TUDATOS VÁSÁRLÓK EGYESÜLETE
2013. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ

„A Tudatos Vásárlók Egyesületének célja, hogy a magyar társadalom fenntarthatóvá és etikusabbá váljon, a tagjai
elkötelezetté váljanak e célok elérése iránt. A TVE célja továbbá, hogy tudatosítsa az egyéni felelősséget a
fenntartható fogyasztás megvalósulásában. Ennek érdekében a TVE elsősorban előremutató programokkal
tájékoztatja a fogyasztókat a tudatos vásárlás, a fenntartható fogyasztás mibenlétéről, kézzelfogható megvalósítási
lehetőségeiről, s ösztönzi őket a fenntartható fogyasztást elősegítő egyéni vagy közösségi kezdeményezések
létrehozására és működtetésére. A fogyasztók tájékoztatása mellett a TVE programjait önálló kutatásokkal alapozza
meg, illetve érdekérvényesítő, nyomásgyakorló és közösségépítő tevékenységet folytat. Az egyesület
együttműködésre törekszik az érintett magánszemélyekkel és szervezetekkel.”
A TVE tevékenységét elsősorban a fenntartható és egészséges élelmiszerfogyasztással, a helyi és globális ellátási
láncokkal, a gazdasági reklámtevékenység fenntarthatósági, fogyasztóvédelmi, és etikai kérdéseivel kapcsolatban,
valamint a fogyasztóvédelem területén fejti ki.
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Tevékenységeink
Online és nyomtatott tartalom

1 040 351

olvasó

2013-ban összesen

több mint egymillió alkalommal olvasta a cikkeinket, tesztjeinket
a www.tudatosvasarlo.hu-n, ahol a fenntartható, etikus,
környezetbarát életmódhoz csinálunk kedvet és adunk hasznos
információkat. Amellett, hogy egyre nagyobb sebességre
kapcsoltunk a tartalombővítésben, egy egységes adatbázist is
létrehoztunk, amely az összes regisztrált olvasónkat, tagunkat,
sajtókapcsolatunkat tartalmazza.

33 258 látogatás+
1531 látogató a fenntarthatóbb életmódért.
Az Ökofitneszben a
játékunkban egyéni és
fenntartható, etikus
nagyszerű, praktikus
www.okofitnesz.hu

fenntarthatóságra gyúrunk. Online
csoportos kihívások vállalása segít a
életmód kialakításában. Egyszerű,
és a barátok is csatlakozhatnak.
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kiadvány
a
közösségi
mezőgazdálkodásról 2013-ban indítottuk el a

közösségi
mezőgazdálkodással
foglalkozó
aloldalunkat,
a
www.tudatosvasarlo.hu/csa-t, ahol összegyűjtöttük a témával foglalkozó
cikkeket, kiadványokat, a Magyarországon működő közösségi gazdaságok
és bevásárló közösségek elérhetőségét, valamint bemutatjuk a témával
foglalkozó projektjeinket is. A témával kapcsolatban három kiadványt
jelentettünk meg 2013-ban. A “Közösségi mezőgazdálkodás- Légy a részese” kiadványunk azoknak segít, akik most
ismerkednek a témával, illetve szeretnénk saját kezdeményezésüket elindítani. A kiadvány elérhető ezen a linken.
A “European Handbook on Community Supported Agriculture-Sharing experiences” a CSA4Europe Grundtvig
programunk keretében készült el, és a közösségi mezőgazdálkodásról összegyűjtött legfontosabb európai
tapasztalatokat, és jó példákat foglalja össze. A kiadvány elérhető ezen a linken.
A “Jogi ismeretek a közösségi mezőgazdálkodásról” pedig azoknak igyekszik segíteni, akik szeretnék megismerni a
témához köthető legfontosabb jogi tudnivalókat. A kiadvány elérhető ezen a linken.

1 búcsú a cégmércétől. Sajnos kapacitáshiány miatt meg kellett szüntetnünk a Cégmérce adatbázist, amely
Magyarországon működő vállalatok etikai rangsorát tartalmazta. Könnyes búcsút vettünk, de bízunk abban, hogy
hamarosan folytathatjuk.
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159

243 121 adatkeresés, 204
új fenntartható életmód
pont és 175 friss
zöldtérképész a Zöld térképen, az ország
fenntartható életmódot támogató szolgáltatásait
összegyűjtő interaktív térképén. 2014. január 1-jétől a
Tudatos Vásárló Kedvezménykártya elfogadóhelyit is
tartalmazza. www.zoldterkep.hu

31 000 követő Irtózatos sebességre kapcsoltunk a Facebookon. 2013-ban
17 689 taggal bővült az FB-táborunk.

1 új ökocímke adatbázis.

2013-ban

publikáltuk

címkeadatbázist. Célunk, hogy minél többen ismerjenek meg olyan – hiteles és bevált –
környezeti és társadalmi címkéket és tanúsítási programokat, amelyek valóban
hozzájárulnak egy fenntarthatóbb, környezettudatosabb, egészségesebb, igazságosabb
világhoz. Emellett szeretnénk hozzájárulni a címkerendszerek működésének
megértéséhez. 2013-ban 50 címke ismertetőjét és értékelését publikáltuk.
www.tudatosvasarlo.hu/oldal/adatbazisok

11 hasznos adatbázis Szeretnénk minél hasznosabb információkkal segíteni a fenntarthatóbb
életmód terjedését, ezért a tudatos vásárláshoz kapcsolódó információkat különféle adatbázisokba rendezzük. Az
idénynövény és gyógynövény adatbázis, a békéltető testületek, a génbankok és tájfajta gyűjteményünk mellé régi-új
szereplővel bővültek adatbázisaink.

1dokumentumfilm, 25 000 néző
2013-ban
dokumentumfilmet
forgattunk
a
narancslé
körüli
méltánytalanságokról. A TVE Bombera Krisztinával forgatott
dokumentumfilmje bemutatta, hogy az ital útja az európai fogyasztókig
elégedetlenséggel és méltánytalansággal van kikövezve. A Brazíliában
forgatott film bemutatja munkások élet- és munkakörülményeit, a piaci
erőviszonyokat. A filmet, 2013. december 10-én mutattuk be a KINO
moziban, majd több nyelvre lefordítottuk, 2014-ben pedig több magyar
tévécsatorna is vetíti. A filmhez plakátsorozat, fotóriport és kvíz is
készült. Rövid verzióját a megjelenést követő napokban 25 ezren látták
és 21 sajtómegjelenést generált. www.youtube.com/tudatosvasarlok
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7 termékteszt

2013-ban hét termék és szolgáltatás fenntarthatósági

szempontú tesztelésével segítettük a tudatos vásárlókat a jobb döntések
meghozatalában. Nagyítónk alá kerültek az energiafogyasztás-mérő eszközök, tejek,
elektronikus számlák, müzliszeletek, gyümölcsjoghurtok, és olvasóink bevonásával
teszteltünk öko mosószereket és házi készítésű mosogatószereket. Tesztjeink egy
részét akkreditált laboratóriumokban végeztük, másik részüknél a termékekről hozzáférhető információ alapján
alakítottuk ki a fenntarthatósági rangsorokat szakértő bevonásával. A tesztekre 2013-ban több mint 200 000 olvasó
volt kíváncsi. http://tudatosvasarlo.hu/tesztek

1 új támogatási lehetőség

2013-ban őszétől támogatóinknak

PayPal egyszerű, online fizetési lehetőségével szeretnénk megkönnyíteni Egyesületünk
támogatását, illetve a tagdíj befizetését.

1 nagy siker 2013-ban Részt vettünk a NIOK Alapítvány által
szervezett közösségi adománygyűjtésben az www.adjukossze.hu oldalon, ahol
bébiételek peszticid vizsgálatára gyűjtöttünk. Az adományozók közé a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal is beszállt a laborköltségekkel. A vizsgálat során
határérték feletti vegyszermaradványt találtak az egyik termékben, amit azonnal
hatállyal kivontak a forgalomból. Ebben mi is segítettünk azzal, hogy gyorsan hírt
adtunk az eredményről.

Folytattuk a korábbi években megjelent kiadványaink terjesztését is:
12 pont kártya (2003, 2005, 2008, 2010),
E-számokról röviden (2007),
Vásárolj okosan! (2005, 2007),
makeITfair információs anyagok és kiadványok (2011)
Csapvíz kártyák (2011)
The 4B’s Green Mapping Guide (2011)
Tudatos Vásárló térkép – a Tudatos Vásárlók Áruháza kiállítás katalógusa (2011).
www.tudatosvasarlo.hu/tamogass/termekek
Csak online kiadványok
http://issuu.com/tudatosvasarlok/docs/csa4europe_handbook
http://issuu.com/tudatosvasarlok/docs/tudatos_vasarlo_kedvezmenykartya_be
http://issuu.com/tudatosvasarlok/docs/csa_booklet_german
http://issuu.com/tudatosvasarlok/docs/community_supported_agriculture-get
http://issuu.com/tudatosvasarlok/docs/l___agriculture_contractuelle_de_pr
A kiadványaink online is letölthetők: http://issuu.com/tudatosvasarlok
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Rendezvények és kampányok
1

kampány az egészséges
táplálkozásért A Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE)

és a svájci Fédération Romande des Consommateurs (www.frc.ch)
2013 augusztusában közös programot indított az egészségtelen
táplálkozási szokások megváltoztatásáért. A projekt első részében
számos cikket, kvízt és információt tettünk közzé a
www.tudatosvasarlo.hu-n, valamint a facebook oldalunkon. 2014ben
folytatjuk.
http://tudatosvasarlo.hu/kampany-egeszsegestaplalkozasert

1 Ne Vásárolj Semmit! Nap

2013-ban a Narancslé útja,

facsarva Brazíliából c. dokumentumfilmünk nyilvános vetítésével ünnepeltük.

1

kampány
a
méltányos szupermarketekért

AZ
ACKIÓ ÁRA – ezzel a címmel indítottunk el egy ötrészes
kiadványsorozatot,
amely
bemutatja,
hogy
az
európai
kiskereskedelmi láncok, szupermarketek, kezében koncentrálódó
vevői erővel való visszaélések milyen károkat okoznak a
fogyasztóknak, a beszállítóknak és a termékeket előállító
munkásoknak. A kiadványokat partnereinkkel készítettük. A
jelenséget
bemutató
sorozatnyitó
a
Fogyasztóvédelmi
Világszervezettel (Consumers International), a zöldbab életútját
bemutató füzetet a holland SOMO-val, a narancslé útját vizsgáló
kiadványt a német Cristliche Initiative Romero-val. A termék
esettanulmányok minden esetben terepi kutatásokra és
adatelemzésekre épülnek. A sorozatot kiegészítő darabként
megjelent egy összeállítás a civilszervezetek cselekvési
lehetőségeiről is a témában. A kiadványokból készült cikksorozatot
közel 50 000-en olvasták a www.tudatosvasarlo.hu-n. A kiadványok
itt elérhetőek.

1petíció 40 000 aláíró 2013. december 9-én európai és latin,

.

amerikai civilszervezetek, köztük a Tudatos Vásárlók Egyesülete petíciót adtak át Michel
Barnier, az Európai Unió Belső Piaci és Szolgáltatási Biztosa titkárságának, amelyben azt
kérték, hogy a Biztos támogassa a kereskedelmi láncok tisztességtelen forgalmazói
magatartást megzabolázó szigorúbb európai szabályozást. A petíciót 40 000 fogyasztó írta alá
a világ minden tájáról, Magyarországról közel ötszázan.
http://tudatosvasarlo.hu/cikk/szigorubb-szabalyozast-kernek-civilek-szupermarketeknek
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1 nagy kérdés a szupermarketeknek

.

A TVE 2013

decemberében e-mail kampányt indított. 565 fogyasztóval együtt azt kértük a legnagyobb
szupermarket láncoktól, hogy mondják meg nekünk, fogyasztóknak, milyen módon
ellenőrizik, hogy a náluk kapható termékeket tisztességes és méltányos körülmények között
állították elő. Sajnos több lánc nem méltatta válaszra a saját fogyasztóitól érkező érdeklődést.
http://tudatosvasarlo.hu/cikk/tegyel-tisztesseges-kereskedelemert-tve-vel

Közösségépítés

1 átfogó fejlesztés 270 zöldülő háztartás. 2013.
januárban a TVE útnak indította a már több éve sikerrel futó ÖkoKör programja fejlesztését. A három évig tartó
fejlesztésben svédekkel, norvégokkal, írekkel és spanyolokkal tanulunk egymástól. 2013-ban összesen mintegy 270en zöldítették a háztartásukat Ökokörben Budapesten kívül az ország számos területén. 2013 őszétől két új
témával (közlekedés, egészség) bővült a munkafüzet, amit az újonnan indult csoportok teszteltek. Megújítottuk a
TudatosVásárló.hu ÖkoKör aloldalát http://tudatosvasarlo.hu/okokorok.

1

Tudatos
Kedvezménykártya

Vásárló
próbaüzem

Összehozzuk a fenntartható vállalkozásokat és a fogyasztókat. A 2013as évben gőzerővel dolgoztunk az előkészületeken, hogy ezzel is
támogassuk az etikus és zöld szolgáltatások, boltok sikerét. A kártyával
2013. decemberétől több tucat zöld helyen kedvezményesen
vásárolhatsz, zöldítheted tovább otthonodat.

15 képzésen 477 részvevő
tanult
a
mezőgazdálkodásról

közösségi

2013-ban 6 előadást
tartottunk az európai és magyarországi közösségi gazdaságok
működéséről, valamint 9 gyakorlati képzést szerveztünk
termelőknek és a fogyasztóknak arról, miként hozhatnak létra
közösségi gazdaságokat Magyarországon. Saját előadásainkon és
képzéseinken összesen 477 érdeklődő vett részt összesen, és
ezeknek köszönhetően legalább négy kezdeményezés indult útjára.
A képzésekhez kapcsolódóan online letölthető előadásokat is elkészítettünk, amelyek elérhetőek a
http://tudatosvasarlo.hu/csa-kiadvanyok oldalon. A képzések mellett tematikus programokat is szerveztünk a
közösségi mezőgazdálkodás elvei szerint működő kezdeményezések képviselőinek. Szakmai műhelymunkákon azt
kezdtük el közösen tervezni, hogy miként alakíthatnánk ki egy hálózatot a közösségi mezőgazdálkodás
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érintettjeinek, míg jogi képzésünkön szakértők bevonásával ismertettük meg a résztvevőket a téma jogi hátterével
és összegyűjtöttük azokat a jogi vonatkozású kérdéseket, amelyek a résztvevők szerint még tisztázatlanok.
2013-ban aktív szerepet vállaltunk a Közösségi Mezőgazdálkodás Európai Hálózatának működtetésében, valamit a
hálózat második találkozójának szervezésében (2014. február végén kerül megrendezésre). Mindemellett
rendszeresen adtunk tanácsot a most induló kezdeményezéseknek.

10 előadás és workshop 569 résztvevő

Előadások, workshopok:

Tudatos vásárlás (Hegyalja Fesztivál, Törökugrató Általános Iskola), Beszélgetés a narancslé útjáról Brazíliától
Magyarországig (TVE), Beszélgetés a fenntartható gazdálkodásról (KÖVET Egyesület a Fenntartható
Gazdálkodásért), Egyetemről a TVE-hez, (Zöld Forgatag, Gödöllő, Szent István Egyetem). Nagyváthy Egyesület
alvállalkozójaként előadásokat és foglalkozásokat szerveztünk az ország 5 kertészeti középiskolájában
(www.hobbikert.hu).

2 nemzetközi találkozó 2013-ban zárult a CSA4Europe Grundtvig tanulási kapcsolatok
projektünk, amelynek keretében még két nemzetközi találkozón vettünk részt, Bécsben és a francia Bergerie-ben.

Kutatás és szakértői munka
1 kutatás a közösségi mezőgazdaságokról

2013-ban

készült el a „A hazai közösség által támogatott mezőgazdálkodás” tanulmányunk, amely öt hazai
közösségi gazdaság gazdái és tagjai körében végzett interjúk eredményét ismerteti. A kutatási
összefoglalót szeretnénk projektjeink továbbfejlesztésére használni.

1 szakmai együttműködés 2013 májusában TVE munkatársa és
az élelmiszerellátási-láncon belül a tisztességtelen forgalmazó magatartást felügyelő
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal vezető munkatársai részt vettek az „EU action to
address Unfair Trade Practices in Supply Chains delivering into shops in the EU - implications for
non-EU businesses” című szakértői megbeszélésen, majd a Directorate General for Internal
Market and Services munkatársával folytattak egyeztetéseket. Emellett a Kisléptékű
Termékelőállítók és Szolgáltatók Országos Érdekképviseletének Egyesületével is
együttműködtünk.

2 szakértői véleményezés 2013 áprilisában, Európában egyedüli fogyasztói szervezetként,
a TVE szakértői véleményt nyújtott be az Európai Bizottság „Zöld könyv az európai vállalatközi élelmiszer és
nemélelmiszer-ellátási lánc mentén alkalmazott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról” c. anyagához. Emellett a helyi
termék értékesítésének adózási tanácsadásában is segítettünk (Vecsés).

1 kutatás a szupermarketek üzletszabályzatairól. A
2009. évi XCV. törvény kísérletet tett a polcpénz és társai átláthatóvá tételére azzal, hogy kötelezővé
tette a kereskedők számára üzletszabályzatuk nyilvánossá tételét. A dokumentumnak tartalmaznia
kell a kereskedőtől igénybe vehető szolgáltatások tartalmát, azok nyújtásának feltételeit, a
szolgáltatásért fizetendő legmagasabb díjat, továbbá a kereskedő beszállítóinak körébe való bekerülés
és az onnan való kikerülés feltételeit. Kutatásunkban a legnagyobb láncok üzletszabályzatait
hasonlítottuk össze, az eredmény lehangoló. http://tudatosvasarlo.hu/szupermarketek
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100 jó tanács 2013-ban összesen körülbelül 100 alkalommal adtunk fogyasztóvédelmi tanácsot
telefonon vagy e-mailben.

Tanulás és fejlődés
11 képzés

2013-ban a TVE munkatársai közel ötven napon keresztül fejlesztették tudásukat,

készségeiket. Többek között a következő témákban és módszerekkel: vezetőképzési tréning, kampányszervezés,
közösségi mezőgazdaság, fenntartható fogyasztás, átalakuló városok, közösségi kezdeményezések.
CEU Back-casting workshop: Community Supported Agriculture, National Conference 2013 – Soil Association
Ethical World – Food, Erasmus tájékoztató nap, Needs, Maps and Nets – The Well&Good project, Setting up a
community garden training - Federation of City Farms and Community Gardens, Social and solidarity economy
practices with growth potential in Romania, Timisoara, Transition Launch training – Transition Network, Inner
Transition training - Transition Network, VM Civil Fórum.

Sajtómegjelenéseink
351 sajtómegjelenés Ennyi regisztrált alkalommal szerepeltünk a sajtóban. Többek között
olyan nagy nézettséggel, hallgatottsággal illetve olvasottsággal bíró médiumokban, mint a Magyar Televízió, TV2, az
MR1 Kossuth, az Info, a Klub és a Lánchíd Rádió, a Nők Lapja Cafe, Népszabadság, Hvg.hu, vagy az Origo.hu.
Előfordult, hogy címlapon hozták a témáinkat.

Szervezet
Mi vagyunk

7 alkalmazott dolgozott a TVE-ben főállásban vagy részmunkaidőben: Andacs Noémi, Gulyás Emese,
Görbe Gabriella, Haraszti Anikó, Nagy Melinda, Perényi Zsófia, Ujhelyi Katalin.

25 önkéntes mindenre elszánt támogató segítette munkánkat. Köszönjük nekik: Birtalan Ilona Liliána,
Burai Melinda, Csikós Ferenc , Diviánszky Ágnes Emese, Dancs Márta, Deli Edit, Exner Veronika, Éliás Zsuzsa,
Farkas Ágnes, Hasenstaub Lívia, Horváth Gergő, Huzián Zsófia, Kármán Erika, Kristopher Greek, Lazányi Orsolya,
Novok-Rostás Lilla, Pataki Erika, Radóczné Kovács Enikő, Sebestyén Éva, Szabadi Henriett, Székely Anna, Szelényi
Dániel, Szolga Hajnal, Tuba Dorottya, Varjú Beáta

1 nagy köszönet Év végi ünnepségünkön megköszöntük munkatársaink, partnereink munkáját, és
kiosztottuk az év önkéntese díjakat. Az új önkéntesek Üstökös kategóriájában Hasenstaub Lívia, grafikus, az Év
Bástyája díjat Kristopher Greek, az Év Önkéntese díjat Tuba Dorottya, az Év Csapata díjat pedig a
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www.tudatosvasarlo.hu önkéntesei (Birtalan Ilona Liliána, Huzián Zsófia, Novok-Rostás Lilla, Sebestyén Éva Szelényi
Dániel) kapták.

Partnereink
Hazai partnereink és szövetségeseink
Biokert-Szigetmonostor, Budapesti Corvinus Egyetem Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék, Budapesti
Városvédő Egyesület, Elevenföld Szociális Szövetkezet, Esztergomi Környezetkultúra Egyesület, Évkerék Ökotanya,
Fair Világ Méltányos Kereskedelem Szövetség, Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége, Farm (Várady Zoltán),
Fúzió Egyesület, Greenpeace Egyesület, Greendependent Egyesület, Háromkaptár Biokert- Tahitótfalu, Hungária
Öko Garancia Kft. Kislépték Szövetség Ökológiai Kutatóintézet (ÖMKI), Klub (Pécs), Környezeti
Társadalomkutatók Csoportja (ESSRG), Kör Alapítvány (Veszprém), Ökotársulás, Part Egyesület, Rónaőrző
Természetvédelmi Egyesület (Debrecen), Szalay György grafikus, Szatyor Egyesület, Szövetség az Élelmiszerönrendelkezésért Tatabányai Klímakör, Zöldernyő Egyesület, Védegylet Egyesület.

Külföldi partnereink és szövetségeseink
AGRIDEA (Svájc), Asociatia Ascendent (Románia), Associazione Culturale Cascina Santa Brera (Olaszország),
Associazione `La Cittá del Sole-Amici del Parco Trotter’ (Olaszország), ATTAC (Ausztria), Centre for Research
on Multinational Corporations (SOMO, Hollandia), CEPTA (Centre for Sustainable Alternatives, Szlovákia),
Christliche Initiative Romero (Németország), Danwatch (Dánia), DIO (Inspection and Certification Organisation of
Organic Products, Görögország), Ethical Consumer Research Association (Nagy-Britannia), Európai
Fogyasztóvédelmi Szervezet (Bureau Européen des Unions de Consommateurs, BEUC), Federation Romande des
Consommateurs (Svájc), Fogyasztóvédelmi Világszervezet (Consumers International, CI), Germanwatch
(Németország), Global Action Plan International (Svédország), Global Action Plan Irieland (Írország), Green Map
Systems (Amerikai Egyesült Államok, GreenBristol Ltd. (Nagy-Britannia), Gronn Hverdag (Norvégia),
GoodElectronics Network (Hollandia), Gute Erde Kattendorf (Németország), Institute for Global Responsibility
(Lengyelország), KARAT (Lengyelroszág), KomPot (Csehország), Miljöförvaltningen - Malmö stad (Svédország),
NaZemi (Csehország), Oxfam Deutschland (Németország), PRO-BIO LIGA (Csehország), Soil Association
(Egyesült Királyság), Querspur-Verein zur Förderung soziokultureller Aktivitäten mit dem Medium Video
(Németország), Traidcraft Exchange (Nagy-Britannia), Tranzicijska Pula (Horvátország), URGENCI (Urban-Rural
Network: Generating new forms of Exchange between CItizens, Franciország).

Támogatóink

43 magánszemély

támogatta pénzadománnyal a munkánkat 2013-ban.

10 intézményi támogató

2013-ban a következő intézmények segítették céljaink elérését:

Commission of the European Union/ Lifelong Learning Programme-Grundtvig és, - EuropeAid Programme, - EHCP
Programme, EGT/Norvég Civil Alap – Ökotárs Alapítvány, Tempus Közalapítvány, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
(NFÜ)– Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft., Budapesti Corvinus Egyetem,
Nemzetgazdasági Minisztérium – FV-I Fogyasztóvédelmi Alap, Svájci Magyar Együttműködési Program - VÁTI
Nonprofit Kft., Vidékfejlesztési Minisztérium

Köszönjük!

Budapest, 2014. május 26.
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Itt mindig megtalálsz minket
http://tudatosvasarlo.hu/
https://www.facebook.com/tudatosvasarlokegyesulete
https://issuu.com/tudatosvasarlok
http://www.youtube.com/user/tudatosvasarlok
http://videa.hu/csatornak/47
http://coub.com/tudatosvasarlok
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