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Honnan jött az ötlet, és hogyan valósult meg?
2016 januárjában láttam Bea Johnson egyik
előadását, aki a zero waste mozgalom egyik
legnagyobb amerikai képviselője. Akkor
kezdtem el gondolkozni azon, hogy miként
tudnám én, a saját otthonomba a termékeket csomagolásmentesen beszerezni.
Ez nem tűnt egyszerűnek, így jött az ötlet,
hogy nyitok egy ilyen boltot Piliscsabán. Ott
kezdtem el működtetni az első üzletemet
2017 áprilisában, mivel azt gondoltam, az
embernek a saját környezetében kell elindítania a változásokat. Egy idő után éreztem,
hogy Piliscsaba nem elég nagy, nincs elég
vásárló ahhoz, hogy egy ilyen bolt fenntartható legyen, így idén átköltöztettem
az üzletet. Március 21-én nyitottunk meg
Budapesten.
Milyen volt a fogadtatása?
Az én meglátásom szerint Piliscsabán egy
kedves kis helyi bolt voltunk. Amikor Budapesten kinyitottunk, már sokan ismertek
minket vagy hallottak rólunk, és ezután rengeteg új visszatérő vásárlónk is lett. Szóval
tulajdonképpen onnantól, hogy megnyitottunk egészen jó forgalmunk volt (egy újonnan
nyíló bolthoz képest mindenképpen). Itt sokkal
könnyebben elérnek minket azok az emberek,
akik tudatosan szeretnének vásárolni.
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Visszanézve, milyen személyes lépések
vezettek el a teljes csomagolásmentességig?
A szelektív hulladékgyűjtés természetesen
alapvető volt, de egy idő után éreztem, hogy
ez még így is nyomasztó. Saját szatyrokat
használtam én is bevásárláskor, a termékeket
nem kértem külön egyszerhasználatos nejlon
zacskóba. Saját készítésű kozmetikumok,
kézműves szappan használata. Tudatosság
az egészséges adalékmentes élelmiszerek
irányába. Azt hiszem, hogy ezeket tudnám ide
sorolni. Ez egy folyamat, nem lehet mindent
egyszerre bevezetni, átalakítani, lecserélni,
szerintem így kevésbé megterhelő és hosszú
távon talán eredményesebb is.
Milyen termékek találhatóak a boltban?
Elég széles a választék: aszalványok,
magvak, hüvelyesek, gabonafélék, lisztek,
pelyhek, tészták, tejtermékek, tojás, szörpök,
lekvárok, natúr kozmetikumok stb. A boltban
található összes áru adalékanyag-, tartósítószer- és pálmaolajmentes. A kozmetikumainkat és az egyéb üvegcsomagolású
termékeinket, amennyiben a vásárlók vis�szahozzák a csomagolását, visszajuttatjuk
a termelőhöz, készítőhöz, hogy újra felhasználhassák. Olyan termékeket is árulunk, amik
segítenek a hulladékmentes háztartásban,

például textil szalvétát, textil zsebkendőt,
tárolókat, kulacsokat, tisztítószereket és
egyéb eszközöket. Továbbá árulunk üvegeket, vászontáskákat, amibe vásárolni
lehet. Nálunk nincsen műanyag zacskó! Ha
valaki nem hoz tárolót, vagy nem elég tárolót
hoz – ami elég ritka –, akkor papírzacskót
tudunk adni.
Szeretném még olyan termékekkel bővíteni a
választékot, amiket manapság nehéz csomagolásmentesen megkapni, például kekszeket,
növényi tejeket.
Hogyan zajlik egy vásárlás?
Általában, aki nálunk vásárol, felkészülten jön,
hozza a saját üvegeit, vászonzsákjait, tárolóit,
de ezeket akár nálunk is be tudja szerezni. A
vásárlás első lépéseként lemérjük a tárolót,
amit aztán a vevő megtölt a kívánt termékkel,
majd újra lemérjük, kivonjuk a tároló súlyát
és így tovább. A termékek beszerzése nálunk
– úgy tűnhet – kicsit tovább tart, mint egy
normál boltban, de azt tapasztaljuk, hogy ez
nem zavarja az embereket.
Melyik termékekre a legnagyobb a kereslet?
Hány vásárló van egy átlagos napon?
Nagyon sok tésztánk fogy, de ugyanúgy nagy
a kereslet a hüvelyesekre, lisztekre, aszal-

ványokra, magvakra, fűszerekre és a teákra
is. Emellett nagyon fontos, hogy lehetőség
szerint magyar terméket kínáljunk. Egyelőre
minden beszállítónk magyar, a termékek származási helye azonban nem minden esetben
Magyarország.
Tegnap egy átlagosnál jobb nap volt: 59
vásárlót szolgáltunk ki.
Van valamilyen elvárás a beszállítókkal
szemben?
Örülünk, ha a partnerek egyetértenek velünk
és közös úton járunk. Például a tésztát
gyártó cég nagyon rugalmas abban, hogy
mit, hogyan, mennyit szeretnénk és milyen
csomagolásban. A rugalmasság a legfontosabb egy beszállítónál, illetve, hogy megértsék, mik az elvárásaink. Miután nem sok
ilyen bolt létezik, nem várható el feltétlenül,
hogy ugyanúgy gondolkodjanak, mint mi.
Általában úgy jönnek létre ezek az együttműködések, hogy igényeinket próbáljuk
egyeztetni partnereinkkel.

Jól tudom, hogy Budapesten ez az első
ilyen bolt?
Budapesten igen, de Magyarország első
csomagolásmentes boltja a NoPack volt
Budaörsön, ami sajnos már bezárt.
Hogyan jellemezné a vásárlók körét?
A többség 25 és 45 év közötti, legtöbben fiatalok, fiatal anyukák, de gyakran vásárolnak
férfiak is. A női vásárlók nagyobb száma –
szerintem – annak köszönhető, hogy általában ők vezetik a háztartást. Felkeresnek
minket egész fiatalok is, akik sok esetben a
szüleikkel érkeznek, így indítanak el változásokat a családban.
Mi a tapasztalata, mennyivel csökken az Önök
tevékenysége által a hulladékmennyiség?
Nehéz mérni, erre vonatkozóan nincsenek
konkrét adataink.
A hulladékcsökkentés mellett nagyon hangsúlyosnak tartom, hogy mindenki annyit
vásárol, amennyire szüksége van, így min-

denképpen csökkenthető az élelmiszer-pazarlás és a csomagolóanyag is. Vannak új
ötleteink arra vonatkozóan, hogy a csomagolásainkat hogyan hasznosítsuk újra. Például ne csak egy szelektív hulladékgyűjtőbe
kerüljenek, hanem „új életet kezdjenek”.
Jelenleg azon dolgozunk, hogy ezzel is csökkentsük a keletkező hulladék mennyiségét.
A termékeink egyébként nagy kiszerelésben
érkeznek hozzánk. A csomagolóanyagok –
amennyiben nem tudjuk újra használni, vagy
mi magunk újrahasznosítani – szelektív hulladékgyűjtőbe kerülnek.
Milyen terveik vannak a jövőre nézve?
Az elsődleges cél a bolt stabil működésének
biztosítása, a vevőkör megtartása és bővítése. A közeljövőben nem tervezem újabb
üzlet nyitását, viszont a hosszabb távú tervekben szerepel. Jelenleg a mostani tevékenység egész embert kíván, amit csinálok,
azt jól szeretném csinálni.
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