
Társadalmi szempontok, 
egészség és fenntartható 

élelmiszer rendszer, 
környezeti nevelés

szerepe a talaj 
fontosságának 

tudatosításában



A Tudatos Vásárlók 
Egyesülete

• 2002-ben alakult civil szervezet, fókusz: fenntartható és etikus fogyasztás. 

• Cél: informálás mellett a gyakorlatban is segítse a fogyasztókat, hogy 
fenntarthatóbb módon élhessenek. 

- információk biztosítása

- kampányok és oktatási programok

- háttér kutatások

- érdekképviselet. 

• Legfontosabb tevékenységek: 

- www.tudatosvasarlo.hu oldal

- tesztek készítése

- közösségi mezőgazdálkodás támogatása

- ÖkoKör program

http://www.tudatosvasarlo.hu/


Fenntartható 
élelmiszer rendszerek 
népszerűsítése

• Olyan alternatíva, ami egyaránt előnyös a 
gazdálkodónak és a fogyasztónak

• Legelőnyösebb: közösségi mezőgazdálkodás

* gazdáknak: tervezhető, biztos bevétel

* megbízható forrásból származó, jó minőségű 
élelmiszer

• Elvárás: 

* Magyarország: „Betartják az ökológiai gazdálkodás 
elveit.”

* Európa: „Felelős gondoskodás a talajról, a vízről, a 
magokról és más közjavakról az agroökológia elvei és 
gyakorlata alapján, ahogy azt a 2015-ösNyeleni 
Deklaráció is kimondja.”



Fogyasztói 
motivációk

• Tudatos Vásárlók Egyesülete: 

2020 nyár, 294 közösségi gazdaság fogyasztói tagja

• Corvinus Egyetem&ESSRG

EFOP-3.6.2-16-2017-00007 sz. kutatási projekt, 2020

Fogyasztói jóllét a hazai alternatív élelmiszerellátási 
hálózatokban

Élelmiszer minősége (kisgyerekesek)

Közösség, szolidaritás a termelőkkel

Fenntartható termelés támogatása

Új tagok: megszokott fogyasztói szokások feladása, kihívás
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TANULOK A MEZŐGAZDÁLKODÁSRÓL

KÖZÖSSÉGHEZ TARTOZNI JÓ

FÜGGETLEN VAGYOK A GOBÁLIS ELLÁTÁSI LÁNCOKTÓL

MÉLTÁNYOS ÁRÉRT, JÓ MINŐSÉGŰ ÉLELMISZER

RÉSZT VESZEK A GLOBÁLIS ÉLELMISZERRENDSZER 
MEGVÁLTOZTATÁSÁBAN

MINŐSÍTETT BIO

CSÖKKENTEM AZ ÉLELMISZERHULLADÉKOT

FRISS

ÍGY SZEZONÁLIS TERMÉKET FOGYASZTHATOK

EGÉSZSÉGES

KÖRNYEZETBARÁT, KÖZVETLENÜL A TERMELŐTŐL

ÍGY SEGÍTEM A GAZDÁT, AKI NEKEM TERMEL

TUDOM, HONNAN SZÁRMAZIK AZ ÉLELMISZER

Miért fontos neked, hogy közösségi gazdaságból 
származó zöldséget/tojást/ húst egyél?



Fogyasztók 
szerepe

• Fenntarthatóság társadalmi szegmense 
vagy agroökológia holisztikus 
megközelítése

• A jelenlegi kedvezőtlen gazdálkodási 
gyakorlatokban nem történik elmozdulás 
az agroökológiai szempontok felé, akkor 
annak társadalmi költségei is lesznek

• Átállásban fontos szerep: 

Gliesman féle agroökológiai átmenet 4. 
szintje: újra kialakítsuk a közvetlen 
kapcsolatot azok között, akik termelik és akik 
elfogyasztják az élelmiszert



Jövőkép

• Mezőgazdálkodási alapismerek, a talaj szerepének 
tudatosítása fogyasztók körében is. 

! Megfelelő kommunikációs eszközök, technikák 
kiválasztása.!

• Együttműködés szakmai szervezetekkel: pl. 
gazdálkodói és fogyasztói érdekképviselet, kutatások. 

• Fogyasztók vagy azok képviseletének bevonása 
tervezési, szakpolitikai folyamatokba: állampolgári 
szerepvállalás. 

• Erasmus+ SALSIFI projekt: aktív fogyasztók képzése, 
hogyan tudják ezt megtenni. Helyi szint beemelése, 
élelmiszerpolitikai tanácsok, párbeszéd. 



Köszönöm a figyelmet!

Kapcsolat: 

Perényi Zsófia

zsofi@tve.hu

www.tudatosvasarlo.hu

mailto:zsofi@tve.hu

