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Emberi tényező

Tudatos döntések
Emberi tényező rovatunkban ezúttal Gulyás Emesét, az egyik legelismertebb zöld szervezet társalapítóját 

mutatjuk be. A Tudatos Vásárlók Egyesületének vezetőjeként, a KÖVET új elnökségi tagjaként, az etikus fogyasztás 
kutatójaként nemcsak elméletben, de a hétköznapi életben is egy jobb világért küzd.

fogyasztással, a társadalmi felelősségvállalás-
sal Magyarországon. 2004-ben jelent meg az 
első Tudatos Vásárlók magazin, és önálló por-
tált is indítottunk.  Cégmérce programunk 
keretében különböző vállalatokat hasonlí-
tunk össze etikai és felelősségvállalási szem-
pontok alapján. Sikeres a közösségi mezőgaz-
dálkodással (CSA) kapcsolatos projektünk, 
amelynek során képzéssorozattal, kapcso-
latépítéssel segítjük annak magyarországi el-
terjedését. Aktuális jó hír, hogy Debrecenben 
most indul el egy új közösség. Népszerű az 
ÖkoKör háztartászöldítő programunk is. 

– Mit gondolsz, a válság tudatosabb vá-

sárlókká neveli a fogyasztói társadalmat?

– Sok minden változott ahhoz képest, 
ahonnan indultunk. A felénk irányuló ér-
deklődésből is látszik, hogy nyitottabb 

a témára a társadalom, a média. Az első 
időszakban inkább az információátadás, a 
szemléletformálás volt a fő feladatunk, az 
elmúlt két évben már a gyakorlatra helyez-
tük a hangsúlyt. Folyamatosan készülnek 
felmérések arról, hogy a válság milyen ha-
tással van a fogyasztási szokásokra. Például 
jobban fogy az ecet és a mosószóda, 
amelyek olcsó és hatékony tisztítószerek. 
Megnőtt a kereslet a ma már szinte bárhol 
elérhető bio- és környezetbarát termékek 
iránt. A környezeti haszon mellet a fogyasz-
tók számára gazdasági haszna is van annak, 
ha kevesebbet fogyasztunk, átgondoltab-
ban vásárolunk. 

– Milyen irányt képviselsz az új elnök-

ségben?

– A KÖVET megalakulásakor újszerű tudást, 
szemléletet hozott be Magyarországra. Egy 
lépéssel előrébb járt, mint az egyetemek 
vagy a vállalatok. Meg kellene megtalálni 
az újabb sikersztorit. Mi lehet az az inno-
vatív tudás, amit más még nem ismer? A 
KÖVET-nek az aktuális vállalati igényekre 
kell reagálni.

– Miből merítesz erőt a munkádhoz?

– A pozitív visszaigazolásokból és munka-
társaim elkötelezettségéből.

Csizmadia Edit/KÖVET Egyesület

– Milyen szakmai út vezetett a Tudatos 

Vásárlók Egyesületéhez?

– Egyetemi hallgatóként részt vettem az 
AIESEC-ben, amelynek akkor nemzetközi 
szinten is egyedülálló kezdeményezése 
volt a fenntartható fejlődést népszerűsítő 
nemzetközi Planet Projekt. A program so-
rán kiderült számomra, hogy a fenntart-
hatóság főbb problémái a fogyasztással 
és a termeléssel kapcsolatosak. Ekkor jött 
az ötlet, hogy foglalkozzunk a környezeti-
leg és társadalmilag tudatos fogyasztással. 
Ezért alapítottuk meg 2001-ben a Tudatos 
Vásárlók Egyesületét.

– Melyek voltak a legmeghatározóbb pil-

lanatok az egyesület életében?

– A már említett Planet Program keretében 
találkoztam a KÖVET igazgatójával, Tóth 
Gergellyel, aki nagyon lelkes és meggyőző 
volt. Az egyesület megalakulást követően 
részt vettünk egy nemzetközi fogyasztó-
védelmi kongresszuson, és azt láttuk, hogy 
nemzetközi szinten is újdonság a fenntart-
hatóság és a fogyasztóvédelem összekap-
csolása.

– Mire vagy a legbüszkébb?

– Arra, hogy mindig tudtunk újat mondani. 
Az egyesületünk megalakulásakor még na-
gyon kevesen foglalkoztak a fenntartható 

Mi a CSA?

pedig megbízható gazdaságból származó, 
jó minőségű élelmiszert kapnak. Mivel ezek 
a közösségek környezetkímélő technológi-
ákat alkalmaznak, a fogyasztók egészsé-
ges, helyi élelmiszerhez jutnak a boltinál 
alacsonyabb áron, és ráadásul csökken a 
környezetterhelésük is a rövid szállítási út-
vonalak és a csomagolás mellőzése miatt. 
Ezek a rendszerek egyúttal támogatják a 
helyi kisközösségek kialakulását, erősítik a 
lokális gazdaságot és segítik a vidéki térség 
fennmaradását.

Ma körülbelül 4000 közösség által tá-
mogatott mezőgazdasági csoport műkö-
dik a világon, összesen nagyjából másfél 
millió taggal. Az alapok, azaz a gazdák és 
a tagok közötti bizalmi, partneri viszony, 
az elköteleződés, a szolidaritás mind-
egyik csoportra jellemző, de a megva-
lósítások mindenhol a helyi igényeknek 
megfelelően alakultak ki. Honi példákat is 
szép számmal találni: Évkerék Ökotanya, 
Háromkaptár Biokert, Átalakuló Wekerle, 
Privát Lecsó, Herencsényi Ökotársulás és 
a szigetmonostori Biokert.

Forrás: TVE

A közösség által támogatott mezőgaz-
daság, angolul community-supported 
agriculture (CSA) különböző modelljei 
Nyugat-Európa egyes országaiban már 
évtizedes múltra tekintenek vissza, és az 
utóbbi néhány évben egyre több magyar 
példát is találni. A modellben a gazdál-
kodók és vásárlóik alkotnak közösséget, 
amely együtt vállalja a termelés kockázatát, 
illetve együtt osztozik az eredményeken. 
A hosszú távú elköteleződésért cserébe a 
termelők biztos megélhetést, a fogyasztók 


