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Tucatnyi vállalkozás 
sorsa múlhat azon, 
milyen termékre, 

szolgáltatásra költöd el a 
pénzed. De a magyar élel-
miszerek, termékek meg-
vásárlásával nem csupán 
munkahelyeket óvunk meg 
idehaza, hanem nemzetgaz-
daságunk fejlődését is segít-
jük. Okos választással nem 
csak forint százmilliárdok 
külföldre áramlását akadá-
lyozhatjuk meg, de biztosak 
lehetünk abban is, hogy el-
lenőrzött, minőségi porté-
kák kerülnek otthonunkba.

Hazádban marad
A tudatos fogyasztás, a mi-
nőségi termékek iránti el-
kötelezettség számodra is 
legyen fontos érték! Egy 
ország gazdasági helyzetét 
ugyanis jelentős mértékben 
befolyásolja a hazai terme-
lők, illetve szolgáltatók által 
kínált termékek értékesí-
tésének sikere. Márpedig 
a gazdasági válság éveiben 
minden fillérre szüksége van 
a talpon maradt hazai cégek-
nek, a számtalan kis- és kö-
zépvállalkozást működtető 
magyar családnak.

Vedd a magyart,
védd a hazait!
BELEGONDOLTÁL MÁR ABBA, HOGY AMIKOR EGY HÁZIBULI KELLÉKEI UTÁN KUTATSZ A HIPERMARKET-

BEN, VAGY CIPŐT, MŰSZAKI CIKKET VÁLASZTASZ A BEVÁSÁRLÓKÖZPONTBAN, AZZAL NEM CSUPÁN A 

MAGAD SZÜKSÉGLETEIRŐL GONDOSKODSZ, HANEM BEFOLYÁSSAL VAGY HAZÁNK GAZDASÁGÁRA IS?

Gazdasági hatás, hazai 
piac védelme
A hazai termékek vásárlásá-
val hazai munkahelyeket tá-
mogatunk. A munkahelyek 
fenntartásával a munkanél-
küliek számát csökkentjük. 
Az új munkahelyekkel új 
bevételek jutnak az állam 
kasszájába és csökkennek 
a kiadások, mint példá-
ul a munkanélküli segély. 
Mindemellett a hazai ter-
mék lényegesen kevesebb 
környezetszennyezéssel jár, 
hisz sokkal kevesebb utat 
kell megtennie a terméknek 
a gyártótól a vásárlóig.
A képlet tehát nagyon egy-
szerű: ha magyar terméket 
vásárolsz, az azt előállító 
vállalkozás itthon költi el a 
nyereségét, miközben más 
hazai cégek szolgáltatásait 
veszi igénybe. Minél na-
gyobb bevételre tesz szert, 
annál nagyobb esélye van a 
munkahelyteremtésre, s mi-
vel adóit idehaza fizeti be a 
költségvetésnek, ezáltal saját 
országa gazdaságát támogat-
ja, melynek fejlődéséből va-
lamennyien profitálunk. Az 
általad elköltött pénz végül 
így kerül vissza a te zsebedbe.

Mi a magyar?
A tudatos vásárlók minden 
esetben odafigyelnek az áru 
eredetére. Akár hipermar-
ketben, akár kis boltban 
vásárolsz, nézd meg te is a 
termékek származását a cso-
magoláson, mert a magya-
rok háromnegyede ma már 
tudatosan figyel arra, hogy 
hazai élelmiszer kerüljön a 
családi asztalra.

Figyeld a MAGYAR
TERMÉK VÉDJEGYET!
Keresd a védjeggyel ellátott 
termékek, amelyek biztosí-
tanak minket az áru erede-
téről!
A Magyar Termék Kft. véd-
jegyével ellátott termékek ga-
ranciát jelentenek arra, hogy:
● magyar munkaerő foglal-
koztatását támogatják,
● legalább 51%-ban magyar 
hozzáadott értéket tartal-
maznak,
● itthon vezették be először,
● minden szempontból 
megfelelnek a rájuk vonat-
kozó előírásoknak, minősé-
gi, megbízható termékek. 

Nézd meg a GYÁRTÓT
a csomagoláson!

A csomagoláson feltüntetett 
gyártó nevéből, cégformá-
jából lehet következtetni a 
termék eredetére. Vigyázz! 
A forgalmazó nem egyenlő 
a gyártóval! 

Vásárolj közvetlenül
a TERMELŐTŐL!
Ha teheted, vásárold meg 
közvetlenül a termelőtől a 
terméket, így kikerülheted 
a kereskedelem útvesztőit, 
biztos lehetsz az áru eredeté-
ben, minőségében. 
 
Felelősen a társadalomban
Jó, ha tudod: a magyar ter-
mék vásárlása elsősorban 
nem ideológiai kérdés, nem 
a politikai elkötelezettség 
függvénye. Ám fontos, hogy 
a növekvő nemzetközi ver-
senyben felismerjük a helyi 
értékek erejét, nemzeti kin-
cseink gazdagságát. 

Támogasd a hazait, a helyit 
(nemcsak itthon, külföldön 
is), légy tudatos környeze-
tünket, társadalmunkat il-
letően!
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