figyelmet 
a környezeti és közösségi szempontoknak.

szállásHEly. A következô szempon-
tokat vegyük figyelembe kiválasztásánál:
■ a szálláshely közösségi közlekedéssel való 
megközelíthetôsége;

■ az épületek helyi és/vagy természetes 
anyagokból készültek;
■ az épületek a térségre jellemzô forma-
világot tükrözik és tájba illôek;
■ az ételeket helyi alapanyagokból, helyi 
termékek felhasználásával állították elô;
■ víz- és energiatakarékossági intézkedése-
ket alkalmaznak;
■ kerékpárt biztonságosan lehet tárolni, il-
letve kölcsönözni, valamint
■ a szennyvíztisztítás és hulladékkezelés 
megoldott.
Az adott szálláshely honlapján vagy turiszti-
kai portálokon tájékozódjunk. A szükséges 
információk többségéhez a leírások, a fel-
tüntetett piktogramok és a képek alapján 
hozzájuthatunk, amelyet kiegészíthetünk a 
legkedvezôbbnek ítélt 2-3 szálláshely felhí-
vásával. Nagy a valószínûsége annak, hogy a 
fenti szempontok mindegyikének megfelelô 
szállást nem találunk, de amennyiben a ki-
szemelt szolgáltató az elvárások felét telje-
síti, úgy jelentôs mértékben csökkenthetjük 
üdülésünk környezeti költségeit, illetve ter-
helését. 
Itthon a környezetkímélô szálláshelyek 
megtalálásában, kiválasztásában a Magyar 
Szállodaszövetség „Zöld Szálloda” címkéje 
és az Európai Unió Ökocímkéje segít. 
A falusi szálláshelyek minôsítésében (kom-
fort szerinti besorolásnál, ún. napraforgós 
minôsítésnél) környezetvédelmi vagy fenn-
tarthatósági szempontok közvetlenül, ki-
mondottan nem játszanak szerepet.
Ugyanakkor alapigazság: a falusi szálláshe-
lyek méretüknél, jellegüknél, mûködésük-

Ökoturizmus, ökoprogramok
bizonyára kevesen tudják,  
még ha magát a kifejezést  
többször hallották is, hogy mit 
foglal magában az, hogy  
ökoturizmus. amennyiben  
pár szóban kell összefoglalnunk, 
akkor a természeti, környezeti 
valamint kulturális látnivalók 
élvezetét, a turista környezeti 
nevelését jelenti úgy, hogy a 
legkevesebb kárt okozzuk.  
látogatásunk hasznot jelent  
a helyi közösségek,  
gazdálkodók, valamint 
 a környezet számára egyaránt. 
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280 kJ, vasutazásnál hozzávetôlegesen 400 
kJ, repülô használatakor kb. 1800 kJ, gépko-
csi használatánál (egy fôvel számolva) nagy-
jából 3000 kJ. Energiaproblémákkal küzdô 
korunkban nem mindegy, mivel közleke-
dünk, ráadásul az energiafogyasztás szoros 
összefüggésben van a környezetszennyezés 
mértékével és a költségekkel. 
Károsanyag-kibocsátásnál még megdöbben-
tôbb a különbség. Míg gyaloglás és biciklizés 
során közvetlenül káros anyagot nem bo-
csátunk ki, addig a gépkocsi használatakor 
jelentôs mennyiségû illékony, részben rák-
keltô szerves szénhidrogéneket, továbbá 
szén-monoxidot, szálló port és a szmog-
képzôdésben szerepet játszó nitrogén-oxi-
dokat juttatunk a levegôbe. Bár az autók 
motorjainak mutatói jelentôsen javultak az 
elmúlt évtizedekben, de a 2002-tôl alkalma-
zott EURO-3 benzines motor 100 kilométe-
renként még mindig 220 g szén-monoxidot, 
35 g szénhidrogént és nitrogén-oxidokat, a 
dízeles motor 64 g szén-monoxidot, 56 g 
szénhidrogént és nitrogén-oxidokat vala-
mint 5 g szálló por részecskét (PM10) bo-
csát ki. (A kibocsátási adatok a 2006-tól 
alkalmazott EURO-4 motorok esetében 
általában a felére csökkentek az EURO-3 
motorhoz képest.)
A klímaváltozáshoz döntôen hozzájáruló 
szén-dioxid kibocsátásánál is a gyaloglás, a 
kerékpározás és a vonatozás a nyerô: míg 
vonatozás során kilométerenként 50-60 
gramm szén-dioxidot juttatunk a levegôbe, 
ez repülôgép használatánál 110-150 gramm, 
gépkocsizás esetében (egy fôvel számolva) 
130-180 gramm.

szolgáltatás. Helyben élôk tu-
lajdonában lévô szolgáltatásokat vegyünk 
igénybe! Így az ô megélhetésüket segítjük, 
míg ha nagyobb üzletláncoknál vásárolunk, 
a pénz „kivándorolhat” a térségbôl. 

vásárlás. Több helyen olvashattuk 
már: turistaként a helyi termékek vásárlá-
sával erôsíthetjük a helyi gazdaságot, csök-
kenthetjük utazásunk környezeti kárait.

HElyi tErMékEk. A helyi termékek 
fogyasztásával kedvezô hatásokat fejtünk ki 
a térség fejlôdésére, a helyiek életére, így 
többek között:
■ helyi termékekhez kötôdô munkahelyek 
létrehozását, vagy megôrzését támogatjuk, 
a munkanélküliséget és a térségbôl való el-
vándorlás mértékét pedig csökkenthetjük;
■ a helyi vállalkozások bevételeit növeljük, 
ennek köszönhetôen pedig az érintett ön-
kormányzatok adóbevételei is emelkednek, 

nél, tulajdonosi hátterüknél fogva általában 
sokkal jobban szolgálják az ökoturizmust és 
a fenntartható turizmust, mint a nagyobb 
szállodák, panziók. Tehát, ha csak tehet-
jük, falusi szálláshelyet vegyünk igénybe. 
Külföldön a környezettudatos szálláshelyek 
választásakor a már említett Európai Unió 
Ökocímkéje, valamint Európa 12 országá-
ban, továbbá Japánban, Tunéziában és Ma-
rokkóban mûködô Zöld Kulcs turisztikai 
ökocímke ad iránymutatást. Bár strandokat 
és kikötôket minôsít a Blue Flag ökocímke, 
de sok esetben a címke tulajdonosa szálloda 
vagy panzió, hiszen a strandok egy részét 
azok üzemeltetik. Negyven országban szál-
láshelyünk kiválasztásánál ezt a minôsítést is 
figyelembe vehetjük. 

CsoMag. Jól gondoljuk át, mit viszünk 
magunkkal az útra, és ne fél óra alatt cso-
magoljunk össze! Ezzel nemcsak a felesleges 
holmik szállítását spórolhatjuk meg, hanem 
a túra során olyan eszközök, ruhák meg-
vásárlását kerülhetjük el, amelyek otthon is 
megtalálhatók. Ezzel pénztárcánkat és kör-
nyezetünket is kíméljük. 

társaság, Csoport, töMEg. 
Kis csoportokban (max. 10-12 fô) utazzunk! 
A turisták gyakran nagy létszámukkal zavar-
ják a helyieket. Kisebb csoportban a látni-
valókat is jobban élvezhetjük. 

közlEkEdés. A távolabbi, több ezer 
kilométeres távolságra való utazás során 
az egész nyaralásunk környezeti kárainak 
30-50 százalékát okozhatjuk, ha repülôt 
vagy gépkocsit veszünk igénybe úti célunk 

eléréséhez. Ezért az öko-, illetve a fenn-
tartható turizmusban résztvevôk lehetôleg 
közelebbi célt választanak maguknak, és 
elsôsorban közösségi közlekedéssel, kerék-
párral vagy gyalog, végsô esetben (szükség 
esetén) pedig bérelt kisbusszal közelítik 
meg céljukat. 
Több számadat is bizonyítja, hogy a vonato-
zás, a buszozás, a kerékpározás vagy a gya-
loglás sokkal kevésbé terheli meg a környe-
zetet, a gazdaságot és a helyi közösségeket, 
mint a repülô és az autó használata. 
Átlagos viszonyok között egy kilométer út 
kerékpárral való megtételéhez kb. 100 kJ 
energia szükséges. A gyaloglás esetében ez 
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vagyis több jut helyben oktatásra, szociális 
ügyekre és más közösségi célokra;
■ segítjük a hátrányos helyzetben lé-
vôk megélhetését, hiszen a helyi termé-
kek elôállításának beindításához sokszor 
nincs szükség nagy tôkére, annál inkább 
elszántságra, helyi tudásra és kis fantázi-
ára, tehát a helyi lakosok döntô többsége 
viszonylag könnyen be tud kapcsolódni a 
termelésbe;
■ a helyi termékek elôállításának folya-
mata sokszor turisztikai látványosság és 
program lehet, így a termékek vásárlásával 
elôsegítjük a térség kínálatának bôvülését, 
növeljük a térség vonzerejét a látogatók 
körében;
■ számos helyi termék szorosan kapcso-
lódik a hagyományokhoz – amennyiben 
érdeklôdünk az ilyen jellegû áruk, ajándék-
tárgyak iránt, az segíti a településre, tájra 
jellemzô motívumok, szokások fennmara-
dását, illetve újjáélesztését;
■ csökkentjük az áruszállítás okozta kör-
nyezetszennyezést, hiszen nem több száz, 
vagy rosszabb esetben több ezer kilomé-
terrôl érkeznek az áruk, hanem közvetlen 
közelrôl – kedvezô esetben a termék szin-
te „0 kilométeres”, a dolgozókon kívül az 
alapanyag is a településrôl való (zöldség, 
faáru stb.). 

Miért jó Ez nEkÜnk, turis-
táknak? Egyedi, nem tömegterméket 
vásárolunk. Ha például ajándékba vesszük a 
helyi terméket, akkor könnyen lehet, hogy 
nagyobb örömöt okozunk vele, mint ha tá-
voli országban gyártott tucattermékkel pró-
bálnánk meg kedveskedni családtagjainknak, 
ismerôseinknek. 

A helyi termékek az esetek többségében 
jobb minôségûek és egészségesebbek, mint 
a távolról hozott termékek. Persze ez álta-
lánosság, nem igaz minden termékre. De a 
logika mögötte egyértelmû: egyrészt a köz-
vetlen vásárlás erôsíti a kapcsolatot, a bi-
zalmat a vásárló és a termelô között. Mivel 
nem tizedik kézen keresztül kapjuk meg a 
terméket, ezért az elôállító nem engedheti 
meg magának a rossz minôséget, a félretá-
jékoztatást, netalán a becsapást. Másrészt 
a helyi élelmiszerek nem, vagy kevesebb 

tartósítószert, adalékanyagokat tartalmaz-
nak, mint a távolról, sokszor több ezer kilo-
méterrôl szállított termékek. 
Nem utolsósorban jó érzéssel tölt el a vá-
sárlás, hiszen nemes cselekedet segíteni 
másokon, különösen a hátrányos helyzet-
ben lévôkön. 

visElkEdés. Tartsuk tiszteletben a he-
lyi szokásokat, és minél jobban olvadjunk 
be a helyi lakosok közé! Vegyük figyelembe, 
hogy ami nekünk úti cél, az mások számá-
ra lakóhely. Ha ennek megfelelôen viselke-
dünk, akkor máskor is szívesen látnak min-
ket.

értékvédElEM. Támogassuk a he-
lyiek értékôrzô munkáit! Könnyen elképzel-
hetô, hogy nem tudunk bekapcsolódni mû-
emlékvédelmi akciókba, de ne mulasszunk 
el pénzt dobni adománygyûjtô dobozokba, 
perselyekbe. 

szuvEnÍr. A helyieket úgy is támogat-
hatjuk, ha helyi hagyományokat megjelenítô 
emléktárgyat veszünk tôlük. Azonban ne 
vásároljunk védett növényekbôl, állatokból 
készített ajándékokat!

koMFort. A szálláshelyen is takaré-
koskodjunk az erôforrásokkal, így a vízzel, 
az energiával (és persze a hangerônkkel)! 
Természetesen mindezen elveket nehéz 
egyszerre érvényesíteni utazásunk során, 
de ha többségüket a gyakorlatba is sikerül 
átültetnünk, akkor örömmel nyugtázhatjuk: 
ökoturisták vagyunk.
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A pamutszál világszerte az egyik legfon-
tosabb textilalapanyag, az összes szálfel-
használás közel felét teszi ki. A gyapotot, 
melynek magszálát nevezzük pamutnak, a 
legnagyobb mennyiségben Kínában, Indiá-
ban, az USA-ban, a volt Szovjetunió, Egyip-
tom, Törökország és Dél-Amerika te-
rületein termesztik. A termesztés során 
mûtrágyákat, különbözô növényvédô sze-
reket, valamint konzerválószereket is fel-
használnak. Ezek nagy része az egészségre 
veszélyes lehet. Korábbi adatok szerint a 
világ növényvédôszer-készletének mintegy 
10 százaléka, ma már egyes becslések sze-
rint az egynegyede gyapotföldekre kerül. 
Ez megdöbbentô adat. A peszticid- és her-
bicid-származékok egy-egy erôsen kezelt 
területrôl származó pamut esetében még a 
textil-végtermékben is kimutathatók. Jog-
gal merül fel a kérdés, mennyire jelent ez 
veszélyt a pamuttermékek viselése során. 
Némileg megnyugtató, hogy a növényvédô 

szerek a gyapot kezelése, a nedves keze-
lések, például a színezés során, amelynek 
elsô lépése a fôzés, gyakorlatilag kioldód-
nak a rostokból. A nyers termékekben, a 
fonás-szövés alatt azonban még jelen van-
nak, de kifôzéssel, mosással eltávoznak. A 
növényvédô szerek gyakorlati veszélyfor-
rást fôként azok számára jelentenek, akik 
kezeletlen, nyers szövetbôl készült ruhane-
mût viselnek.  
Ugyancsak igen környezetterhelô a gyapot-
termesztés során a vízfelhasználás, és az ál-
lattartásnál alkalmazott fertôtlenítôszer-fel-
használás. Regenerált szálak gyártása alatt 
nagy mennyiségben használnak fel nátrium-
hidroxidot, szulfit-oldatot és cinkszulfátot, 
fehérítôszereket, energiát és vizet. Egy 
nagyobb viszkózgyár szennyvízkibocsátása 
1,2 millió fôs lakossági kibocsátással azonos 
nagyságrendû. A szintetikus szálak felhasz-

nálása az összes szálfelhasználás mintegy 
50 százaléka, de ez az érték évrôl évre nö-
vekszik. Alapanyaguk a nyersolaj, amelyet 
különbözô, lég- és vízszennyezéssel járó el-
járásokkal dolgoznak fel.

a környEzEtbarát tErMékEk 
jElzésEi. A környezetbarát termék jelek 
nemzetközi, nemzeti, vagy szervezetek által 
kiadott emblémák. A termékeknek külön-
bözô, rögzített követelményrendszernek 
kell megfelelniük, és független vagy saját 
vizsgálóintézetek által történô bevizsgálás 
után nyerhetik el a jogot a címke feltünte-
tésére. Az Európai Unió egyik kiemelten 
kezelt területe a környezetvédelem. A kör-
nyezetvédelmet szolgáló eszközöknek szá-
mos, jogilag szabályozott, kötelezô formája 
van, de léteznek önkéntes kötelezettségvál-
laláson alapuló rendszerek is. 

Ami 
   nem 
kitapintható

ruhavásárláskor bizonyára  
sokan láttak már biotextil,  
biopamut jelzôvel illetett  
címkét, ami az adott áruféleség  
megszokottól eltérô  
összetételére hívja fel  
a figyelmet. az élelmiszerek  
esetében ez már nem meglepô,  
többé-kevésbé tudjuk  
vagy sejtjük, mit takar  
a megkülönböztetés,  
a textileknél azonban kevesen  
vannak tisztában ezzel,  
így érdemes áttekinteni,  
hogy mirôl is lehet szó. 
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Egy 1000 ember megkérdezésén alapuló, 
korábbi felmérés során kiderült, hazánk-
ban is vannak olyan fogyasztói csoportok, 
amelyek számára fontos a megvásárolt 
termék környezetbarát volta. A magyarok 
csaknem fele (49%) hajlandó anyagi áldoza-
tot is vállalni, és többet fizetni a környezet-
barát termékekért, 31 százalék nem biztos 
benne, 18 százalék pedig nem hajlandó rá. 
A „környezetbarát” jelzô napjaink egyik 
legfontosabb marketingeszközévé vált.  
A jelzés azonban nagyon sok esetben félre-
vezetô, gyakran téves, vagy a tájékoztatás 
hiányos, mivel a gyártó vagy a hirdetô nincs 
tisztában az érintett komplex környeze-
ti kérdéssel, azonban a szlogen használata 
piacelônyt jelenthet. A vállalatok egy része 
már „ökomarketing”-et alkalmaz, amelynek 
alapvetô célja, hogy a környezeti elônyöket 
a környezettel nagyobb összhangban álló 
termékeken és szolgáltatásokon keresztül 
versenyelônnyé alakítsa. Ha azonban a kör-
nyezetbarát termék sem nem olcsóbb, sem 
közvetlen hasznot nem jelent a vásárló szá-
mára, a fogyasztók inkább a hagyományos 
termékeket vásárolják. A környezetbarát 
termék csupán környezetbarát tulajdon-
sága miatt nem adható el jobban, a kiváló 
minôség, a kedvezô ár döntô szempont. Az 
alacsony árfekvésû termékek gyártói, for-
galmazói és a vevôkörük általánosságban 
nem igényli a megkülönböztetô jelölése-
ket. A felsô árkategóriában a kereskedôk 
a külföldi, márkás termékeket részesítik 
elônyben, ezek egy része pedig már eleve 
rendelkezik valamilyen megkülönböztetô 
jelzéssel. 

a biopaMut és az  ökoCÍMkék. 
A biopamut elôállítása során a gyapot 
ellenôrzött biotermesztés eredménye.  
A biopamut-termesztés alapvetô jellemzôi 
a szervestrágyázás, a tisztán biológiai eljá-
rásokkal megvalósított növényvédelem, a 
kézi betakarítás, a vetésforgó alkalmazása, 
és tartózkodás az olyan vegyi anyagok al-
kalmazásától, mint például a növényvédô 
szerek és a mûtrágyák. Ehhez hasonlóan 
a biogyapjú a bio-állattenyésztés alapelvei-
nek – mesterséges adalékanyagok, mint a 
növekedésserkentôk, hizlalószerek haszná-
lata nélkül – megfelelôen tartott birkákból 
származó gyapjú. A nyersgyapjút ez eset-
ben nem kezelik vegyi anyagokkal, a színe-
zett gyapjút ökológiailag biztonságos mó-
don festik.
Az ökocímkék alkalmazásával a gyártó vagy 
a terméket forgalomba hozó arra hívja fel 
a vásárlók figyelmét, hogy az ilyen címké-
vel rendelkezô termék környezetbarát. 
Ezek a megkülönböztetô jelölések azonban 
csak akkor hitelesek, ha megfelelô intézmé-
nyi (nyilvántartási, vizsgálati) háttér van az 
egyes védjegyek mögött. Ilyen az Európai 
Unió ökocímkéje is, amely azt jelöli, hogy az 
ezzel a védjeggyel ellátott termék, a hasonló 
tulajdonságokkal rendelkezô egyéb termé-
kekkel összehasonlítva, az egész életciklusa 
folyamán környezetkímélô. A környezetet 
terhelô hatások csökkentéséhez azok pon-
tos ismerete szükséges, melynek módszere 
az életciklus-elemzés. Ez egy összetett fo-
lyamat, amely során megbecsülik egy adott 
termékkel összefüggô környezeti hatásokat, 
azáltal, hogy a folyamatok és a tevékenysé-

gek anyag- és energiafelhasználását, illetve 
a környezetbe jutó hulladékok mennyiségét 
azonosítják és számszerûsítik. A földünket 
érô környezetkárosító hatások több mint 
80%-a a termékek gyártása, használata és 
hulladékos életszakasza során, valamint a 
szolgáltatásokkal kapcsolatosan keletkezik. 
Az ártalmak elkerülésének leghatékonyabb 
módja olyan termékek gyártása, melyek a 
hasonló funkciót szolgáló termékekkel ösz-
szehasonlítva, életciklusuk során kevésbé 
terhelik a környezetet.
Manapság nagyon sokféle ökojelet használ-
nak, de nem mindegyik rendelkezik tényle-
ges elônyökkel. Az emblémák egyik csoport-
ját a saját készítésû, „önjelölt” ábrák alkotják, 
többnyire „öko” vagy „bio” feliratokkal, 
amelyek jogilag nem védettek, és tartalmi 
jelölésük nem felel meg a valóságnak. Konk-
rét információt nem adnak, a jelölés tartal-
mára nem nyújtanak felvilágosítást. A másik 
csoportba tartoznak a hivatalosan is elfoga-
dott emblémák. Brit szakemberek az alábbi 
öt alapelvet fogalmazták meg, a környezeti 
minôsítések használata tekintetében:
■ a jogcím teljes körû, hiteles bizonyítása,
■ a környezetre való abszolút ártalmatlan-
ság megfogalmazásának lehetôség szerinti 
kerülése,
■ a jogcím alapjának világos magyarázata,
■ a félrevezetô jogcímek kiküszöbölése,
■ közérthetô nyelv használata, a fogyasztók 
megtévesztésének elkerülése érdekében.
A rendszerekhez történô csatlakozás ön-
kéntes, az ökocímke használatához azonban 
hivatalos bizottság vagy független szakértôi 
csoport jóváhagyása szükséges. A megkü-
lönböztetô jelzéseket adott idôtartamra 
adják ki, de alkalmazásuk meghosszabbítha-
tó. A használatért (rendszerektôl függôen) 
különbözô díjakat kell fizetni (licenc, forga-
lomba hozott termék árbevételének bizo-
nyos százaléka, vizsgálati díj).  Az ökocímkék 
nem mindegyike vizsgálja a teljes életciklust. 
Vannak olyanok, melyek csak a termékekre 
vonatkoznak, és azt jelölik, hogy a termék 
tartalmaz-e bizonyos káros anyagokat. Lé-
teznek olyan jelölések is, melyek a termék 
újrahasznosíthatóságát jelölik.

az Európai unió ökoCÍMkéjE: 
az „Európai virág”. 
Az Európai Unió tag-
országaiban 1992-tôl 
kötelezô mûködtetni 
az egységes környezet-
barát termékek minô-
ségtanúsító rendszerét, 
melynek szimbóluma 
az „európai virág”.
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Az ezzel a jellel ellátott termék az életciklu-
sa minden fázisában a környezetet kevéssé 
terheli, a hasonló célokra szolgáló termé-
kekhez viszonyítva. Részletesen szabályozza 
a tiltott vagy a határértékhez kötött veszé-
lyes anyagokat, mind az alapanyagok, mind 
a termelés tekintetében. (Arilamint tar-
talmazó színezékek tilalma, a formaldehid, 
az illékony szerves anyagok és a peszticid-
származék-tartalom határértékhez kötése, 
az egyészségre káros lángmentesítô szerek 
és vegyszerek alkalmazásának tilalma, a 
pentaklórfenol alkalmazásának tilalma. Az 
alkalmazott íranyagnak, mosószereknek és 
lágyítóknak biológiailag lebonthatónak kell 
lenniük.)

a Magyar környEzEtbarát 
jEl.  Hazánkban kor-
mányhatározat írta 
elô a „környezetbarát 
termék” minôsítés be-
vezetését, és 1994 óta 
lehet ilyen védjegy-
használati jogot szerezni, önkéntes pályá-
zat útján. Magyarországon ekkor alapította 
meg a Környezetvédelmi és Területfejlesz-
tési Minisztérium a Környezetbarát Köz-
hasznú Társaságot, amely a környezetbarát 
védjegy egyes termékekre vonatkozó felté-
telrendszerének kidolgozását, odaítélését 
koordinálja. Környezetbarát minôsítést az a 
termék, technológia vagy szolgáltatás kap-
hat, amely az adott igényt kielégítô egyéb 
megoldásokkal összehasonlítva, az azonos 
vagy jobb minôség mellett, a környeze-
ti hatást igazoló életciklus-elemzés alapján 
megfelel az adott területre vonatkozó és 
a Környezetbarát Termék Közhasznú Tár-
saság által létrehozott szakértôi bizott-
ság által elfogadott minôsítô rendszernek.  
A magyar környezetbarát termék jel egy 
stilizált cédrus. 

az „öko-tEX standard 100” 
tErMékjEl. Az Európai Unió országai-
ban mûködô, független textilipari vizsgáló 
intézetek 1992-ben egy olyan szervezetet 
alapítottak, amely azt tûzte ki célul, hogy 
kidolgoz egy olyan feltételrendszert (vizs-
gálandó paramétereket, vizsgálati módsze-

reket és megfelelô határértékeket), amely 
alkalmazásával biztosítani lehet, hogy a be-
vizsgált textília káros, veszélyes anyagot nem 
tartalmaz. Ma már a világ minden táján elis-
merik, és szívesen alkalmazzák ezt a megkü-
lönböztetô jelzést. A védjegy azt tanúsítja, 
hogy a termék az ÖKO-TEX Standard 100 
elôírásai alapján be van vizsgálva, egy adott 
(csak kijelölt, és a szervezet által elfogadott) 
intézet által, és adott számon központi nyil-
vántartásba van véve. E megkülönböztetô 
jelzéssel ellátott termék az emberre nézve 
káros anyagot nem tartalmazó textíliát jelöl. 
A rendszer kritériumrendszere hasonló, de 
szigorúbb, mint az EU-s ökocímke-rendszer 
elôírása, viszont az ÖKO-TEX Standard 
100 rendszer (az EU rendszerétôl eltérôen) 
csak terméket vizsgál, a gyártás feltételeit 
nem. Az ilyen megkülönböztetô jellel jelzett 
termékek egyben megfelelnek az EU-címke 
elôírásainak is. Ugyanezen résztvevôk ki-
alakították az úgynevezett ÖKO-TEX 1000 
rendszert, amely már a gyártást és a hulla-
dékképzôdést is vizsgálja.

az öko-tEX szErvEzEt 
Más MEgkÜlönböztEtô jElEi

öko-teX stAndArd 1000

öko-teX stAndArd 100 PlUs

egyéB ökotermék-jelek 
(a teljesség igénye nélkül)

■ Termelés és hulladékkezelés: a gyártó 
cég által kiadott, külsô laboratórium által 
tanúsított

■ A gyapot termesztése ellenôrzött, lomb-
talanítószerek alkalmazása tiltott, kézi sze-
dés, peszticid-mentesség 
■ Környezetbarát színezés/nehézfémtarta-
lom-mentes színezék
■ Nincs klóros fehérítés
■ Nincs mûgyantás vagy formaldehides ki-
készítés
■ Nincs vegytisztítás
■ A szennyvíz saját tisztítómûbe kerül
■ Zaj- és hulladékcsökkentés, energiataka-
rékosság

■ Az ellenôrzés a teljes textilláncot felöleli, 
külsô laboratórium által tanúsított, privát 
szervezet (egyesület) adja ki
■ Jelenleg ez a legszigorúbb követelmé-
nyekkel rendelkezô címke
■ 100% természetes alapanyag, ökológiai-
lag ellenôrzött termesztés, peszticid-men-
tesség 
■ Tilos a környezetet károsító feldolgozás 
(optikai fehérítô, formaldehid, konzerváló-
szer, molyirtó, lángmentesítôszer használata 
tiltott)
■ „AZO”, allergiát okozó és egyéb veszé-
lyes színezékek tilalma
■ Szociális törvények betartása

a tEXtÍliák kEzElési jElké-
pEi. A kezelési jelképsor a termékre 
ráerôsített, ma már szabványosított áb-
rasorozat. Ezek a piktogramok útmuta-
tást adnak a felhasználónak arra, miképp 
kell eljárnia a termék mosásánál, vegy-
tisztításánál, és az ezekhez kapcsolódó 
mûveleteknél (szárítás, vasalás). A textil-
termékek mosásánál, vegytisztításánál fi-
gyelembe kell venni, hogy a termék fizikai 
és kémiai hatásoknak van kitéve, amelyek 
esetenként károsíthatják az anyagot, vagy 
legalábbis befolyásolhatják a késôbbi 
használhatóságát. A felhasználók számára 
ezért egyértelmû felvilágosítást kell adni 
arra vonatkozólag, hogy hogyan kell el-
járniuk, illetve mit kell elkerülniük ahhoz, 
hogy a termék a használhatóságát minél 
hosszabb ideig, változatlanul megôrizhes-
se. Erre szolgálnak azok a ma már általá-
nosan használt kezelési jelképek, amelye-
ket a köznyelv gyakran „textil-kresz”-nek 
is nevez. A kezelési útmutatónak ez a 
módszere azért különösen elônyös, mert 
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szükségtelenné teszi a szöveges közlést, 
ami nyelvi korlátokat jelentene.

a Mosás jElképEi

Mosógépben különösebb óva-
tosság nélkül, normál program 
szerint mosható, öblíthetô, cent-
rifugálható

Mosás forgódobos gépben, hô-
mérséklet-korlátozás nélkül, öb-
lítés, centrifugálás kíméletesen. 
Keverôtárcsás gépben nem mos-
ható

Legfeljebb 60°C-on mosógép- 
ben, kímélô program szerint mos-
ható, öblíthetô, centrifugálható

Mosás forgódobos gépben, leg-
feljebb 60 °C-on, kímélô prog-
ram szerint öblítés, centrifugálás 
kíméletesen. Keverôtárcsás gép-
ben nem mosható

Legfeljebb 40 °C-on mosógépben, 
normál program szerint mosható, 
öblíthetô, centrifugálható

Mosás forgódobos gépben, leg-
feljebb 40 °C-on kímélô prog-
ram szerint, öblítés, centrifugálás 
kíméletesen. Keverôtárcsás gép-
ben nem mosható

Mosás forgódobos gépben, leg-
feljebb 30 °C-on, kímélô prog-
ram szerint, öblítés, centrifugálás 
kíméletesen. Keverôtárcsás gép-
ben nem mosható

Kímélô, kézi mosás, legfeljebb  
40 °C-on, nyomkodva, dörzsölés 
és facsarás nélkül mosható. Öblí-
tés, centrifugálás kíméletesen

Nem mosható!

a vEgytisztÍtás jElképEi

Valamennyi textíliára általánosan 
használt szerves oldószerrel tisz-
títható, a szokásos mûveletek al-
kalmazásával

Vegytisztítható tetraklór-etilén-
nel (perklór-etilén), benzinnel, a 
szokásos kezelési mûveletek al-
kalmazásával

Tisztításkor óvatosság szükséges, 
perklór-etilénnel tisztítható, de 
korlátozott a víz és a segédanyag-
hozzáadás, a mechanikai hatás és 
a szárítási hômérséklet

Csak benzinnel vagy valklénnel 
tisztítható, a szokásos mûveletek 
alkalmazásával 

Tisztításkor bizonyos óvatosság 
szükséges, benzinnel vagy valk-
lénnel tisztítható, de korlátozott 
a víz és a segédanyag-hozzáadás, 
a mechanikai hatás és a szárítási 
hômérséklet 

Vegyileg nem tisztítható

Nedvesen (vizesen) vegytisztít-
ható

a vasalás jElképEi

A vasalótalp hômérséklete leg-
feljebb 200 °C lehet

A vasalótalp hômérséklete leg-
feljebb 150 °C lehet

A vasalótalp hômérséklete leg-
feljebb 110 °C lehet

Nem vasalható

a FEHérÍtés jElképEi

Klórtartalmú készítményekkel 
(például hipó, Flóraszept) nem 
kezelhetô, nem fehéríthetô

Klórtartalmú készítményekkel 
kezelhetô, fehéríthetô 

a szárÍtás jElképEi

Forgódobos szárítóban szárítha-
tó, különös óvatosság nem szük-
séges

Igen enyhe centrifugálás vagy 
centrifugálás nélkül, csak felfüg-
gesztve, csepegtetve szárítható

Igen enyhe centrifugálás, vagy 
centrifugálás nélkül fektetve, kite-
rítve, formára igazítva szárítható 

Forgódobos szárítóban nem szá-
rítható
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1.  Mindig megjavítja a csöpögô csapot, WC tartályt? Ha nem, akkor a kiadványban olvasottak hatására változtatni fog-e ezen 
a jövôben?

 a) igen              b) nem         (Kérjük, jelölje meg a megfelelô választ)

2. Energiatakarékos fénycsövet használ ott, ahol általában sokat ég a lámpa?
 a)  igen, olvastam a magazinban az energiatakarékos és a hagyományos izzókról és tudom, hogy az elôbbiek hosszabb élettartamúak
 b) nem, a hagyományos izzók olcsóbbak.
 c) részben. Azért, mert  .........................................................................................................................................................................................................

3.  A magazinban olvasott energiatakarékossági információk segítenek-e a környezeti szempontból kedvezô háztartási gép 
(mosógép) beszerzésében? Kérjük, indokolja válaszát!

 a) igen  ..........................................................................................................................................................................................................................................

 b) nem  ........................................................................................................................................................................................................................................

 c) részben  ..................................................................................................................................................................................................................................

4.  Amennyiben házfelújítást, házátalakítást tervez, figyelembe veszi-e a magazin által adott tanácsokat (pl. szigetelés, meg-
újuló energiaforrások)? Miért?

 a) igen, a pénztárcám és a környezet megóvása érdekében mindenképpen.
 d) igen, egyéni és közösségi érdekek miatt egyaránt. 
 c) nem, mivel a megújuló energiaforrások igénybevétele túlzottan költséges megoldás.

5.  A magazinban a szelektív hulladékgyûjtésrôl olvashat hasznos információkat. Ön rendszeresen használja a környezetében 
lévô szelektív hulladékgyûjtôt, és másokat is ösztönöz erre?

 a) igen, meggyôztek a szelektív hulladékgyûjtés hasznosságáról.
 b) nem, a magazin olvasását követôen sem fogom szelektíven gyûjteni a szemetet.
 c) részben, csak bizonyos termékeket gyûjtök szelektíven. ezek pedig:  ...................................................................................................................

6. Odafigyel arra, honnan származik az élelmiszer, amit megvesz?
 a)  igen, már tudom, hogy a helyi termékek vásárlásával nem csak energiát spórolhatok, de a helyi közösségek fennmaradását is segíthetem.
 b) nem, csak az ár befolyásol.
 c) részben, az ár és a minôség mellett a származás is fontos számomra.

7.  A kiadványban ökoturizmussal kapcsolatos tippeket is talál. Mi az a tipp, amelyet szívesen figyelembe venne a következô 
utazása szervezésekor?

 a) nincs ilyen.
 b) valamennyi tanácsot érdemes megfogadni.
 c) Amit biztos, hogy figyelembe veszek:  ............................................................................................................................................................................

8. Melyik az a tisztítási praktika, melyet ajánlana barátainak?
 a) több praktika is elnyerte tetszésem, de még nem próbáltam ki.
 b) igen kipróbáltam és bevált:…………………………………………………………………………………
 c) nincs ilyen.

9. Gondolt már arra, hogy otthonában alternatív energiaforrást használjon? 
 a) igen, de anyagi lehetôségeim miatt a beszerzést még nem valósítottam meg.
 b) nem, mivel hosszútávon térül meg a beruházás.
 c) még nem rendelkezem ezzel, de a magazinban olvasottak felkeltették figyelmemet.
 d) igen, még a magazin elolvasása elôtt, pl.:  ......................................................................................................................................................................

10. Ha vásárolni indul, mindig visz magával valamilyen szatyrot vagy kosarat?
 a) igen, fontos, hogy ne termeljünk felesleges hulladékot.
 b) nem, nem gondolok erre vásárlás elôtt.
 c)  eddig nem gondoltam arra, hogy ilyen apróságokkal is tehetek környezetünk védelméért, de ezt követôen igyekszem figyelni rá.

KÉRDÔÍV



11. Mértékkel és tudatosan vásárol?
 a) igen, igyekszem átgondolni, mire van valójában szükségem.
 b) nem, általában az üzletben döntöm el, mit veszek meg.
 c) néha befolyásol reklám, akció.

12. Törekszik a friss élelmiszer vásárlására?
 a) igen, mert tudom, hogy a fagyasztott áruk tárolásával rengeteg energiát használunk fel.
 b) nem befolyásolnak környezeti szempontok.
 c) részben; az áru típusától és minôségétôl függ.

13. Segítik Önt a terméktesztek az ökotudatos vásárlásban?
 a) igen, hasznos tippeket kaptam és megtudtam, hogy nem mindig a legdrágább a legjobb termék.
 b) nem figyelek a tesztek eredményeire.
 c) részben, csak bizonyos termékek esetén nézném meg a tesztek eredményeit. Pl.:  .........................................................................................

14. A háztartásban, házimunka során elônyben részesíti a környezetbarát tisztítószereket?
 a)  igen, hiszen a környezetbarát tisztítószerek szemben a különféle vegyszerekkel szemben nem okoznak egészségügyi problémákat és 

nem szennyezik a környezetet.
 b) nem, de a magazinban olvasottak hatására a jövôben csak ilyen termékeket fogok vásárolni.
 c) részben, mert  ......................................................................................................................................................................................................................

15. Ismerte-e a magazin olvasása elôtt az ökologókat?
 a) igen, vásároltam is ilyen terméket.
 b) nem tudtam, melyek ezek.
 c) Csak néhányat ismertem.

16. A magazin elolvasása javította-e ismereteit az ökologókról?
 a) igen, már tudom, hogy az ökologókat nem szabad összetéveszteni a csomagolás újrahasznosíthatóságát jelzô szimbólumokkal.
 b) nem, nem figyelek az ilyen logókra.
 c) részben, pár emblémára emlékszem.

17. Figyel rá, hogy hazai idényzöldséget- és gyümölcsöt vásároljon?
 a) igen, olvastam, hogy milyen súlyos környezetterheléssel jár a termékek távoli földrészrôl való szállítása.
 b) nem.
 c) részben, csak a minôség és az ár érdekel.

18. Ön elônyben részesíti a bio, és a natúr jelzôvel ellátott termékeket más hagyományos termékekkel szemben? Miért?
 a) igen:  .........................................................................................................................................................................................................................................
 b) nem:  .......................................................................................................................................................................................................................................
 c) részben:  .................................................................................................................................................................................................................................

19. Nézzen végig lakásán, házán? Mit gondol, hogyan tud energia-megtakarítást elérni a háztartásában?
  .......................................................................................................................................................................................................................................................

20. Magazinunkban kenyerek sótartalmára vonatkozólag készítettünk vizsgálatot. Mit gondol, a teszteredmények hatására 
változtatni fog táplálkozási szokásain (pl. nem vásárolja a tesztben nem megfelelô minôsítést kapott termékeket, odafigyel 
arra, hogy mennyi sót visz be a szervezetébe stb.)? Miért?
 a) igen:  .........................................................................................................................................................................................................................................
 b) nem:  .......................................................................................................................................................................................................................................
 c) részben:  .................................................................................................................................................................................................................................

lakhely:   ...........................................................................................................................................................................................................................................

nem:   ..............................................................................................................................................................................................................................................

életkor:  ............................................................................................................................................................................................................................................
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