
Vásárolj helyi terméket! 
 
Egyre többen jönnek rá arra, hogy a sokhektáros üzletközpontok, a látszóla-
gos választék nem garancia arra, hogy az igényeiknek megfelelő árut találják 
meg a polcokon. Még rosszabb, ha valaki egy megszokott termékhez, netán 
alkatrészhez ragaszkodna. Ne csodálkozzon azon, hogy csalódás éri. 
 
Pedig üzletfelületből van már elegendő, versenyezhetnének egymással. Már 
az ezredfordulón hasonló nagyságú bevásárlóterület jutott nálunk egy főre, 
mint Németországban. Azóta sem szűnt meg a dobozépítési láz, vidéken még 
a fővárosnál is nagyobb ütemben folyik. Ez a helyzet nem mindenkinek elő-
nyös, és inkább akiknek, gyakran azoknak is csak rövid távon. Sokan máris 
vesztesei a kereskedelem koncentrációjának.  
 
A falvakban és a városokban egyaránt tönkremennek a gyalogos távolságra 
fekvő boltok, amelyekben korábban a környék vállalkozóinak termékeit árul-
ták. A piacok is bezárnak, hiszen a hipermarketekben is lehet zöldséget kap-
ni. Lassan megszokott látvány augusztusban a spanyol (mindig friss) paradi-
csom, a papaya, a banán, az olasz szőlő, esetleg a tökéletesen ízetlen, de 
bőven termő, jól tárolható „hazai” jonagold vagy idared alma.  
 
Furcsa dolog, hogy a fuvarozók panaszkodnak a magas üzemanyagköltsé-
gekre, ugyanakkor Franciaországból megéri behozni a két decis ásványvizet, 
Vas megyében pedig óriási kereskedelmi repülőteret álmodnak a távol-keleti 
termékek behozatalára. Alig hittem a szememnek, amikor egy kertészeti te-
lepen Kínából hozott dísz-sziklákat találtam. 
 
Nálunk még nem érezhető, de megindult egy lassú „visszarendeződés”. Ame-
rikában csökken a munkahelyektől, városközpontoktól távol fekvő lakóingatla-
nok értéke. A kereskedelem templomai hétköznapokon konganak az üresség-
től. Sok gazdag országban a városszéli bevásárlóközpontokat hagyják lepusz-
tulni, annyira lecsökken irántuk a kereslet. Néhány elemző pedig egyenesen 
azt jósolja, hogy a Világkereskedelmi Szervezet, a WTO és vele együtt a glo-
bális kereskedelem teljesen át fog alakulni. Annyira megdrágul a szállítás, 
csomagolás, tárolás, hogy ismét piaca lesz a magasabb költséggel előállított, 
de kevesebb szállítást, csomagolást, tárolást igénylő helyi termékeknek. 
 
A Levegő Munkacsoport már 1991-ben nemzetközi konferenciát tartott a bevá-
sárlóközpontok környezeti, gazdasági és társadalmi veszélyeiről1. 1997-ben le-
fordítatta az osztrák Közlekedési Klub tanulmányát a bevásárlóközlekedésről2. A 
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külföldi tapasztalatokról, a – nemegyszer megkésve hozott – szabályozásról több 
cikket is megjelentetett, illetve letette ezeket a döntéshozók asztalára. Nem azt 
akartuk, hogy egyáltalán ne épüljenek bevásárlóközpontok, csak azt szerettük 
volna, ha kiépítésük során sikerül elkerülni a más országokban korábban elköve-
tett hibákat. Sajnos a beruházók a saját szempontjukból sokkal eredményeseb-
ben lobbiztak. A néhány népszerű, jól működő bevásárlóközpont mellett sok az 
olyan, amely gazdasági szempontból sem sikeres, és építése zöldterületek el-
pusztításával, az átszellőzést biztosító légcsatornák eltorlaszolásával, a helyi ki-
sebb boltok teljes megszűnésével járt. 
 
A bevásárlóközpontok és általában a globális kereskedelem hatására tönk-
rement számos könnyűipari alágazat, például a korábban jól működő ruha- 
és bútoriparunk. Ma már hiába keresnénk azokat a boltokat, ahol ezeket a 
hazai termékeket árusították. A megszűnt munkahelyeket sem sikerült a mai 
napig pótolni. 
 
A hazai zöldség- és gyümölcstermesztés azonban még nem szűnt meg telje-
sen. Egyes statisztikák szerint az ország szükségletének felét, mások szerint 
a 70 százalékát a háztáji termelésből biztosították a rendszerváltás előtt. Mi-
vel ezek a földterületek kicsik voltak, nem kerültek összevonásra, megma-
radtak rajtuk a hosszú évtizedeken vagy akár évszázadokon át kinemesített 
zöldség- és gyümölcsfajták. Ezeknek a fajtáknak az íze, illata, állaga egészen 
más, mint az elsősorban a kereskedelmi láncok igényeire kinemesített, 
nagyüzemi módszerekkel termesztett fajtáké. Meg kellene ezeket a töveket, 
szaporítóanyagokat őrizni. Nincs messze az idő, amikor az idegenforgalmunk 
egyik fő vonzerejét jelentheti az illatos gyümölcs, a jóízű kenyér, a vegy-
szer(maradvány) mentes élelmiszer.  
 
Mi, városlakók is sokat tehetünk azért, hogy ne vágják ki a gazdák a régi al-
mafákat, és legyen értelme leszüretelni a málnát, a meggyet évről évre. Vá-
sároljunk a piacokon, építsük ki a kapcsolatot közvetlenül a termelőkkel. 
Családunk egészsége, az ételek íze kárpótol bennünket a többletfáradságért. 
 
Budapest, 2008. szeptember 14. 
 
Beliczay Erzsébet 
a Levegő Munkacsoport elnökhelyettese 
 
                                                 
1 http://www.lelegzet.hu/archivum/1991/09/2116.hpp
2 http://www.levego.hu/konyvtar/olvaso/bevasar.pdf
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