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Legyünk tudatos vásárlók! Csak azt vegyük meg, amire valóban szükségünk van. 

Az esetek többségében a vásárlás 70 százaléka (!!) a bevásárlás helyszínén dől el, vagyis ún. 

impulzív vásárlás, ami egy-egy jó marketingfogásnak „köszönhető". A boltokban meglehetősen 

nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy olyasmit is megvásároltassanak velünk, amit egyébként a 

bejáratban még nem állt szándékunkban megvenni. Egész sor olyan "bolti trükk" létezik, mely 

tudatalattinkra hatva "habzsolásra" késztet bennünket, így általában - egy kevéssé tudatos 

vásárlót sikeresen el is csábulunk. Akciók, engedmények, szuper ajánlatok és kihagyhatatlan 

lehetőségek tárházává válik a hely, ahová esetleg épp csak alapvető élelmiszerekért tértünk be. 

Így aztán nem csoda, ha a pénztártól való távozás után egy halom előre nem tervezett holmi 

pislog ránk vissza a bevásárlókocsiból, melyek csomagolása (vagy/és maga a termék) 

hosszabb-rövidebb idő elteltével hulladékká válik. Ha pedig ezt gyakran és sokan csináljuk, 

akkor rögtön tetemes mennyiségű hulladékról beszélhetünk.   

TIPP 

 Legyünk tudatos vásárlók! Ne engedjünk a kísértésnek és a reklámok csábító erejének, 

csak azt vegyük meg, amire valóban szükségünk van.  Így kíméljük a 

nyersanyagforrásokat, kevesebb energia kerül felhasználásra, kevesebb hulladék 

termelődik, csökken a környezetszennyezés.   

 Írjunk bevásárló listát mielőtt boltba mennénk. Ez segít abban, hogy ne vásároljunk 

impulzív módon.  

 

A tudatos vásárlók 12 pontja 

 
 1. A pénzeddel szavazol! 

A vásárlás a Te döntésed. Eldöntheted, mit és kit támogatsz, mit nem. Nem kell 

támogatnod a környezetszennyezést, vegyszerezést, gyermekmunkát, a buta, káros és 

felesleges dolgok tömeges gyártását. 

 2. A szemét a legdrágább! 
A szemét értelmetlen pénzkidobás Neked és terhelés a környezetnek: mindig gondold 

végig, mennyit dobsz majd ki abból, amit megveszel. 
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 3. Cetli 
Vásárlás előtt írd össze, mire van szükséged. A nagy üzletek profi módszerekkel 

csábítanak felesleges pénzköltésre. Ne hagyatkozz ‘polc trükkökre’. 

 4. Helyben 
A nagy bevásárlóközpontok helyett vásárolj piacon, vagy helyi boltban. Kutasd fel a 

jó helyeket. 

 5. Mennyi műanyagot viszel haza? 
Vigyél magaddal táskát, szatyrot, ne fogadj el zacskót mindenhol. Válaszd az 

egyszerűen csomagolt árukat. Keresd a visszaváltható, illetve újrahasznosított 

csomagolást. 

 6. Keresd az eredetit! 
Ne dőlj be a szép külsőnek és a vicces dumának: kerüld a nem természetes 

alapanyagból, vegyszerek segítségével, gyárilag előállított ételeket. 

 7. Olvasd el a címkéket!  
Az élelmiszerek és kozmetikumok rengeteg káros (és felesleges) anyagot 

tartalmazhatnak. Ne kezeld magad vegyszerrel, se kívülről, se belülről, ha vegyszer 

nélkülit is kaphatsz. 

 8. Erőszakmentes szépség 
Válassz olyan kozmetikumokat, amelyeket állatkínzás nélkül tesztelnek, illetve nem 

tartalmaznak állati eredetű anyagokat.  

 9. Tartós használat! 
Kerüld az eldobható dolgokat, ezek tömeges előállítása és kidobása energiapazarlással 

és környezetszennyezéssel jár. 

 10. Frisset 
Friss, hazai idényzöldséget és -gyümölcsöt vegyél az üvegházi, több tízezer kilométert 

utaztatott, mesterségesen érlelt, agyoncsomagolt és tartósított áruk helyett. 

 11. Helyi termékeket vegyél! 
Keresd a lakóhelyed közelében készülő dolgokat. Így a helyi környezetedet 

támogathatod, valamint kevésbé járulsz hozzá a szállítással járó környezetterheléshez. 

 12. Nem mindegy! 
Ha nincs is tökéletes termék, keresheted mindig a jobbat. Legyél tudatos: járj utána, 

hogy ki állítja elő, mit tartalmaz, mibe csomagolják, hová kerül. 

* Forrás: Tudatos Vásárlók Egyesülete 

https://tudatosvasarlo.hu/video/tudatos-vasarlo-12-pontja 

Feladat: Készíts egy bevásárló listát, a környezettudatosság figyelembevételével!! Írd 

le milyen szempontok alapján válogattad össze!! Ehhez segítséget ad az alábbi linken 

található video  

              https://www.youtube.com/watch?v=951LzVO4jgQ 

 

 

 

 

 

 

https://tudatosvasarlo.hu/regi12pont

