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„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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Az Egyesület adatai 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Név: Tudatos Vásárlók Közhasznú Egyesülete 

Székhely: 1123, Budapest, Győri út 6/b. 
Bírósági nyilvántartási szám: 14 PK. 60403/2002/1 

Statisztikai számjel:    18245770 9499 529 01 
Adószám: 18245770-1-43 

Bankszámlaszámok: Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 
62900177-16711053 – főszámla 
62900177-10001796 – elkülönített számla 
 
MagNet Magyar Közösségi Bank  
16200106-00108490 – elkülönített számla 
16200151-18511512 
16200151-00245160 

Iroda: 1114, Budapest, Móricz Zs. krt. 3/A. fszt 3. 
tel: 1/225 8136, 1/225 8137 

   fax: 1/ 1 799 8187 
email: tve@tve.hu 
www.tudatosvasarlo.hu 
 

Tisztségviselők:  Haraszti Anikó 
 Józsi Marianna Marietta 
 Gulyás Emese 
 Salzmann Zoltán 

 

Felügyelő bizottság:  Bodó Péter 
 Gauder Milán 
 Tóth Nelli 
 

Tagság létszáma: 370 fő 
Támogató tagdíj: 2500 Ft 
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Tevékenységeink  
 
Online és nyomtatott tartalom 
 
 

 

1 242 000 olvasó a www.tudatosvasarlo.hu-n. 

2014-ben 196 cikket publikáltunk a fenntartható, etikus, 
környezetbarát életmódról. A szakmai írásokat összesen 2,3 millió 
alkalommal töltötték le az olvasók. 
 
 

 
 

8 termékteszt Továbbra is tevékenységünk meghatározó része a különböző termékek 

fenntarthatósági szempontok szerinti tesztelése. A tesztek egy részét akkreditált 
laboratóriumban végeztük, de készítettünk termékcímke alapú összehasonlító elemzéseket szakértők 
bevonásával. 2014-ben megvizsgáltuk a porcukrok cukortartalmát, a kakaóscsigák transzzsírtartalmát, 
ötféle tampon és négyféle betét károsanyag-tartalmát, a levesporok és leveskockák sótartalmát, 
valamint vizsgáltunk még rizstejeket, gyerekfogkrémeket, és a „zöld” állítások érvényességét 13 öko 
tisztítószernél. A tesztek eredményei itt érhetőek el.  
 
 
 

8 Adatbázis A TVE különböző adatbázisokkal 

népszerűsíti a fenntartható életmódot, így a tudatos 
vásárlók gyorsan és egyszerűen hozzáférhetnek a hasznos 
információkhoz. 2014-ben 55 termékcímkével 
bővítettük a címke adatbázisunkat, ahol azokat a 
környezeti és társadalmi címkéket és minősítő 
programokat gyűjtjük, amelyek hozzájárulnak, hogy a 
vásárlók környezettudatosabb és felelősebb döntéseket 

tudjanak hozni. 2014-ben frissítettük az e-szám adatbázisunkat is, amely az élelmiszeradalékok 
részletes ismertetését tartalmazza. Továbbra is érdemes böngészni a gyógynövény és az idénynövény 
adatbázisainkban, esetleg megnézni vásárlás előtt azon gyűjtésünket, amely az állatokon kísérletező 
kozmetikai vállalatok listáját tartalmazza.  
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1 dokumentumfilm, 37 300 

néző 2013-ban dokumentumfilmet forgattunk a 

narancslé körüli méltánytalanságokról, amely 2014-
ben is folytatta sikereit: további 12 000 néző látta a youtube-
on, és műsorára tűzte az ATV, az Ozone Network, illetve 
az MTVA tévécsatornái. Márciusban a KÖVET Egyesület 
filmklubjában is bemutattuk az alkotást a szerkesztő 
riporter Bombera Krisztával. A film rövid változata mára 
angol, német, francia és portugál felirattal is megtekinthető. 
A film képanyagát oktatási és kampány anyagokban felhasználta a belga Oxfam, a holland Max Havelaar 
és német oktatók. Filmjeinket itt tudod megnézni. 
 
 

 

2 új kiadvány: mangó és kesudió 2014-

ben folytatódott a kampány, és a hozzá tartozó 
kiadványsorozat, amely bemutatja, hogy az európai 
kiskereskedelmi láncok kezében koncentrálódó vevői erővel 
való visszaélések milyen károkat okoznak a fogyasztóknak, a 
beszállítóknak és a termékeket előállító munkásoknak. A 
kiadványokat partnereinkkel készítettük. 2014-ben a 
kesudió és a mango globális ellátási láncáról 
készítettünk kiadványt és cikksorozatot. A kiadványok 
elérhetőek itt. 
 
 
 
 
 

 
 

2014 végére 40 000-en lettünk Egy év alatt 9 000 

taggal bővült azoknak a tábora, akik a Facebookon követik egyesületünk 
tevékenységét. 
 
 

1 elismerés, mert jól nézünk ki. A TVE megjelenésén több kiemelkedő grafikus is 

dolgozott az alakulás óta. Az ő munkájukat is díjazza az elismerő oklevél, amelyet a TVE kapott a Design 
Management Díj 2014-es megmérettetésén. A több száz pályázó közül egy kapott díjat, hat elismerő 
oklevelet. Köszönjük Czakó Zsolt, Hasenstaub Lívia, Horváth Balázs, Kismarty-Lechner Zita, Kiss Maja, 
Ligetfalvi Zsolt, Pais Panni, Szabó Péter és Szalay György munkáját.  
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Folytattuk a korábbi években megjelent kiadványaink terjesztését is  
12 pont kártya (2003, 2005, 2008, 2010) 
makeITfair információs anyagok és kiadványok (2011) 
Csapvíz kártyák (2011) 
Jogi ismeretek a közösségi mezőgazdálkodásról (Tudatos Vásárlók Egyesülete, 2013) 
Az akció ára (Tudatos Vásárlók Egyesülete, Consumer International, 2013) 
Az akció ára – A marokkói zöldbabtermesztés sötétebb oldala (Tudatos Vásárlók Egyesülete, SOMO, 
2013) 
Az akció ára – A narancslé útja, facsarva Brazíliából (Tudatos Vásárlók Egyesülete, Christliche 
Initiative Romero, 2013) 
Az akció ára – Ki kaszál a kesun? (Tudatos Vásárlók Egyesülete, Traidcraft, 2014) 
Az akció ára – Szépséghibás mangó Peruból. (Tudatos Vásárlók Egyesülete, Oxfam Germany, 2014) 
Közösségi mezőgazdálkodás – Légy részese! (Tudatos Vásárlók Egyesülete, 2013) (online angol, 
német, francia nyelven is) 
 
 

Online kiadványaink 
European Handbook on Community Supported Agriculture 
Közösségi Mezőgazdálkodás Légy a részese! (német nyelven) 
Közösségi Mezőgazdálkodás Légy a részese! (angol nyelven) 
Közösségi Mezőgazdálkodás Légy a részese! (francia nyelven) 
 
A kiadványaink letölthetők itt.  

 
 
Közösségépítés 
 
 

1 új képzés - Be part of CSA! Új képzés fejlesztésébe 

kezdtünk a közösségi mezőgazdálkodás támogatására. A TVE, a cseh PRO-
BIO Liga, a román CRIES és a nemzetközi URENCI együttműködésében 
megszülető négy modulos képzést kiadványok, egy kisfilm, gazdálkodóknak 
szóló tervező táblázat és egy európai találkozó kíséri majd. 2014-ben a 
tervezésen és az előzetes igényfelmérésen volt a hangsúly, a képzések 2015-
ben indulnak. 
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1 Tudatos Vásárló 

Kedvezménykártya 1 éves a Tudatos 

Vásárló Kedvezménykártya, amelyet a TVE támogató 
tagjai már több, mint 60 helyen használhatnak. A kártyával 
a tudatos vásárlók kedvezményesen vásárolhatnak a TVE 
által minősített helyeken. Az elfogadóhelyek olyan 
vállalkozások, amelyek környezeti és társadalmi 
szempontból a többiek előtt járnak, és sokat tesznek a 
fenntarthatóságért. Az elfogadóhelyek listája elérhető itt.  
 
 
 

5 közösségi mezőgazdálkodás 

tanulmányút 2014-ben is folytattuk a „Tanuljunk a 

Szolidaritás Központú Élelmiszer-rendszerekről” című 
projektünket. Az első tanulmányutat a TVE szervezte 
Magyarországon. A program során a résztvevők 
meglátogattak a témával kapcsolatos pozitív, jó példákat, 
mint a Szatyor bevásárló közösség, a Biokert 
(Szigetmonostor) és a Háromkaptár Biokert. 
Önkénteseinkkel pedig a következő városokban jártunk 

tanulmányúton és tanultunk partnereinktől: Berlin, Milánó, Pula, Prága. 
 

1 nemzetközi közösségi mezőgazdálkodás találkozó 2014-ben részt 

vettünk az Európai Közösségi Mezőgazdálkodás Hálózatának 2. nemzetközi találkozóján 
Franciaországban. A találkozón 16 ország mintegy 90 képviselője osztotta meg egymással tapasztalatait 
a témáról. 
 

3 Ökokör csoportvezető képzés, 46 

új csoportvezető, 176 új ökökörös 2014 

tavaszán és őszén 3 Ökokör csoportvezető képzést tartottunk 
Budapesten. Összesen 46 csoportvezetőt képeztünk ki, az év 
során 24 csoport indult el 176 résztvevővel. Elindult az első 
határon túli Ökokör is a vajdasági Topolyán.  
     
 
 

 

 



 
Tudatos Vásárlók Egyesülete                                                       
TVE2014                                                                                                                               
  

 

7 

 

 

1 tanárképzés az egészséges 

étkezésről 2014-ben a TVE tanárképzési 

programot szervezett és iskolai programot 
fejlesztett. A tanárképzésre 2014. május 10-én 
került sor. Tartottunk egy mintafoglalkozást 
is a budapesti Szent István Király 
Zeneművészeti Szakközépiskola 9. osztályosai 
számára „Egészség a címkéken” címmel. 
Ezenfelül készült egy diákoknak szóló 
kézikönyv, 16 oldalon, 500 példányban.  

 
 
Kutatás és szakértői munka 
 
 

1közpolitikai elemzés. A holland SOMO civil 

kutatóközpont felkérésére tanulmányt írtunk arról, hogy az 
európai kereskedelmi láncok vevői erővel való visszaélése 
milyen káros hatással van a munkások emberi jogainak 
érvényesülésére. A tanulmány érveket sorakoztat fel az 
egységes európai szabályozás szükségessége mellett. A jelentés 
elérhető innen.  
 

 

1 nagyon hasznos háttértanulmány. A brit 

Traidcraft Exchange felkérésére összefoglaló jelentést 
készítettünk a tisztességtelen forgalmazói magatartás negatív 
hatásaival foglalkozó kutatásokról, az európai és a nemzeti 
szabályozási környezetről, valamint érveltünk az európai 
szabályozás mellett. A tanulmány a jövőben különböző európai 
civilszervezetek munkáját segíti.  
 
 
 

 
 

1 szimpózium a tisztességtelen forgalmazói magatartásról 40 

szakértőnek. 2014 márciusában szimpóziumot szerveztünk a tisztességtelen forgalmazói 

magatartás hatásairól, illetve a résztvevőkkel megvitattuk a legjobb szabályozási és önszabályozási 
gyakorlatokat. A szimpóziumon előadtak a Vidékfejlesztési Minisztérium, a Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal, a brit Traidcraft Exchange, a német Oxfam és a TVE képviselői, valamint hozzászólt 
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara képviselője. Az előadások összefoglalója itt elérhető. 
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2014-ben 18 előadást tartottak a TVE munkatársai többek között a tudatos 

fogyasztásról, a mindennapi környezetvédelemről, a közösségi mezőgazdálkodásról, az egészséges 
táplálkozásról és a közösségi értékesítési formák jogszabályi dilemmáiról. Két alkalommal 
tanulóműhelyeket is szerveztünk „Egészséges táplálkozás: a címkétől a konyháig” címmel 
véleményvezéreknek és önkénteseknek. A szakmai műhelymunkákon és az előadásokon összesen 

1282 fő vett részt. 

 
 
Rendezvények és kampányok 

 
 

 

1 program az egészséges 

táplálkozásról A svájci Fédération Romande 

des Consommateurs-rel (FRC) együttműködésében 
cikksorozatot indítottunk az egészséges ám gazdaságos 
étkezésről. A sorozat elérhető innen.   
A fogyasztók egy online kvízben is tesztelhették tudásukat 
és táplálkozási szokásait. 

 
 

 1 Zöld Partnerség Fontos a civilek és az 

önkormányzatok együttműködése. 2014-ben a TVE Budapest 
Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzatát segítette a kerületi Partnerségi Stratégiai 
Kézikönyv és Cselekvési Terv elkészítésében. Az önkormányzat 
zöldülését segítendő, szervezői és résztvevői voltunk civil 
fórumoknak, előadásokat tartottunk és standoltunk lakossági 
rendezvényeken. 
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1 interaktív játék a Gellért-hegyen. Az Ökopack 

felkérésére egy interaktív oktatójátékot terveztünk az idénynövények 
fogyasztásáról a Gellért-hegyi öko tanösvényre.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Szervezet 

 
 
Mi vagyunk 
 
 

6 alkalmazott dolgozott a TVE-nél főállásban vagy részmunkaidőben: Görbe Gabriella, Gulyás 

Emese, Haraszti Anikó, Perényi Zsófia, Ujhelyi Katalin, Tuba Dorottya. 
 

16 önkéntes és 2 gyakornok segítette a TVE munkáját 2014-ben. Köszönjük nekik: 

Birtalan Lili, Diviánszky Ágnes, Éliás Zsuzsa, Farkas Edit, Hasenstaub Lívia, Horváth Gergő, Huzián 
Zsófia, Kármán Era, Kerekes Anna, Kristopher Greek, Mayer Barbara, Nagy Melinda, Radovics Rita, 
Sebestyén Éva, Szelényi Dániel, Ujhelyi Kata, Vay-Farkas Eszter. 
 

1 hatalmas „Köszönjük”! Év végi karácsonyi ünnepségünkön 2014-ben is 

megköszöntük munkatársaink, partnereink munkáját és a hagyományokhoz hűen kiosztottunk az ÉV 
Önkéntese díjakat is! Az új önkéntesek Üstökös kategóriában: Farkas Ágnes, az Év Bástyája: Szelényi 
Dániel, az Év Csapata díjat: gyakornokaink, Kerekes Anna és Radovics Rita kapták. Az Év Önkéntese 
Diviánszky Ágnes lett. 
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Tanulás és fejlődés 
 
 

14 képzés 2014-ben a TVE munkatársai közel 30 

napon keresztül fejlesztették szakmai tudásukat a következő 
témákban: szolidaritás központú élelmiszer rendszerek, 
facilitátor képzés, fogyasztóvédelem, adatbázis-kezelés, 
tisztességtelen kereskedelmi magatartás, közösségi 
mezőgazdálkodás, szervezeti kapacitás-fejlesztés, helyi 
gazdaságfejlesztési gyakorlatok, rövid ellátási láncok jelene és 
jövőbeni lehetőségek. 

 
 

Partnereink 
 
 

Hazai partnereink 
Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért, Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület, 
Anthropolis Egyesület, HAND Szövetség, Oui Share Magyarország, ÖKO-Pack Nonprofit Kft., 
Greendependent Egyesület, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Ökológiai Mezőgazdálkodás 
Kutatóintézet (ÖMKI), Környezeti Társadalomkutatók Csoportja (ESSRG), Szatyor Egyesület, 
KISLÉPTÉK, Biokert-Szigetmonostor, Birs Közösség, Dunaszigeti Zöldségközösség, Eleven Föld 
Szociális Szövetkezet, Évkerék Ökotanya, Háromkaptár Biokert, Magyar Ökotársulás Közösség, 
Debreceni Biodoboz, Pro-Lecsó, OGYEI – Országos Gyermekegészségügyi Intézet. 
 

Külföldi Partnereink 
Christliche Initiative Romero (Németország), Centre for Research on Multinational Corporations 
(SOMO, Hollandia),  Clean Clothes Campaign, Fogyasztóvédelmi Világszervezet (Consumers 
International, CI), Global Action Plan International (Svédország), Global Action Plan Irieland (Írország), 
Gronn Hverdag (Norvégia), Clean Clothes Campaign, NaZemi (Csehország), Oxfam Deutschland 
(Németország), Fair Trade Advocacy Office (Belgium), Polish Green Network (Lengyelország), Buy 
Responsibly Foundation (Lengyelország), Global Action Plan Spain (Spanyolország), Associazione 
Culturale Cascina Santa Brera (Olaszország), Associazione `La Cittá del Sole-Amici del Parco Trotter’ 
(Olaszország), Gute Erde Kattendorf (Németország), Institute for Global Responsibility 
(Lengyelország), KomPot (Csehország), Miljöförvaltningen - Malmö stad (Svédország), PRO-BIO LIGA 
(Csehország), Tranzicijska Pula (Horvátország), URGENCI (Urban-Rural Network: Generating new 
forms of Exchange between CItizens, Franciország), CRIES (Románia), Fédération Romande des 
Consommateurs (Svájc). 
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Támogatóink 

 
370 támogató tag csatlakozott hozzánk és támogatta a TVE-t pénzadománnyal 2014-ben. 

 

2 közösségi gyűjtés 2014-ben két teszt 

elkészítéséhez kértük támogatóink segítségét az 
www.adjukossze.hu közösségi finanszírozási oldalon. 
Bébiétel tesztünkhöz 45 nagylelkű magányszemély 
168.200 forinttal járult hozzá, a nagy karácsonyi 
porcukor tesztünk elkészítését 12 támogató segítette 38 
000 forinttal. Köszönjük. 
 
 

 
7 intézményi támogató 2014-ben a következő intézmények segítették a TVE-t céljai 

elérésében: Commission of the Europen Union, EGT/Norvég Civil Alap – Ökotárs Alapítvány, Tempus 
Közalapítvány Erasmus+ programme, Nemzetgazdasági Minisztérium Fogyasztóvédelmi Alap, Svájci 
Magyar Együttműködési Program - VÁTI Nonprofit Kft., Széchényi Programiroda, Vidékfejlesztési 
Minisztérium 
 
 
 
Köszönjük! 
 
 
Budapest, 2015. június 1. 
 

 
Találkozz velünk itt: 
 
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  

 


