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Mi ez? 

A Tiszta otthon ÖkoKörben olyan emberekkel ismerkedhetsz meg, és dolgozhatsz együtt, 
akiknek szintén fontos, hogy mi veszi körül őket és családjukat, mit lélegeznek be, mivel 
érintkezik a bőrük.

Hozzád hasonlóan nyitottak arra, hogy 

 egészség-, környezet- és költségkímélő takarítási és tisztítási praktikákat próbáljanak 
ki, és osszanak meg egymással

 apró lépésenként változtassanak a mindennapi vegyszerhasználati szokásaikon.

Mindezt egy egymást segítő, támogató csoport keretein belül. 

A háztartási vegyszerekkel azért fontos 
foglalkoznunk, mert...

… INDOKOLATLANUL SOKAT KÖLTÜNK TISZTÍTÓSZEREKRE

Magyarországon évente több mint 33 milliárd forintot költünk tisztító- és takarítószerek-
re. Ez ugyan háztartásonként átlagosan csak 7.500 Ft-ot jelent évente, de a nagy szórás 
miatt sok családnál ez több tízezer forintos tétel. (Nielsen, 2018).

Ha elhagynánk a három egészségre és környezetre legkárosabb – és szerintünk legértel-
metlenebb – tisztítószert, vagyis az öblítőt, az egyszer használatos nedves tisztítókendőt 
és a légfrissítőket, akkor ebből a pénzből egy év alatt legalább kétszer, de akár tízszer is elme-
hetnénk egy 3–4 fős családi strandolásra! (Szupermarketek min. max. áraival számolva, 2019)

… AZ EGÉSZSÉGÜNKKEL IS FIZETÜNK ÉRTE

A reklámoknak köszönhetően sokak számára a minél több tisztítószer használat jelenti 
a nagyobb tisztaságot. Gyakran figyelmen kívül hagy juk a gyártó által ajánlott használa ti 
mennyiséget. Éppen ezért a szükségesnél több vegyszert használunk takarításkor, és ak-
kor is mosunk, takarítunk, ha nem feltétlenül szükséges. Habár a több tisztítószer önma-
gában még nem növeli a takarítás hatékonyságát, miközben bőrünkkel érintkezik, vagy 
belélegezzük, károsítja az egészségünket, még ha nehéz is egyértelmű és kizárólagos ösz-
szefüggést kimutatni például a bőrallergia vagy asztma és a tisztítószer használat között. 
Így végső soron duplán költünk rá: egyszer, amikor megvesszük, és utána, amikor a tisztí-
tó szerek okozta bőr-, légzési és egyéb megbetegedéseinket kezeljük, akár több évvel ké-
sőbb, hiszen ezek a hatások összeadódnak, és többnyire késleltetve jelentkeznek. 

Egy 20 évig, 6000 résztvevő bevonásával készült európai kutatás szerint a háztartásban 
takarítást végző nők és a hivatásos takarítónők körében megnőtt az asztmás megbetege-
dések aránya.

Mi?
Mit? 

Miért? 
Milyen? 
Mitől?
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FÜRDŐSZOBA, WC
Mosás, öblítés
Vízkőoldás 
Illatosítás

KONYHA 
Mosogatás géppel, kézzel
Súrolószerek, zsíroldók, tűzhelytisztítók
Felmosás, általános tisztítószerek

NAPPALI 
Szőnyegtisztító, kárpittisztító
Parketta, fabútor ápolása, fényezése
Ablak, tükörtisztítás
Egyszer használatos/eldobható háztartási tisztítókendő

Útravaló

TARTALOM

+ =
5 liter öblítő                         365 db nedves törlőkendő                      5 db légfrissítő                                     2–10 db 3–4 fős családi strandbelépő
         /év                                                /év                                                     /év                                                          9.000 Ft–45.000 Ft/év 

+
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… FONTOS A KÖRNYEZETVÉDELEM

A magyar vásárlók 91%-a szerint a takarékos vegyszerhasználat jót tesz az egészségnek 
és a környezetnek egyaránt. Ennek ellenére 81%-uk a jövőben sem tervezi csökkenteni a 
tisztítószere mennyiségét. (Nielsen, 2019)

Nagyon sok tisztítószeres flakon veszélyes hulladéknak minősül a benne lévő vegyszer 
miatt, és csak hulladékudvarban adható le, hogy megfelelően ártalmatlanítsák.

A nedves törlőkendők nem bomlanak le, így ennek a terméknek nem csak a csomagolása, 
hanem az egész tartalma a szemétlerakón végzi, vagy rosszabb esetben a WC-ben, ahol 
dugulást okozhat.

… NEM IS TUDJUK, MIT HASZNÁLUNK

Az összetevőknek csak egy részét köteles feltüntetni a gyártó a terméken. Ebben az esetben 
is összefoglaló néven szerepel, például „anionos felületaktív anyag”, ez a legtöbb esetben 
több vegyület keverékét jelenti. A legkárosabb összetevők pontos neve gyakran csak a 
biz tonsági adatlapon olvasható, amely nincs a termékhez csatolva, csak online elérhető. 

Milyen egy Tiszta otthon ÖkoKör? 
A Tiszta otthon ÖkoKör olyan, mint egy szövetség, amelyben arra vál lal-
koz  tok, hogy egymást segítve, együttes erővel zöldítitek tisztítási, taka-
rítási szokásaitokat.

Az első, bemutatkozó találkozás után mindannyian áttekintitek otthono-
tokat, mérést, számolást végeztek, hogy tudjátok, jelenleg hol tartotok, 
és miben tudnátok, szeretnétek fejlődni.

Az első alkalom után (kb. hetente) még 4 alkalommal találkoztok. A Tiszta 
otthon ÖkoKör addig tart, amíg sorban végig haladtok a lakás különbö-
ző helyiségein, a különböző tisztítószereken, amíg fel nem dolgoztátok 
a munkafüzet témaköreit (fürdőszoba, konyha, nappali), és ki nem pró-
báltatok néhány új praktikát.

Miután végighaladtatok minden helyiségen, a Tiszta otthon Öko Kör végén 
az újonnan rögzült takarítási szokásokat is figyelve újabb mérés következik. 
A Tudatos Vásárlók Egyesülete össze gyűj ti, és bemutatja a méréseket, hogy 
lássátok és mások is lás sák, hogy az ÖkoKörösök együtt mennyivel járultak 
hozzá az egészségesebb életmódhoz, a környezetterhelés csökkentéséhez. 

Az eredményeiteket az utolsó találkozón mindenképp ünnepeljétek 
meg, hiszen megdolgoztatok érte, megérdemlitek!

Végül, ha élvezted a munkát, és örömmel folytatnád, Te magad is szervezhetsz Tiszta ott-
hon ÖkoKört, ha részt veszel a Tudatos Vásárlók Egyesületének csoportvezető képzésén.

Miért jó ez Neked? 
A Tiszta otthon ÖkoKörben egyszerű változtatásokkal, kis lépésekkel sokat tehetsz azért, 
hogy a takarítási szokásaid egészségesebbek, pénztakarékosabbak és nem utolsó sorban 
környezetkímélőbbek legyenek. 
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A vállalások NEM igényelnek többlet kiadást, inkább odafigyelést, tervezést és szervezést. 
A változtatások pár hét gyakorlás után beépülnek a mindennapjaidba, felülírják a korábbi 
szokásaidat és rutinná válnak.

Mitől működik?
A Tiszta otthon ÖkoKör titka a csoportmunka. A közösség erőt, támogatást ad, ha el-
akadsz, esetleg lankad a lelkesedésed. Ráadásul, a mások előtt tett fogadalmakat köny-
nyebben betartjuk, csapatban a lelkesedés és a kitartás is erősebb.

A sikerélmény fontos eleme, ha látod, a kezdetekhez képest mekkora utat tettél meg. 
Ha a munkafüzetben lévő méréseket, kérdőívet (Ökotükröt) a program után is kitöltöd, 
számszerűsítve is láthatóvá válik, saját magad számára is, hogy mekkora változást értél el, 
vagyis honnan hova jutottál az ÖkoKör alatt. 

Az ÖkoKöröknek már sikerült
Hogy a közös változtatás mennyire jól működik, azt egy – Magyarországon – 2010-ben el-
indult, és azóta sikeresen működő kezdeményezés bizonyítja. A Tiszta otthon ÖkoKör höz 
hasonló ÖkoKörök és ÖkoKör Kamra résztvevői a teljes háztartás zöldítésére vál  lalkoznak: 
tagjaik újragondolják a víz, energia, vegyszerhasználatukat és hulladéktermelésüket, zöl-
dítik a közlekedésüket és az étkezésüket. Magyarországon 2010 és 2019 között több mint 
1000 háztartás vett részt ÖkoKörben, akik a program végére átlagosan…

 23%-kal kevesebb hulladékot dobtak a kukába,

 15%-kal csökkentették az áramfogyasztásukat, 

 24%-kal kevesebb ételt dobtak ki

 31%-kal kevesebb gázt és 

 13%-kal kevesebb vizet használtak.

Az ÖkoKör nemzetközi programban több mint 20 országban összesen több milliónyi ember 
mozdult meg, és indult el a változás útján. Ők már megtapasztalták: kis lépésekkel is nagy 
változást lehet elérni. Most rajtad a sor!

Így használd a munkafüzetet
A munkafüzet viszonylag könnyen megvalósítható, rövidtávon is látványos eredményeket 
hozó tippeket, vállalásokat tartalmaz. Kis dolgok ezek, de ha kipróbálod, érezni fogod, 
hogy van értelme az egyéni cselekvésnek, hogy apró lépésekkel is nagy eredmények érhe-
tők el. Nem volt célunk, hogy lefedjünk minden lehetséges témát és részletet, elvégre 
nem lexikont készítettünk. Az inspirációra törekedtünk. Ez a munkafüzet a Tiéd: nyugodt 
szívvel dolgozd át, javítsd, jegyzetelj bele, formáld saját igényed szerint.

A munkafüzetet három nagyobb témakörre – fürdőszoba, konyha, nappali –, ezeken belül 
pedig szűkebb területekre (mosás, mosogatás, szőnyegtisztítás stb.) osztottuk. 
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A Tiszta otthon ÖkoKör javasolt menete 
ÖkoKörök toborzása csoportvezetők képzése

1

2
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5 1. TÉMATALÁLKOZÓ: 
    FÜRDŐSZOBA, WC 
ELLENŐRZÉS: mérések
ÚJ: • témafelvezetés – 

fürdőszoba, wc
• vita, ötletek gyűjtése
• vállalások 

2. TÉMATALÁLKOZÓ: 
    FÜRDŐSZOBA, WC 

LEZÁRÁS: fürdőszoba, wc 
ÚJ: • témafelvezetés - konyha

• vita, ötletek gyűjtése
• vállalások 

3. TÉMATALÁLKOZÓ: 
    NAPPALI

LEZÁRÁS: konyha
ÚJ: • témafelvezetés - nappali

• vita, ötletek gyűjtése
• vállalások 

ELLENŐRZÉS: mérések

ZÁRÓ TALÁLKOZÓ
LEZÁRÁS: nappali
ELLENŐRZÉS: mérések, Ökotükör
ÚJ: • ünneplés, 

• hogyan tovább?

TALÁLKOZÓ 

• ismerkedés, bemutatkozás
• az ÖkoKör program bemutatása
• menetrend, témák átbeszélése
• témafelelősök jelentkezése
• ÚJ: Ökotükör, mérések megbeszélése



7    6

Minden témakör elején a témával kapcsolatos érdekes, vitaindító adatokat, tényeket ol-
vashatsz. Ezután következik a különféle, eltérő nehézségű vállalások sora, amelyek között 
mindenki megtalálhatja a neki megfelelő kihívást. 

Mielőtt azonban belevágnál, töltsd ki a méréseket és az Ökotükröt tartalmazó kérdőívet.

Az ÖkoKörök 10 alapelve 

Ökotükör, mérések
Az Ökotükör és a mérések is ugyanazt a célt szolgálják: segítségükkel feketén-fehéren 
látod, hogy a vállalásokat teljesítve, a Tiszta otthon ÖkoKörben töltött idő alatt mekkora 
utat tettél meg. Ehhez viszont az ÖkoKör elején és a végén is ki kell töltened a kérdőívet. 

Az adatokat először ide a füzetbe jegyezd fel, majd az ÖkoKör végén küldd be a TVE online 
felületére, amit a TVE-től e-mailben megkapsz. 

Az ÖkoKör után fél évvel újra megkérünk, hogy adj nekünk visszajelzést a ta karítási hasz-
nálati szokásaidról. Így az is láthatóvá válik, hogy melyik vállalásod épült be hosszú távon 
is a mindennapi rutinjaid közé. 

A Tudatos Vásárlók Egyesülete összesíti a méréseiteket. Így a honlapunkon és a sajtó-
anyagainkban be tudjuk mutatni másoknak is, hogy az ÖkoKörösök közösen mennyivel 
járultak hozzá az egészségesebb és környezetkímélőbb életmódhoz. Ezáltal a méréseid-
del hozzájárulsz ahhoz, hogy mások is belássák, sok kis lépés összességében nagy válto-
zást eredményez, így ők is kedvet kapnak a zöldítésre. 

Miért kell mérni?
Hiába hétköznapi, régóta rögzült dolgokról van szó, sokszor magunk sem vagyunk tisztá-
ban a mindennapi fogyasztási szokásainkkal, talán éppen azért, mert rutinból tesszük. Ha 
sikerül jobban megfigyelned magadat, könnyebb lesz változtatni is.

 Ebben segít az Ökotükör, amely egy gyors helyzetképet nyújt arról, hogy a takarítási 
szokásod mennyire egészséges, zöld.

 Pontos adatokat viszont csak a méréssel kapsz. A konkrét, számszerű adatokat úgy 
kapod meg, ha minden helyiségben megszámolod a kérdőívben szereplő termékeket, 
és lejegyzed az ÖkoKör elején és a végén is. 

NE FELEDD! A mérés a változás, nem pedig a másokkal való összehasonlítás miatt fontos. 
A vállalások célja a Te fejlődésed, nem pedig a verseny másokkal. Nem is lenne sok értel-
me két különböző élethelyzetben lévő embert összehasonlítani, mindenkinek mások az 
adottságai, lehetőségei, erősségei és a gyengéi is.

Vállalások 
A vállalásaid lehetőséget jelentenek majd a számodra. Hogy ne rémülj meg nyomban, ve-
gyük például a „Fürdőszoba” fejezetben a „Mosás” témakört. Itt a mosószerrel foglalkozó 
fejezetben válogathatsz a kisebb-nagyobb nekiveselkedést igénylő vállalások között. Te 
döntheted el, mennyi erőt, lelkesedést érzel magadban. Vállalod, hogy felére csökkented 
a mosószer adagodat? Vagy keményebb fából faragtak, ezért egyből öko mosószerre vagy 
mosószódára váltasz? A te döntésed, csak szánd rá magad, és vágj bele!

Fejezetenként bőven elég egyetlen vállalást teljesítened. Fontos, hogy inkább kevesebbet 
vállalj, de azt valóban vidd végig, próbáld ki. Ha elakadsz, kérd a csoporttagjaid segítségét, 
hátha ők már rutinosak abban a kérdésben, és segítenek átbilleni a holtponton. Termé-
szetesen, ha buzog benned a változtatás vágya, a vállalások terén a határ a csillagos ég!

A vállalások legtöbbje egy hét alatt teljesíthető. Akkor érhetsz el valódi változást, ha az első 
próbahét után is kitartasz azok mellett a vállalások mellett, amelyek beváltak, sikerültek. 

Látni fogod, hogy a vállalások leírása nem tartalmaz minden részletet és információt. Inkább 
csak az irányt mutatja meg, a hiányzó részletek összerakása a Te és a csoportod feladata lesz.

A TVE-től minden héten kapsz egy tematikus hírlevelet, hasznos cikkekkel, videóval, ajánlott 
weboldalakkal, amelyek segítenek a további tájékozódásban, gondolkodásban.
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Ezek a jelek segítenek a munkafüzet 
használatában

TÉMAKÖRÖK

A munkafüzetet három témakörre osztottuk, mindegyiken belül további altémákat 
találsz. 

Ezt a jelet a „Fürdő, WC” fejezetnél találod, de látni fogod, hogy sok átfedés van az egyes 
fe je zetek között, hiszen sok tisztítószert több helyiségben is használunk. 

Ezt a jelet a „Konyha” témakörnél találod. 

Ezt a jelet a „Szoba” témakörnél találod. 

MIÉRT? HOGYAN? 

A fejezetek elején megtudhatod, miért fontos, hasznos az adott témával foglalkozni.

A vállalások ötletet adnak ahhoz, hogy fogj neki, merre indulj el a változás útján. A részle-
tek kidolgozása és persze a megvalósítás rád és a csoportodra vár.  

VÁLLALÁSOK TÍPUSAI, NEHÉZSÉGI FOKOZATAI:

Előzd meg! Itt tippeket találsz, hogy bizonyos szennyeződéseket hogyan előzhetsz meg, 
így később sok vegyszert és több óra munkát megspórolhatsz.

Csökkentsd! Ennél a jelnél olyan tippet találsz, amely segít abban, hogy a jelenleg hasz-
nált mosó-, tisztítószer mennyiségét csökkentsd, de még nem kell más termékre váltanod. 

Hagyd el! Ezt a jelet csak olyan kategóriákban találod meg, ahol az adott szerek annyira 
károsak – és szerintünk értelmetlenek –, hogy érdemes teljesen elhagyni és/vagy kiváltani 
valamilyen természetes alternatívával.

Válts ökocímkés, zöld termékre! Ennél a jelnél tippeket olvashatsz arról, hogy milyen 
„bolti” ámde szelídebb, ökocímkés megoldások vannak.

Méreg(mentes) zöld megoldások Itt alternatív tisztítószerek használatához kapsz tippet. 

Mi kipróbáltuk, nekünk bevált. Ennél a jelnél olyan konkrét tippeket találsz, amelyekről 
már biztosan sokat olvastál, de néha a bőség zavarában az ember elbizonytalanodik, hogy 
valóban melyik működik. Ezeket a praktikákat a TVE önkéntesei, ÖkoKörösei és a TVE 
munkatársai a Tiszta otthon ÖkoKör program tesztelése során maguk is kipróbálták, és 
nekünk bevált, ezért nyugodt szívvel ajánljuk. 

VAN MÉG…

Elérhető megtakarítás: Itt kiszámoltuk, mennyit spórolhatsz, ha zöldebb megoldásra 
vál tasz. A bolti tisztítószereknél a Tesco webshop árait, az öko tisztítószerek esetében a 
Zöldbolt.hu 2019. júliusi árait vettük figyelembe. 

Csomagolás: Ennél a jelnél néhány tippel segítünk, hogyan tudod csökkenteni 
a háztartási vegyszerhasználatból keletkező hulladékot.

Ide jegyzetelhetsz, gyűjtheted a saját ötleteket, recepteket!         

Vágd ki, vidd magaddal bevásárláskor!

Mi se szeretjük, ha túl sokan vagyunk kis helyen, de azért ne félj tőlünk, 1–2 por-
cicával még senkinek sem gyűlt meg a baja. Sőt, most még segítünk is!
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Ökotükör, mérések 
Az Ökotükör és a mérések révén képet kapsz arról, hogy a Tiszta otthon ÖkoKörben mek-
kora utat tettél meg, milyen változást értél el. Ehhez viszont az ÖkoKör elején és a végén 
is ki kell töltened a kérdőívet, a méréseket. 

Érdemes először itt a munkafüzetben kitöltened, és csak utána felvinni a TVE online felü-
letére, amit a TVE-től e-mailben megkapsz. 
A mérés eredményét és a válaszokat beszéljétek meg a következő találkozón.

A mérés elvégzése előtt, kérjük, tanulmányozd az ökocímkéket, hogy felismerd őket az 
általad használt tisztítószereken:

Ökocímkék
Az európai Ökocímke
A leggyakrabban előforduló öko termékcímke tisztítószereken. 
Az ökocímke környezetileg kitűnő tulajdonságokra utal, ame-
lyet olyan termékek és szolgáltatások kapnak meg, amelyek az 
adott termékkategóriában a teljes életciklusuk alatt megfelel-
nek a magas környezetvédelmi elvárásoknak. Azaz a nyersanyag 
előállításától kezdve a termelésen keresztül a terjesztésen át a 
megsemmisítésig a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően 
minimalizálják a környezeti behatásokat.

Blauer Engel – Kék angyal
Az első ökocímke 1978 óta. A tanúsítást egy független szakmai 
zsűri, a német felelős minisztérium és hatóság, valamint tanúsító 
szervezet végzi. 

Környezetbarát termék
Ez a logó a termék környezetbarát és környezetkímélő jellegét 
hiva tott tanúsítani. Célja többek között az ökológiailag tiszta 
technológiák és a környezetbarát készítmények, termékek előál-
lítása, fejlesztése, és a vállalkozások erre való ösztönzése.

Mérés 
Járd végig a lakást! Számold össze, és írd ide, hogy hány fajta tisztítószer (flakon, doboz 
stb.) van a háztartásodban. 

FIGYELEM! 
 Ha ugyanabból a termékből többet vásároltál, akkor azt csak 1 db-nak jelöld a táblázat-
ban. pl. 6 flakon ecet  1 db, 3 kg mosószóda  1db

 A tisztítószereket CSAK ahhoz a helyiséghez írd, ahol megszámoltad/tárolod őket, nem 
baj, ha másik helyiség takarításához is használod, de ne számold duplán. Pl. ha a konyhaszek-

rényben tárolod azt a tisztítószert, amellyel a konyhai csempét, fürdőt és a WC-t is takarítod, akkor csak a konyhához írd, a 
többi helyiséghez ne számold.  

Valószínűleg az ÖkoKör végére nem fogynak el a régi tisztítószerek, csak azért ne öntsd a lefolyóba, hogy jobb számot 
kapj a végén.  Ezért is fontos, hogy részt vegyél az utánkövetésben. Fél vagy egy év múlva könnyen lehet, hogy a tisz-
títószeres szekrényed is kisebbre cserélheted!

MÉRÉS NEM ökocímkés 
(db)

Ökocímkés 
(db)

Az Ökocímkék felismeréséhez az előző 
oldalon találsz segítséget!

Mosószóda, szóda
bikarbóna, ecet, 
citromsav, mosó

szappan, gyógyszer
tári alkohol 

(db)

Egyszer használatos 
nedves törlőkendő, 

tisztítókendő 
(db)

ÖkoKör 
elején

ÖkoKör 
végén

Fél évvel 
később

ÖkoKör 
elején

ÖkoKör 
végén

Fél évvel 
később

ÖkoKör 
elején

ÖkoKör 
végén

Fél évvel 
később

ÖkoKör 
elején

ÖkoKör 
végén

Fél évvel 
később

Fürdő, WC

Konyha

Nappali, szoba

Összesen

ÖKOTÜKÖR 1
soha

2 3 4 5
mindig

Mivel mosol, mosogatsz?
Hagyományos (bolti) tisztítószerekkel

Ökocímkés (bolti) tisztítószerekkel 
Az Ökocímkék felismeréséhez az előző oldalon találsz segítséget!

Alternatív tisztítószerekkel (pl. ecet, szódabikarbóna, citromsav, 
alkohol) Ha nem tudod, mik ezek, válaszd a „sohát”!

Mivel takarítasz?
Hagyományos (bolti) tisztítószerekkel

Ökocímkés (bolti) tisztítószerekkel 
Az Ökocímkék felismeréséhez az előző oldalon találsz segítséget!

Alternatív tisztítószerekkel (pl. ecet, szódabikarbóna, citromsav, 
alkohol) Ha nem tudod, mik ezek, válaszd a „sohát”!

A tisztítószer csomagolását a címkén lévő utasítás alapján „keze-
lem” (kuka, hulladékudvar, stb.)

Ökocímkék
VIDD MAGADDAL!

AZ EURÓPAI ÖKOCÍMKE
A leggyakrabban előforduló öko 
termékcímke tisztítószereken. Az 
ökocímke környezetileg kitűnő tu-
lajdonságokra utal, amelyet olyan 
termékek és szolgáltatások kapnak 
meg, amelyek az adott termékkate-
góriában a teljes életciklusuk alatt 
megfelelnek a magas környezetvé-
delmi elvárásoknak. 

BLAUER ENGEL – KÉK ANGYAL
Az első ökocímke 1978 óta. A tanú-
sítást egy független szakmai zsűri, 
a német felelős minisztérium és 
hatóság, valamint tanúsító szerve-
zet végzi. 

KÖRNYEZETBARÁT TERMÉK
Ez a logó a termék környezetbarát 
és környezetkímélő jellegét hiva-
tott tanúsítani. Célja többek között 
az ökológiailag tiszta technológiák 
és a környezetbarát készítmények, 
termékek előállítása, fejlesztése, és 
a vállalkozások erre való ösztön-
zése.

4. Gondold át, hányféle tisztító-
szerre van szükséged valójában! 
Le tudod szűkíteni a sort pár ta-
karítószerre, amelyeket többféle 
helyiségben is használhatsz? 
..........................................................
..........................................................
.........................................................

3. Esetleg van olyan szer 
otthon, amelyet régóta 
készülsz elhagyni vagy 
kiváltani? Ha igen, írd ide!
...........................................
...........................................
............................................
...........................................

2. Van ezek között olyan, amelyet 
nem is kellett volna feltétlenül 
megvenned, mert kiváltható lett 
volna másik, már meglévő szerrel?
..........................................................
..........................................................
.........................................................

1. A tisztítószereket végignézve 
van ezek között olyan termék, 
amelyet soha, vagy az elmúlt 
egy évben csak 1-2 alkalommal 
használtál? Melyek ezek?

..........................................................................

..........................................................................

......................................................................



Tűzveszélyes

Szikrától, lángtól távol kell tartani a terméket és csomagolását.

Környezetre veszélyes

Nagyon mérgező termék! 
Az élővilágra, élővizekre hosszantartóan káros hatású szer. 

Toxikus

A termék súlyos mérgezést okozhat.

Egészségre veszélyes

A termék akut toxicitást, bőrmarást, súlyos szemkárosodást,
lég ző szervi érzékenységet, toxicitást okozhat.
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Veszélyességi jelek 
A vegyszerek használatában egy európai rendelet határozza meg a CLP-t (Classification, 
Labelling and Packaging Regulation), vagyis a szerek osztályozását, címkézését és a cso-
magolási szabályait. 2015 óta az emberre és a környezetre gyakorolt hatásuk szerint kell 
jelölni, illetve címkézni a háztartási vegyszereket.

A vásárlók számára meglepő lehet, de a környezetbarát tisztítószereken, illóolajokon is 
gyakran szerepelnek a veszélyességi jelzések. Hogy lehet ez? 

A veszélyességi jel gyakran a szer töménysége miatt kerül rá, például a 100%-os illóolajon 
az éghető és a mérgező jelzés is szerepel, viszont nem életszerű, hogy hígítatlanul, nagy 
mennyiségben használjuk, vagy a lefolyóba öntjük.

Attól, hogy egy szer a maga kategóriájában környezetkímélőbb, mint a társai, nagy kon-
centrációban még lehet káros! Természetesen nem jellemző, hogy valaki evőkanállal, ma-
gában egye az öko minősítésű mosószert vagy citromsavat, de ettől még a csomagolásán 
fel kell tüntetni a veszélyesség jelzést. 

Ugyanaz a citromsav vagy szódabikarbóna élelmiszerként csomagolva étkezésre alkal-
mas jelzéssel van ellátva, míg tisztítószerként csomagolva a nagyobb mennyiség miatt a 
borítón több figyelmeztető jelzés is helyet kap.

Az étkezési ecetsav és citromsav is erős sav, ezért ezek koncentrátuma belélegezve irri-
tálja a légutakat. A 20%-os ecetsavat mindenképp ajánljuk minimum fele arányban vízzel 
hígítani, ha közvetlenül szeretnénk használni (nem öblítéshez, ahol amúgy is több liter 
vízzel keveredik). Ha ecetet használsz, mindig nyiss ablakot. Zárt, nem szellőztethető, kis 
helyiség tisztításakor hígítva használd az ecetet, hagyd nyitva az ajtót, és többször tarts 
szünetet takarítás közben. 

A mosószódás vízbe ne áztassuk túl sokáig a kezünket, vagy használjunk kesztyűt, hiszen 
a mosószóda kiváló zsíroldó, ezért a hámréteg zsírját is oldja! Kézi mosáshoz használjunk 
inkább kíméletesebb mosódió főzetet, vagy környezetbarát, kímélő mosószert.

Soha ne használjunk ecetet gránitból, márványból vagy terméskőből készült munkalap, 
já rólap tisztításához – tönkreteheti a felületet. Fém és zománcozott felületeket korrodál-
hatja.

Figyelem! Irritáló

Bőr- szem és légzőszervi irritációt okozhat. 

Veszély! 

Lúgos vagy savas, maró hatású készítmény. 
Égési sérülést és szem károsodást okozhat!

Veszélyes ségi 
jelek 
VIDD MAGADDAL!

Figyelem! Irritáló

Veszély! 

Tűzveszélyes

Tűzveszélyes

Környezetre veszélyes

Toxikus

Egészségre veszélyes

TIPP: Az ÖkoKör előtt vagy az 
ÖkoKör során több tisztító-
szer-recept is szóba kerül 
majd. Üres, vagy az ÖkoKör 
alatt megüresedő flakonjai-
dat, palackjaidat tartsd meg, 
vagy ajánld fel a többieknek! 
Így új életre kelhetnek, ha 
házi tisztítószerrel töltitek 
meg. Ha több flakonra is 
szükséged van, kérdezd meg 
a többieket, hátha valaki tud 
adni neked is!

TIPP: Ismerd meg az alternatív 
tisztítószereket a melléklet-
ben található kisokosból! 
Ezek ismeretében bármikor 
előveheted a szükséges szert 
(a szennyeződés és a felület 
fajtájától függően), és nem 
szükséges ugyanazt a ható-
anyagot megvásárolnod kü-
lönböző feliratú flakonokban. 



   
1 1. 

FÜRDŐ, WC
Mosás – öblítés

Vízkőoldás WCben, mosógépben
Illatosító spray, WC illatosító
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Mosás – öblítés

 A háztartások több mint 90%-ában a mosogatószer, mosószer és az öblítő a három 
leggyakrabban megtalálható tisztítószer.

 Az öblítőkben található felületaktív anyagok lerakódnak és réteget képeznek a textil-
szálakon. Ettől az anyag puhábbnak tűnik, viszont mivel a textilen marad, légúti prob-
lémát és bőrviszketést okozhat. Megéri ez az áldozat a mesterséges puhaságért? 

 Az öblítőkben lévő kationos felületaktív anyagok szennyvízbe, majd az élővízbe kerülve 
nem bomlanak el teljesen, mérgezőek a vízi élővilágra. Emiatt az öblítők nem is kaphat-
nak ökocímkét. 

Sokszor akkor is mosunk, ha nem muszáj. Ha a ruhád nem koszos vagy izzadságszagú, 
elég csak kitenni néhány órára szellőzni, ahelyett, hogy fölöslegesen elindítanád a mosó-
gépet. Ha szükséges, gondold át/beszéljétek meg a családdal, mi az, amit többször is fel 
lehet venni, mielőtt a szennyesbe kerülne.

A mosógép bebüdösödése könnyen megelőzhető. A mosógép ajtaját és a mosószer tartót 
hagyjuk nyitva mosás után, hogy ki tudjon száradni. A szennyes ruhát ne a mosógépben 
gyűjtsük, hanem csak közvetlenül a mosás előtt tegyük bele!

Mosás után minél hamarabb teregess ki, így a ruhák nem büdösödnek be. Ha van a gépe-
den öblítés-késleltető gomb, ezzel bármikor elindíthatod a mosást, viszont az utolsó sza-
kaszt csak akkor végzi el, mikor megnyomod a gombot, addig az öblítővízben áll a ruha. 
Így nem gyűrődik, büdösödik. 

Vedd figyelembe a csomagoláson 
lévő ajánlott mennyiséget, ne hasz-
nálj annál többet! Először próbáld 
ki, hogy csak fele mennyiségű mo-
sóport használsz. Legközelebb ismét 
próbáld azt felezni. Figyeld a mosá-
si hatékonyságot! Találd meg a ne-
ked megfelelő mennyiséget!

Keverd saját (felezett/harmadolt/
ne gyedelt mennyiségű) mosóporo-
dat fele arányban mosószódával!

Próbáld teljesen elhagyni az öblítőt, káros és felesleges pénzkiadást jelent. Ha minden-
képp ragaszkodsz az illathoz, a Méreg(mentes)zöld megoldások között találsz tippeket 
ruhák illatosításához. 

Ha legközelebb mosószert vásárolsz, keress ökocímkés terméket!

Próbáld ki mosáshoz a valamelyik egyszerű házi módszert:
- mosószóda: 2 evőkanálnyit tegyél a dobba vagy a mosószer tartályba.  
 
- mosószappan-reszelék: Egy csapott evőkanál reszeléket 2 dl meleg vízzel felkevered, és a 
dobba öntöd.
 
- mosódió sötét (!) ruhákhoz: 4–5 db mosódiót egy kis vászonzsákban tegyél a dobba (40 °C 
feletti mosásnál) 
 
- mosódió főzet alacsonyabb hőfokon mosáshoz (30 °C): Önts fel 4–5 db mosódiót forró 
vízzel, majd egy éjszakát hagyd állni, ez a lé vízzel keverve mehet a mosógép dobjába 

Öblítéshez próbáld ki az ecetet: 0,5–1 dl/mosás! Ha nem tetszik az illata, adj hozzá 5–+10 
csepp illóolajat vagy 2–5 csepp mosóparfümöt.

FOLTELTÁVOLÍTÁS  
Kávéfolt: 2–3 csepp gyógyszertári alkohollal dörzsöld be a foltot, majd mehet a mosásba

Paradicsomfolt: Minél hamarabb áztasd hideg vízbe, majd tedd ki a napra. Hihetetlen, de 
a folt eltűnik!

Izzadtságfolt/dezodorfolt ruha hónalján: Szódabikarbónából keverj pasztát egy kis vízzel, 
és dörzsöld be vele. Színes ruhánál először végezzünk színpróbát.

Vérfolt, kakis babapelenka, zsíros ingnyak, beszáradt folt: Marhaepe szappannal dörzsöljük 
át a foltot, majd fél–egy órát hagyjuk hatni. Ezután öblítsük ki. Ha szükséges, ismételjük 
meg a kezelést. Akár szappanosan is mehet a mosásba.

Rágógumi: Tegyük a ruhát a fagyasztóba – a megdermedt rágó könnyebben eltávolítható. 
Szőnyegen jégkockával fagyasszuk.

Fehérítésre a nátrium-perkarbonát vált be nekünk. A mosógépdobba tegyél 1–2 evőkanál-
nyit a fehér ruhák mellé, és 40 vagy 60 °C-on mosd ki a ruhákat!

Az UV-fény fehérít és fertőtlenít. Ha teheted, a fehér ruhákat szárítsd a napon! 

A mosószóda, citromsav és a szódabikarbóna papírcsomagolásban is kapható. 

Ecetet készíthetünk házilag, vagy megvásárolhatjuk kimérve, amennyiben van a közelünk-
ben csomagolásmentes bolt.

A citromsavat egy üveg vízben feloldva ecet helyett használhatod, de vedd figyelembe, 
hogy gyengébb sav, mint az ecet. 

Elkészítés:
Egy fazékban forraljunk fel 3 liter 
vizet. Adjuk hozzá a lereszelt mosó-
szappant. Oldódásig kevergessük, 
majd tegyük félre. Egy kisebb 
edényben forraljunk 1 liter vizet, 
majd a tűzről levéve keverjük bele 
a 20 dkg mosószódát. Oldódásig ke-
verjük, majd hagyjuk hűlni. Ha már 
langyos, a szappanos léhez öntsük 
a mosószódás oldatot, hozzáadjuk 
a szódabikarbónát és az illóolajat. 
Botmixerrel összeturmixoljuk. 
Szépen kifehéredik és pudingsze-
rű állaga lesz. Közben még adunk 
hozzá vizet, mert nagyon besűrűsö-
dik. Ebből kb. 7 liter mosószer lesz, 
amit üvegekbe, kiürült mosószeres 
kannába öntünk. Később még hígít-
hatjuk, ha besűrűsödik.

FŐZÖTT MOSÓGÉL
Hozzávalók:

- 20 dkg mosószóda- 15–20 dkg mosószappan
- 6 ek. szódabikarbóna- teafa v. citrom illóolaj

MOSÓPOR HÁZILAG

Hozzávalók:

- 2 rész mosószóda

- 1 rész reszelt mosószappan

- Pár csepp illóolaj

Elkészítés: keverd össze a 

hozzávalókat egy befőttes 

üvegben, és rázd össze.

=
+ +

=
1.

2.

Számold össze, mennyi öb-
lítőt használsz egy évben! Ez 
összesen mennyibe kerül? 
................... Ft
Mire költenéd ezt a pénzt 
szívesebben?

Ha elhagyod az öblítőt ennyit spórolhatsz… 

5 liter öblítő/év = 
1.700–9.000 Ft/év

TIPP: 
HÁZI KÉSZÍTÉSŰ TISZTÍTÓSZEREKNÉL 
EZEKRE FIGYELJ!
- Ha illóolajat is használsz, 
ne készíts egyszerre túl nagy 
mennyiséget, mert az illóolaj 
megavasodhat. Inkább utólag 
add hozzá az illóolajat!

- Ha tisztítószer készítéshez 
használsz botmixert, utána 
alaposan mosd le!

- Ne felejtsd el felcímkézni azt 
a flakont, befőttes üveget, 
amelyben a házi készítésű 
tisz títószert tartod. A tárolás-
nál itt is figyelj arra, hogy 
kis  gyerekek ne érhessék el 
könnyen.
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Illatosító spray, WC illatosító 

 A légfrissítő termékek használatakor többnyire illékony szerves vegyületek (VOC)  
kerül nek a levegőbe, amelyek szem-, orr- vagy torokirritációt, fejfájást, koordinációs 
zavart, hányingert okozhatnak, növelhetik az asztma, allergia kockázatát. 

 A légfrissítő spray-ken gyakran olvashatjuk a következő figyelmeztetések: „A permet 
belélegzése tilos.”, „Csak jól szellőztetett helyen használható.” Kizárt, hogy a permetet ne 
lélegezzük be, ha pedig szellőztetünk, akkor mi szükség van illatosításra?

Használd ritkábban – gondold át, tényleg szükséges-e éppen akkor bevetni!

A légfrissítőt – akárcsak az öblítőt – fokozott egészségkárosító hatása miatt mindenképp 
ajánlott teljesen elhagyni. Ökocímkés terméket ne keress, ugyanis erre a termékkategóri-
ára, akárcsak az öblítőkre, nem adnak ökocímkét.

Szellőztess többet, ezzel is frissül a levegő!

Használj illóolajat! Bizonyos illóolajoknak nyugtató, másoknak élénkítő hatása van. Nézz 
utána, hogy melyik mire jó, és próbálj ki egyet.

Ha ragaszkodsz az illathoz, próbálj saját magad készíteni légfrissítőt. 

Légfrissítő szódabikarbónából, az egyik legegyszerűbb módszer: egy kisméretű, lyukas tete-
jű befőttesüvegbe tegyél néhány kanál szódabikarbónát és pár csepp illóolajat. 

Illatosító száraz virágokból: Száraz virágokra csöppents pár csepp illóolajat. A növényi ros-
tok aromadiffúzorként funkcionálnak, a csokor több napig illatozik.

A hajtógázos flakonok veszélyes hulladéknak számítanak. A kommunális kukába dobva a 
lerakón keletkező hőségben felrobbanhatnak, ezért ezeket hulladékudvarban kell leadni. 

Az illóolajokat újrahasználható és újrahasznosítható üvegcsében tudod megvásárolni, 
ráadásul kevesebb helyet is foglalnak.

Vízkőoldás WC-ben, mosógépben

 A vízkőoldó szerek erős savak, a lefolyótisztítók pedig erős lúgok, amelyek a szennyvíz-
be és onnan az élővizekbe kerülve káros hatásúak. 

 A legtöbb fertőtlenítőszer nátrium-hipokloritot tartalmaz, ezt szoktuk hipónak nevezni 
a köznyelvben. Erősen reaktív, sejtkárosító hatású anyag.

 Ha a hipót savas tisztítószerrel (pl. vízkőoldó, ecet) együtt használjuk, klórgáz szabadul 
fel, amely fojtó, szemirritáló hatású, károsítja a tüdőt (a hadászatban vegyi fegyverként 
használják).

Ha munkafelületet, fali csempét munkavégzés, takarítás vagy zuhanyzás után szárazra 
törlöd, megelőzheted a vízkőképződést.

Próbáld ki, ha hígítva használod a vízkőoldódat veszít-e a hatékonyságából!

Legközelebbi használatkor hígítsd tovább, addig, amíg még eléred a kívánt hatást.

Próbáld ki az ecetet vagy az alkoholt a krómozott felületek tisztításához, vízkőoldáshoz. 
Ha nem szereted az ecet illatát, használhatsz vízben oldott citromsavat is. A citromsav 
kíméletesebb. 

Ha eldugult a lefolyó, vagy nagyon vízköves a WC, a vízforralóban melegíts fel 1 liter vizet 
1 dl ecettel, öntsd rá a lefolyóra vagy a WC-re. Így nem csak a dugulás szűnik meg, de a 
vízforralódat is vízkőtleníted. Fontos, hogy csak olyan vízforralóban alkalmazd ezt, ame-
lyiknek nincs az alján szilikoncsík tömítés! Ne legyen túl forró a víz, nehogy elrepedjen a 
WC csésze, vagy kárt tegyen a lefolyócsőben.

Nagyon vízköves kerámia vagy fém felület vízkőtlenítésére önts 10%-os ecetet egy jó nedv-
szívóképességű rongyra, és hagyd a rongyot több órára a megtisztítani kívánt felületen.

A bolti vízkőoldó és súrolószerek mind egy-egy műanyag flakonban érkeznek. Az ecetet 
csomagolásmentes boltban kimérve, a citromsavat, szódabikarbónát papírba csomagol-
va is meg tudod vásárolni. 

LÉGFRISSÍTŐ SPRAYHozzávalók: - 3 dl víz - 0,2 dl vodka - 10–20 csepp illóolaj
Töltsd bele egy szórófejes 
flakonba, és rázd össze! Kész!

Ennyit spórolhatsz, ha ecetre 

váltasz… 

3 liter vízkőoldó/év =
4.000–7.500 Ft/év 

3 liter 10%-os ecet/év = 
660 Ft/év



   

2. 
KONYHA

Mosogatás géppel, kézzel
Súrolószerek, zsíroldók, tűzhelytisztítók

Felmosás, általános tisztítószerek2
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Mosogatás kézzel, géppel 

 A legtöbb folyékony mosogatószer – valamint folyékony szappan, tusfürdő és sampon 
– habzóanyaga az olcsón előállítható SLS (Sodium Lauryl Sulfatate). Ez az anyag jól tisz-
tít és remekül habzik, viszont lemarja a bőr természetes zsírrétegét, így csökken a bőr 
védekezőképessége, könnyebben kiszárad, kisebesedik. Legszélsőségesebb esetben 
ekcéma kialakulásával is összefüggésbe hozható. 

 A gépi mosogatószerek is okozhatnak bőrirritációt. Számtalan esetben a csomagolá-
son szerepel a figyelmeztetés, hogy bőrrel ne érintkezzen a szer – de a tányérjainkkal, 
poharainkkal érintkezhet?

 A legtöbb gépi mosogatószer tartalmaz foszfátot, foszfonátot, klórt, amely az egész-
ségre és a vízi élővilágra is káros. 

Ne hagyd szennyes edényeid „beszáradni”, mert akkor sokkal több időt és energiát kell 
majd az elmosásukra fordítanod. Ha nem tudod azonnal elmosni, akkor áztasd be, vagy 
csak egyszerűen dugd be a dugót, miközben mosogatsz, így a végére hagyott koszosabb 
edények már „kiáznak”, mire a poharakat elmosod.

Hígítsd a mosogatószered, de a következő mosogatásnál csak ugyanannyi cseppet/
nyomás nyit használj, mint előtte. 

Felezd a mosogatógép tablettád! (Vigyázz! Bizonyos termékeken jelezik, hogy a tabletta 
bőrrel való érintkezése veszélyes lehet, használ gumikesztyűt!)

A legtöbb szupermarket és drogéria már árul ökocímkével ellátott mosogatószert és mo-
sogatógép tablettát is. Próbáld ki ezeket!

Próbáld ki, hogy legközelebb a mosogatógépben az öblítőszer helyére ecetet vagy citrom-
savat teszel – ez is vízkőoldó hatású, ettől is cseppmentesen száradnak az edények, és 
nem is mérgező!

A mosószóda remek zsíroldó. Akár régi edényeken a külső zsírréteg is leoldható, ha beáz-
tatod langyos mosószódás vízbe. Hagyd hatni 1–2 órát, és csak utána súrold át.

Régi kancsóban, bögrében a kávé, tea lerakódások könnyen leoldódnak, ha egy éjszakára 
szódabikarbónás vízzel állni hagyjuk. Másnap elég átmosni, nem szükséges hosszan dör-
zsölni.

A befőttes üvegen a címke vagy matrica után maradt ragasztó könnyen eltávolítható szó-
dabikarbóna és olaj keverékével. A paszta legyen sűrű, de még kenhető, ezzel dörzsöld át 
a matrica ragasztóját.

Az ecet+alkohol kombináció a mosogatógép öblítős rekeszébe öntve segít, hogy foltmen-
tesen száradjanak a poharak, tányérok.

Kézi mosogatószert már találhatsz kimérve néhány csomagolásmentes boltban. Léteznek 
újratöltős megoldások, például a Zöldboltban, ahol a korábban megvásárolt flakonba töl-
tik neked a mosogatószert.

A gépi mosogatószerek általában a papírcsomagoláson belül egyesével műanyagba van-
nak csomagolva. Ezzel szemben pár környezetbarát márka terméke kapható kizárólag 
papírcsomagolásban. A házi mosogatógép-tabletta összetevőit papírcsomagolásban is 
meg tudod vásárolni.

Súrolószer, zsíroldó, tűzhelytisztító

 A súrolóporok klórozott hatóanyagot és foszfátot, míg egyes edénytisztítók erős savat, 
illetve lúgot (nátrium- illetve kálium-hidroxid) tartalmaznak. Ezek károsítják a bőrün-
ket, belélegezve pedig a légszervünket, és szennyvízbe jutva a vízi élővilágot is. 

 A zsíroldó szerek – természetes és szintetikus zsíroldók egyaránt – a bőr zsírrétegét is 
oldják, és akár marást is okozhatnak.

Hagyd ázni és csak utána próbáld ledörzsölni! Így talán nincs is szükség súrolószerre.

A keletkező foltokat (pl. kifutott tej) még frissen töröld le, mielőtt egy következő melegítés 
során ráégne a tűzhelyre, így pár másodperc alatt megelőzhetsz egy többperces sikálást. 

Felezd a mennyiséget a legközelebbi használatkor. Nézd meg, valóban annyira van szük-
ség, mint amit eddig használtál, vagy a kevesebb is elég?

Próbáld ki a szódabikarbónát vagy a konyhasót zsíroldásra.

Edény tisztításra ugyanúgy hatékony lehet a citrom vagy az ecet is.

Elkészítés:
Az alkotókat keverd össze alapo san, 
várd meg, amíg minden kris tályos 
részecske feloldódik. Ha szük sé ges, 
botmixerrel segíthetünk. Az el ké szült 
folyadékot töltsd praktikus mosoga-
tószeres flakonba.

GÉPI MOSOGATÓSZER

Hozzávalók:

- 3 egység citromsav 

- 3 egység szódabikarbóna

- 2 egység mosószóda

- 1 egység só

KÉZI MOSOGATÓSZER(Tóth Andi: Dobd ki a szemetest! )
Hozzávalók:- 1,5 dl víz - 1,5 dl 20%-os ecet vagy    2 dl 10%-os- 1 dl decyl glucoside - 1 kávéskanál xantán - 2 kávéskanál citromsav

Ennyit spórolhatsz, ha ökocímkés ter mékre váltasz… 

- drogéria sajátmárkás ökocím-kés mosogatószer 
640 Ft/l  

- nem minősített mosogatószer 
400–1.200 Ft/l 

Elkészítés:
Összekevered egy edényben. Ha 
sze retnél tablettát készíteni, akkor 
szórófejes spriccnivel locsolgasd, és 
amikor összeáll, de még gyurmasze-
rűen szilárd, tedd jégkockatartóba, 
vagy formázz belőle golyókat, és 
szárítsd 1–2 napon keresztül.

Nézz szét a közeledben lévő 
szupermarketben és drogériá-
ban, hogy milyen EU-Ecolabel-es 
mosogatószert árulnak. Meny-
nyibe kerül? …............ Ft/liter 
Mennyibe kerül, amit eddig 
használtál? …............ Ft/liter  
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Odaégett edényben (ha nem teflonos) forralj szódabikarbónás vizet, majd hagyd lehűlni. 
Mikor lehűlt, az égett rész lemezenként leválik, szükség esetén egy falapáttal felkaparha-
tó, dörzsire nem is lesz szükség.

Tepsi és sütő tisztítását próbáld meg ecettel. Önts 2–3 evőkanál ecetet a tepsibe, tegyél 
hozzá annyi vizet, hogy ellepje a tepsi alját. Melegítsd föl a sütőt, az ecet gőze leoldja a 
sütő faláról a zsírt, már csak sikálnod kell. Energiatakarékosabb, ha sütés után a sütő tar-
talék hőjét kihasználva teszed be az ecetes tepsit. (A sütő ajtajának kinyitásakor vigyázz a 
kicsapó forró gőzzel!!) Zománcozott sütőnél ne alkalmazd ezt a módszert!

A házi szerhez szükséges alapanyag nagy része papírcsomagolásban is megvásárolhatóak.

Felmosás, általános tisztítószerek 

 A takarítószerek között 13 milliárd forintos éves forgalommal az általános tisztítók a 
leg keresettebbek Magyarországon. 

 A mostanában rendkívül népszerű egyszer használatos nedves törlőkendők többnyire 
le nem bomló műanyagból készülnek, majd ezeket itatják át egészségkárosító vegysze-
rekkel. Ráadásul különböző felületre különböző terméket gyártanak. Ha ragaszkodsz 
hozzájuk, készítsd el házilag! 

A cserepes növények ne álljanak közvetlenül a parkettán, tegyél alá tálcát, vagy tedd egy 
gurulós állványra. A kifolyt víz így könnyen feltakarítható. 

Próbáld ki, hogy csak feleannyit teszel a tisztítószerből. Figyeld a tisztítási hatékonyságot!
Legközelebb próbáld még azt a mennyiséget is tovább csökkenteni!

A legközelebbi vásárlásnál próbálj ki öko minősítésű terméket!

A parketta felmosásához próbáld az ecetes vizet, szép fényessé teszi! 
Keményfa padlóra sose használj ecetet!
Csempe felületek fel-és lemosásához próbáld a mosószódás vagy a szappanos vizet.

Készíts mosódió főzetet vagy ázalékot! Ebből egy evőkanálnyi a felmosóvízbe vagy a por-
törléshez jót tesz a fa felületeknek!

A felmosást, portörlést végezheted egyszerűen nedves ronggyal is, minden adalékanyag 
nélkül. A felmosás hatékonyságát csempe felületeken növelheted, ha forró vizet hasz-
nálsz.

A felmosófejet – a kidobás helyett – új életre keltheted, ha egy fél vödörnyi meleg vízben 
feloldasz 3 evőkanál mosószódát és 1 evőkanál szódabikarbónát, és beáztatod egy éjsza-
kára.

Az ecet és az alkohol is alkalmazható általános tisztítószerként, de az ecetet csak kevésbé 
zsíros felületekhez használd, mert nem jó zsíroldó. 

A házi szer összetevőinek nagy része csomagolásmentesen, utántöltve vagy papírcsoma-
golásban is vásárolható.

Elkészítés:
Egy 1 literes szórófejes flakonba te-
gyük be a mosószódát, majd töltsük 
fel vízzel, de ne teljesen színültig, 
utána adjuk hozzá a többi összete-
vőt. Falakról, csempéről is leoldhat-
juk vele a zsíros foltokat.
Ha szükséges, spriccelés után hagy-
juk hatni. Ezután dörzsöljük át a 
felületet. Végül egy nedves ruhával 
is töröljük át, hogy ne rakódjon le a 
zsíros szennyeződés elszappanosí-
tásakor keletkező üledék.

ÁLTALÁNOS TISZTÍTÓSZER 
ZSÍROS FELÜLETRE (Nyíri Zsuzsanna: Háztartásunk kémiája)Hozzávalók:- 2 ek mosószóda- meleg víz- (pár csepp mosogatószer)

Ennyit spórolhatsz a házi tisztító -szerrel… 

5 liter bolti általános tisztítószer /év=
4.000 Ft/év  

5 liter házi mosószódás tisztítószer/év= 
400 Ft/év 

Elkészítés:
Töltsd bele egy szórófejes flakonba. 
Rázd össze, és kész is vagy! Haszná-
lat előtt rázd fel!

ÁLTALÁNOS TISZTÍTÓSPRAY 

(Tóth Andi: Dobd ki a szemetest!)

Hozzávalók:

- 7 dl víz

- 3 dl ecet

- 1 ek. folyékony mosogató-

  szer vagy mosódió főzet

- 1 tk. citromsav

- (illóolaj)

Nézz utána, hol lehet a környéke-
den nagyobb kiszerelésű mosó-
szódát vagy  (kimérős) citromsavat 
venni! Mennyibe kerül?  
............. Ft/kg mosószóda 
............. Ft/kg citromsav



   

3. 
NAPPALI3 Szőnyegtisztító, kárpittisztító

Parketta, fabútor ápolása, fényezése
Ablak, tükörtisztítás

Egyszer használatos/eldobható háztartási tisztítókendő
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Szőnyegtisztító, kárpittisztító

 A szőnyeg és kárpitgyártás során a terméket égésgátlókkal, folt- és víztaszító anyagok-
kal valamint penész- és gombaölővel kezelik, ezek mind fluor vegyületek, valamint illé-
kony szerves vegyületek (VOC). Mivel ezek a vegyszerek kipárologva amúgy is terhelik a 
szobánk levegőjét, ne rontsuk tovább a levegő minőségét kétes hatású tisztítószerekkel!

A gyakori használat, a fény és a friss levegő természetes ellenségei a molyoknak. A szőnye-
get legalább félévente egyszer fordítsuk meg, vagy mozgassuk át, ezzel sokat tehetünk a 
molyok ellen.

Ha szőnyegre tesszük a cserepes növényt, az alsó vízgyűjtő tányér alá tegyünk még egy 
nagyobb tálcát. Így, ha szivárog a kaspó, vagy túlcsordul a cserép nem kell majd a szőnye-
get is tisztítani.

Ha a kanapén eszünk, iszunk, használjunk tálcát. A tálcáról könnyebb lemosni a foltokat, 
mint a kanapé kárpitjáról és szivacsából.

Próbálj kevesebbet használni a tisztítószerből! Legközelebb próbáld még tovább csökken-
teni a mennyiséget!

Ha legközelebb vásárolsz, nézz szét, találsz-e öko terméket!

Mosd át enyhén ecetes vízzzel a szőnyeg felületét, ettől fényesebb lesz.

A vörösborfoltot azonnal kezeljük, mert ha beszárad, nehezebb lesz. Öntsünk rá színtelen 
alkoholt (fehérbort, vodkát vagy patikai alkoholt), majd tegyünk rá sót. Ez megköti a foltot, 
így nem terjed tovább. Ezután nedves szivaccsal tisztítsuk.

SZŐNYEGHEZ ÉS KÁRPITHOZ
Ha rongyszőnyeged van, és befér a mosógépbe, nyugodtan kimoshatod.

Gyapjúszőnyeged terítsd le a friss, vastag hóra – előbb az egyik, majd a másik oldalával, és 
hóval dörzsöld át a felületét. Felélénkülnek a színek. Csak akkor ajánlott, ha van helyed és 
lehetőséged utána teljesen kiszárítani!

Kérdezd meg az ismerőseid, van-e valakinek gőzös szőnyegtisztítója. Egy évben egyszer 
biztos szívesen kölcsönadják! Vagy fogjatok össze többen, és béreljetek egyet közösen! 
Mielőtt belevágsz, olvass utána, hogy a te szőnyegeden szabad-e ilyet használni. Gyapjú 
és perzsaszőnyeghez nem ajánlott!

Ha zsírfoltos lett a kanapé, dörzsöld be mosószódás vízzel (1 dl langyos vízhez 1 ek. mosó-
szóda), hagyd állni, majd töröld át tiszta vizes szivaccsal.

BŐR BÚTORHOZ
Bőr bútorról a golyóstoll nyoma leszedhető 10%-os ecet és víz fele-fele arányú keverékével.

A nagyon elpiszkolódott vagy foltos bőr megtisztításához keverj egy evőkanál ecetet egy 
vödör langyos vízbe, és egy jól kicsavart ronggyal vagy szivaccsal töröld át a felületet, majd 
töröld szárazra egy puha törülközővel! 

Parketta, fabútor ápolása, fényezése

 A padlók, bútorok anyagát égésgátlóval, gombaölővel, konzerválószerekkel kezelik, 
amelyek negatív hatással lehetnek az idegrendszerre, hormonháztartásra, illetve aller-
gi záló hatásúak is lehetnek. A takarítószerek káros összetevői még tovább rontják a 
lakás levegőminőségét.

 A krémviaszokban található oldószerek meglágyíthatják vagy el is távolíthatják az alsó 
viaszréteget a hagyományosan politúrozott vagy viaszolt fafelületről. A keményviaszok 
(például méhviasz) nem tartalmaznak oldószert.

A fabútorokra tett növények alá tegyél a szükségesnél picit nagyobb méretű tányért. 

A kezeletlen faasztal felületét védd viaszosvászonnal. 

A fafelületek rendszeres áttörlése száraz, vagy jól kicsavart nedves ronggyal megelőzi a bú-
torok elkoszolódását, így nem kell fölöslegesen költenünk bútorápolóra, bútorfényezőre.

Próbáld ki, hogy legközelebb csak feleannyit teszel a tisztítószerből, mint eddig. Figyeld a tisz-
títási hatékonyságot! Legközelebb próbáld még azt a mennyiséget is tovább csökkenteni!

Legközelebbi vásárláskor válassz ökocímkés terméket!

Lakkozott felület áttörlése olvasztott méhviasszal. Elég 2–3 havonta elvégezni. 

Méhviaszt akár kirakodóvásárokon is vehetünk csomagolásmentesen méhészektől. 

Elkészítés: 
Rázd össze flakonban. (Sokáig kell 
ráz ni.) Dörzsölj belőle egy keveset 
puha ronggyal a kívánt felületre, 
hagyd hatni pár percig, majd a ma-
radékot, ami nem szívódik be, egy 
tiszta ronggyal töröld le. 

BŐRÁPOLÁS
Hozzávalók:- 2 egység lenolaj - 1 egység ecet

Nézz utána, hol lehet a közeled-
ben méhviaszt vagy ökocímkés 
bútorápolót venni! 

Elkészítés: 
Alapos portalanítás után vízgőz 
fölött megolvasztott méhviaszt 
oszlass el egyenletesen a felületen, 
hagyd egy kicsit kihűlni, majd töröld 
át egy tiszta, puha ronggyal. 

BÚTORFÉNYEZŐ HÁZILAGHozzávalók:- kis lap méhviasz- edény olvasztáshoz- puha textil   (régi pamutpóló)

Ennyit spórolhatsz házi készítésű 

bútorfényezővel… 

1 liter bútorápoló/év = 

1.400–4.200 Ft/év

100 gr méhviasz/év = 
1000 Ft/év
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Ablak, tükörtisztítás

 Az üvegtisztító szerek általában tartalmaznak dietilén-glikolt, ami azon túl, hogy irritál-
ja a szemet, torkot és az orrot, rendszeres használata még károsíthatja a májat és a 
vesét is. 

 A legtöbb illatos tisztítószer, különösen az ablakmosó-folyadék, mosószer és az öblítő 
illathordozó anyagai ftalátok, amelyek lassú, de hosszú ideig tartó párolgással szaba-
dulnak fel. Ezek fejlődési rendellenességet okozhatnak, negatív hatással vannak a sza-
porító szervekre. 

Próbáld ki, hogy csak feleannyit teszel a tisztítószerből. Figyeld a tisztítási hatékonyságot! 
Legközelebb próbáld még azt a mennyiséget is tovább csökkenteni!

Ha legközelebb vásárolsz, keresd az ökocímkés terméket!

Próbáld ki az ecetes vizet ablakmosáshoz.
Az üveg felületet újságpapírral könnyebb cseppmentesre törölni, mint egy törlőkendővel. 

Ha egy kevés gyógyszertári alkoholt (lehet vodka vagy pálinka is) adsz az ecethez, a felület 
cseppmentesen szárad.

Próbáld meg kimérve beszerezni az ecetet, az alkoholt pedig üvegben. Házi pálinka ese-
tén az üveg újrahasználata is megoldott 

Egyszer használatos/eldobható 
tisztítókendő

 Anyaga nem lebomló műanyag vagy PLA, ami csak ipari komposztálóban bomlik le.

 Magyarországon több mint 2 milliárd forintot költünk rá évente.

 WC-be dobva nem bomlik le, ezért eldugíthatja a csatornát.

 Vegyszerekkel (tartósítószerrel és illatanyaggal) van átitatva, amelyek ugyanúgy káro-
sak az egészségre és a környezetre, akárcsak a többi tisztítószer. 

Alternatíva: portörlő rongy régi pólóból plusz gyógyszertári alkohol vagy denaturált szesz.

Mivel a törlőkendők egy az egyben a kommunális kukába kerülnek, nem csak a csomago-
lásuk okoz hulladékkezelési problémát.

ÜVEGTISZTÍTÓ FOLYADÉK

Hozzávalók:

- 2 dl 10%-os ecet 

- 1 evőkanál patikai alkohol

(vagy 2 evőkanál vodka, 

pálinka (40%-os))

Elkészítés: 
Tegyük az összetevőket egy fél lite-
res szórófejes flakonba, és öntsük 
fel vízzel. Ha csíkos marad az ablak, 
növelhetjük az alkohol mennyiségét.

Elkészítés: 
Egy tál meleg vízben oldjuk fel a 
reszelt szappant, majd keverjük 
bele a többi hozzávalót. A keverék-
be egyesével mártsuk bele a textil 
kendőket, alaposan csavarjuk ki, 
és összehajtogatva mehetnek is 
sorban a tárolóedénybe.

NEDVES TÖRLŐKENDŐ HÁZILAG (Tóth Andi: Dobd ki a szemetest!)Hozzávalók:
- feldarabolt póló, konyharuha- egy nagyobb zárható üveg vagy  műanyag doboz

- 1 ek. reszelt háziszappan- 2–3 dl ecet 
- 2–3 dl meleg víz
- (illóolaj)

Ennyit spórolhatsz, ha elhagyod a nedves tisztítókendőt… 

365 db kendő/év = 4.400–8.000 Ft/év
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Útravaló

KÖSZÖNJÜK, HOGY VELÜNK TARTOTTÁL AZ ÚTON! 

Most pedig dőlj hátra, és pihenj! Megérdemelsz egy baráti ölelést, büszke vállon verege-
tést. Nem mindennapi dologra vállalkoztál a Tiszta otthon ÖkoKörben. Itt az ideje a közös 
ünneplésnek!

Nézz vissza, mennyi mindenen sikerült változtatnod. Talán voltak olyan feladatok, amelye ket 
különösen könnyen teljesítettél, míg mások igazi kihívást jelentettek. Felejtsd el a nehézsé
geket, sikertelen kihívásokat, és örülj annak, ami sikerült. Láthatod, hogy megérte.

Tartsd meg azokat a változtatásokat, amelyek könnyebbé, egészségesebbé, változatosab
bá vagy épp olcsóbbá tették Neked a mindennapokat. Tartsd meg azokat, amelyek siker
élményt adtak, amelyektől többnek, jobbnak érzed magad. Tartsd meg azokat is, amelyekkel 
nagyot nőttél családtagjaid szemében és azokat is, amelyek összehoztak másokkal, erősí-
tették a baráti kapcsolatokat, jószomszédi viszonyt.

Van azonban tovább is. Az ÖkoKörben végzett munka igazi sikere a személyes haladáson 
túl azon is múlik, sikerüle felkelteni mások érdeklődését, sikerüle őket is elindítani, és to-
vább segíteni az egészségesebb és zöldebb háztartásvezetés útján. Lenne kedved Neked 
is Tiszta otthon ÖkoKör csoportot szervezni? Jelentkezz a Tudatos Vásárlók Egyesületének 
soron következő csoportvezető képzésére, toborozz csoporttagokat ismerőseid körében, 
és vágjatok bele. További információt itt találsz  www.tudatosvasarlo.hu/okokorok

A Tudatos Vásárlók Egyesülete 2002 óta népszerűsíti az etikus, környezetileg és társadalmi-
lag tudatos vásárlást, életmódot. Csapatunk mindent megtesz, hogy a környezeti és társadalmi 
szempontok szerephez jussanak a fogyasztók egyéni döntéseiben.

Rendeztünk már kiállítást, helyi termék vásárt, pereltünk megtévesztő reklámkampány miatt, 
tartottunk képzést gazdáknak és más szakmabelieknek, megjelentettünk számtalan kiadványt, 
tudományos kutatásokat vezetünk.

Összefogásra építve dolgozunk, a pozitív, előrevivő megoldásokat keressük. A siker viszont 
csak Veletek együtt lehetséges! Légy Te is a TVE-közösség tagja! 

Ízelítő a TVE programjaiból
ONLINE MAGAZIN
Etikus fogyasztással foglalkozó, napi frissülésű híroldal cikkekkel, videókkal, amelyek Neked is 
segíthetnek a zöldülés útján.  http://tudatosvasarlo.hu

TERMÉK- ÉS SZOLGÁLTATÁSTESZTEK 
Laborvizsgálat vagy termékcímke alapján, több szempont szerint szűrhető tesztekkel segítünk, 
hogy az egészségesebb, tartósabb és környezetkímélőbb terméket választhasd. 
 http://tesztek.tudatosvasarlo.hu

MELYIK TISZTÍTÓSZERT HASZNÁLJAM? - TUDATOS VÁSÁRLÓ APP
Szeretnéd tudni, hogy a mosóporod vagy mosogatószered mennyire káros az egészségedre 
vagy a környezetre? A telefonoddal leolvashatod a termék vonalkódját, és a Tudatos Vásárló 
app megmondja, hogy ajánlotte az adott termék vagy sem. A Green & Safe LIFEstyles prog-
ramunkban számos kampánnyal, információs anyaggal segítünk Nektek, hogy zöldítsétek a 
takarítási szokásaitokat.

TERMÉKCÍMKE ADATBÁZIS 
Nem tudod, hogy melyik termékcímke jelez valódi értéket és melyik csak zöldrefestés? Kö-
zel 100 különböző termék és szolgáltatás címkét tartalmazó adatbázisunk segít eligazodni! 
 http://tudatosvasarlo.hu/cimke

E-SZÁM KERESŐ ADATBÁZIS ÉS APP 
Típus, név és szám szerint is kereshetsz az adalékanyagok között, megtudhatod, hogy melyik 
ártalmatlan, és melyiket érdemes kerülnöd.  http://tudatosvasarlo.hu/eszam

A KÖZÖSSÉGI MEZŐGAZDASÁG kiváló lehetőség arra, hogy biztonságos, helyi és szezonális élelmiszert 
vásároljunk közvetlenül a termelőtől. A TVE képzésekkel, cikkekkel, videókkal, adatbázissal segí-
ti a közösségi mezőgazdaság elterjedését, hogy a gazdák és fogyasztók egymásra találjanak.  
 http://tudatosvasarlo.hu/csa

MÉLTÁNYOS KERESKEDELEM – SZUPERMARKETEK 
Kutatások, kampányok, cikkek, videók a méltányos kereskedelemről.  
 http://tudatosvasarlo.hu/meltanyos_kereskedelem


