
 

 

 

 

 

DIPLOMADOLGOZAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szilágyi Alfréd János 

 

 

 

 

Gödöllő 

2017 



2 
 

 

SZENT ISTVÁN EGYETEM  

MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR 

ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁSI MÉRNÖK MESTERSZAK 

 NAPPALI TAGOZAT 

 

PERMAKULTÚRÁS SZEMLÉLETŰ GAZDASÁGOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

ÖKOLÓGIAI ÉS KONVENCIONÁLIS MŰVELÉSŰ GAZDASÁGOKKAL A SMART 

FENNTARTHATÓSÁGI INDIKÁTOR RENDSZERREL 

 

Készítette: 

Szilágyi Alfréd János 

 

Belső témavezető: 

Dr. Podmaniczky László 

egyetemi docens 

Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Intézet 

Ökológiai gazdálkodási és Agrár-környezettervezési Tanszék 

 

Külső témavezetők: 

Dr. Immo Fiebrig 

kutató 

Coventry Egyetem 

Center For Agroecology, Water and Resilience 

Mészáros Dóra 

kutató, SMART auditor 

FiBL Brüsszel, Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) 

 

 

Gödöllő 

2017 



3 
 

Tartalom 
1. Bevezetés ............................................................................................................................................. 4 

2. Szakirodalmi áttekintés ....................................................................................................................... 6 

3. Anyag és módszer ............................................................................................................................. 16 

3.1.Gazdaságok kiválasztása, jellemzése .......................................................................................... 16 

3.2. A fenntarthatóság értékelési módszere ....................................................................................... 21 

3.2.1. SMART jellemzés ............................................................................................................... 21 

3.2.2. A SMART indikátor értékek meghatározása ...................................................................... 24 

3.3.3. Kiértékelés ........................................................................................................................... 27 

3.3. Statisztikai módszerek ................................................................................................................ 29 

4. Eredmények ....................................................................................................................................... 31 

4.1.    Alkalmas-e a SMART a fenntarthatóság mérésére? ............................................................... 31 

4.2.    Kompatibilis-e a SMART a permakultúrával, azaz mindent vizsgál-e a SMART, amit a 

permakultúra fontosnak tart. ............................................................................................................. 32 

4.3.    Fenntarthatóbbak-e a permakultúrás szemléletben művelt gazdaságok, mint más művelésű 

gazdaságok. ....................................................................................................................................... 35 

4.3.1. Magyar eredmények ............................................................................................................ 35 

4.3.2. Brit eredmények .................................................................................................................. 37 

4.3.3. Magyar-brit eredmények összehasonlítása .......................................................................... 39 

4.3.4. Összesített adatok eredményei ............................................................................................ 40 

4.4. Összefüggések a fenntarthatóságban .......................................................................................... 44 

5. Következtetések, eredmények megvitatása ....................................................................................... 47 

1. Hipotézis: .................................................................................................................................. 47 

2. Hipotézis ................................................................................................................................... 50 

4. Hipotézis ................................................................................................................................... 51 

6. Összefoglalás ..................................................................................................................................... 54 

7. Köszönetnyilvánítás .......................................................................................................................... 56 

8. Források............................................................................................................................................. 57 

9. Melléklet ........................................................................................................................................... 60 

9.1. A magyar gazdaságok leírása: .................................................................................................... 60 

9.2. A brit gazdaságok leírása ........................................................................................................... 64 

9.3. Gazdálkodási típusok és országok szerint elkülönített minták fenntarthatósági teljesítménye .. 68 

9.4. Az összesített minta dimenzióra és altémákra lebontott eredményei: ........................................ 71 

10. NYILATKOZAT ............................................................................................................................ 73 

 



4 
 

1. Bevezetés 

„Az egyetlen etikus döntés, ha felelősséget vállalunk önmagunkért és gyermekeinkért.” 

(Mollison 1988) 

A fenntartható fejlődés, és a fenntarthatóság fogalma manapság egyre inkább 

megjelenik a köztudatban is, szinte mindenhol megemlítik, igyekeznek törekedni a 

használatára. Azonban mind a mai napig sok vita, párbeszéd folyik arról, hogy mit is jelent ez 

a fogalom, miképpen lehet megvalósítani.  

A mezőgazdaságban is több évtizede megjelent ez a koncepció, sokféleképpen próbálták 

adaptálni a gyakorlatba, és megtalálni a koncepcióhoz hű megoldásokat, technológiákat. 

Szélesebb körben, a mezőgazdaságban pedig különösen igaz, hogy a fenntarthatóság felé való 

törekvés legfontosabb alapja az, ha megpróbáljuk felmérni majd monitorozni és értékelni egy 

adott gazdaság fenntarthatóságát, azaz kísérletet teszünk a fenntarthatóság mérésére. A 

fenntartható mezőgazdaság égisze alatt mára többféle irányzat alakult ki, ezek egy része 

továbbra is használ konvencionális eszközöket (kémiai védekezés, műtrágyák használata pl: a 

precíziós mezőgazdaságban), míg más irányzatok teljesen elvetik ezeket és helyettük ökológiai 

megoldásokat próbálnak találni.  

A permakultúra is ezen utóbbi irányzatok közé tartozik. Szemléletének alkalmazása sok 

vonatkozásban hasznos a komplex agroökoszisztémák kialakításánál, hiszen az ökológiai elvek 

alapján a természetben zajló folyamatokat kívánja „utánozva” kívánja a fenntartható 

gazdálkodást megvalósítani. (Mollison 1988) A kérdés persze az, hogy vajon mely 

gazdálkodási rendszerek és milyen módon tudnak eleget tenni a fenntartható fejlődés 

irányelveinek? 

Nemzetközi szinten számos tanulmány készült már, amely az ökológiai és 

konvencionális gazdálkodás fenntarthatóságát hasonlítja össze (Gomiero et al 2011, Reganold 

& Wachter 2016), de a permakultúrás gazdálkodások fenntarthatósági teljesítményét, illetve 

azok viszonyát az ökológiai és konvencionális gazdálkodáshoz még nem vizsgálták. Kutatásom 

tárgya ezért lett a permakultúrás, az ökológiai-, illetve a konvencionális szemléletben művelt 

gazdaságok fenntarthatósági teljesítményének összehasonlítása. A különböző gazdálkodási 

rendszerek fenntarthatósági értékeléséhez a SMART indikátor rendszert használtam, amelyet a 

svájci FiBL dolgozott ki a FAO (2013) SAFA irányelvei alapján, és amely a FAO által 

meghatározott 58 fenntarthatósági altéma fenntarthatóságát méri. (Schader et al. 2016)  
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Ezzel a területtel 2016 tavaszán kezdtem el foglalkozni, a permakultúrával viszont már 

korábban is foglalkoztam; a Bsc. szakdolgozatomat a permakultúrás tervezésből írtam, és már 

akkor is megfogalmazódott bennem, hogy valahogyan kutatni kellene tudományos 

igényességgel is a permakultúrát, különösen azt, hogy valóban fenntarthatóbb-e, mint más 

gazdálkodási rendszerek. Hiszen már maga a permakultúra kifejezés is a fenntartható 

(permanens) és mezőgazdaság (később kultúra) szavak összevonását jelenti. 

Kutatásom során a következő kérdésekre kerestem a választ: 

1. Alkalmazható-e a SMART eszköz a permakultúrás és a nem permakultúrás rendszerek 

fenntarthatósági teljesítményének a kimutatására? 

2. Vizsgál-e a SMART minden olyan paramétert, amit a permakultúra fontosnak tart? 

3. Van-e különbség a fenntarthatóság tekintetében a permakultúrás és a nem 

permakultúrás (bio, illetve konvencionális) szemléletű gazdaságok között? 

A hipotéziseim a következők voltak: 

1. A SMART használható módszertan a gazdaságok fenntarthatósági teljesítményének 

mérésére, továbbá a permakultúra által fontosnak tartott témákat is vizsgálja. 

2. A permakultúra fenntarthatósági teljesítménye eltér a másik két gazdálkodási típustól. 

3. A társadalmi fenntarthatóság dimenziójában - a másik két gazdálkodási rendszerhez 

képest - jobban teljesít a permakultúra. 

4. A gazdasági fenntarthatóság dimenziójában - a másik két gazdálkodási rendszerhez 

képest - rosszabbul teljesít a permakultúra.  
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2. Szakirodalmi áttekintés 

A fenntartható fejlődés értelmezése és kiemelkedő alakjai: 

A fenntartható fejlődés, és a fenntarthatóság fogalma manapság egyre inkább 

megjelenik a köztudatban is, szinte mindenhol megemlítik, igyekeznek törekedni a 

használatára. Azonban mind a mai napig sok vita, párbeszéd folyik arról, hogy mit is jelent ez 

a fogalom, miképpen lehet megvalósítani.  

Mészáros (2016) részletes áttekintést nyújt a fogalom fejlődéséről, a különböző 

nemzetközi, illetve hazai megközelítésekről. Ezek közül következőket emelném ki: 

A legtöbbször hivatkozott megfogalmazás, melyet az ún. Brundtland jelentés 

tartalmaz (Közös Jövőnk- Our Common Fututure), szerint: „a fenntartható fejlődés olyan 

fejlődés, amely kielégíti a jelen generáció szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő 

generáció esélyeit arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket” (Brundtland et al., 1987) 

Ezenfelül Herman Daly (1991), az ökológiai közgazdaságtan elismert szakértője a 

következő definíciót fogalmazta meg: „A fenntartható fejlődés a folytonos szociális jólét 

elérése, anélkül, hogy az ökológiai eltartó-képességet meghaladó módon növekednénk” 

érdemes kiemelni és a Világ Tudományos Akadémiáinak Nyilatkozatában megfogalmazott 

jelentést: „A fenntarthatóság az emberiség jelen szükségleteinek kielégítése, a környezet és a 

természeti erőforrások jövő generációk számára történő megőrzésével egyidejűleg.” 

(„Transition to Sustainability” - Átmenet a fenntarthatóság felé; Világ Tudományos 

Akadémiáinak Nyilatkozata, Tokió, 2000) 

A legnagyobb hatású művek, amelyek hozzájárultak a fogalom elterjedéséhez, 

értelmezéséhez, a teljesség igénye nélkül a következők: Rachel Carson Néma Tavasz című 

könyve (Carson 2007), amelyben a mezőgazdaságban használt vegyszerek hatására hívja fel a 

közvélemény figyelmét; a Római Klubhoz fűződő, Dennis L. Meadows által szerkesztett A 

növekedés határai című jelentés (Limits to Growth, 1972), amelyben a szerzők a társadalom 

fejlődése és a természeti erőforrások végessége közötti kapcsolatokat elemezték; Ernest F. 

Schumacher A kicsi szép című könyve, amely egy alternatív közgazdasági koncepciót ad, 

James Lovelock Gaia elmélet című műve, amelyben a Földet mint összefüggő, élő organizmus 

kerül bemutatásra; Serge Latouche A Nemnövekedés diszkrét bája című műve, amelyben az 

író az  emberi szükségletek, igények és a növekedés konfrontációját mutatja be; és Jared 
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Diamond Háborúk, járványok, technikák című könyve, amely egy multidiszciplináris 

megközelítést ad az emberiség fejlődéséről, jelenéről és jövőjéről. 

A fogalom fejlődése során megkülönböztették az ún. gyenge és erős 

fenntarthatóságot, amelynek lényege, hogy míg a gyenge fenntarthatóságban a természeti tőke 

(a természeti környezet által az embereknek és magának a környezetnek nyújtott funkciók 

összessége), valamint a gazdasági- és társadalmi tőke egymással teljes mértékben 

helyettesíthetők, és nincs lényeges különbség az általuk nyújtott jól-léti (well-being) 

funkciókban (Ekins et al., 2003), addig az erős fenntarthatóságot képviselők szerint a természeti 

tőke nem helyettesíthető, a gazdasági- és társadalmi tőkét pedig annak kiegészítőjeként kezeli 

(Daly, 1996). (Mészáros, 2016) 

Hazai viszonylatokban a fenntartható fejlődéshez kapcsolódóan, szintén a teljesség 

igénye nélkül, kiemelném Gyulai Iván és Láng István nevét, akik részt vettek a Fenntartható 

Fejlődés Bizottsága által 2002-ben megjelentetett Nemzetközi együttműködés a fenntartható 

fejlődés nevében és az Európai Unió fenntartható fejlődési stratégiája című dokumentum 

írásában, amelyben összegezték a korábbi nemzetközi megfogalmazásokat. Emellett Vida 

Gábor Helyünk a Bioszférában című művét (2001) is fontos megemlíteni, amelyben 

ökológiai, természettudományos áttekintést nyújt a fenntarthatóságról, és a természeti 

erőforrások végességéről. 

A fenntartható mezőgazdaság fogalmának értelmezése 

A fenntartható fejlődés fogalma régóta megjelent a mezőgazdaságban is, 

sokféleképpen próbálták adaptálni a gyakorlatban, és megtalálni a koncepcióhoz hű 

megoldásokat, technológiákat.  

A FAO meghatározása szerint (FAO, 2014) a fenntartható mezőgazdaság: „A 

természeti erőforrás-bázis olyan menedzselése és megőrzése, valamint a technológiai és 

intézményi változások olyan irányba terelése, hogy az emberiség szükségleteinek folyamatos 

kielégítése a jelen és a jövő generációi számára egyaránt biztosított legyen. Ez a fenntartható 

fejlődés megőrzi a termőföldet, a vizeket a növény- és állatgenetikai erőforrásokat, környezeti 

szempontból nem káros, műszakilag megfelelő, gazdaságilag életképes és társadalmilag 

elfogadható”. 

Magyarországon Ángyán József munkásságát emelném ki, aki behatóbban foglalkozott 

a témával, ahogy ő és munkatársai fogalmaztak: „A mezőgazdaság mindig is több volt, mint 
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egyszerű árutermelő gazdasági ágazat. Az élelmiszerek és nyersanyagok előállításán túl egyéb 

feladatokat is ellátott, tájat, élővilágot, talajt, vizet, környezetet is „termelt”, fenntartott, őrizte 

és gyarapította a földhöz kötődő ismereteket, az „agrikultúrát, továbbá munkát, tisztes 

jövedelmet és megélhetést adott a vidék embere és közösségei számára. Ez ma sincs másképpen. 

Ha meg akarjuk őrizni tájainkat, helyi közösségeinket és a földhöz kötődő kultúránkat, akkor a 

mezőgazdaságnak a termelési feladatok mellett környezeti és társadalmi, foglalkoztatási 

feladatokat is el kell látnia, vagyis a pusztán befektetői tőkeérdekeket kiszolgáló, termelés és 

profitmaximalizáló „agrobiznisznek” ismét többfunkciós „agrikultúrává” kell szélesednie. Ez 

utóbbi fenntartható, többfunkciós mezőgazdaság, környezet- és tájgazdálkodásolyan – az egész 

társadalom és a helyi közösségek számára egyaránt fontos – ökoszociális szolgáltatásokat is 

nyújt, amelyek helyben keletkeznek, nem importálhatók, és amelyekért a mezőgazdaságot 

fizetség illeti meg.” (Ángyán – Tardy – Vajnáné, szerk., 2003; Ángyán – Menyhért, szerk., 

2004) A fenntartható mezőgazdaság következő céljait emelték ki: 

• „az értékes beltartalmú, szermaradvány-mentes, egészséges és biztonságos 

termékek – mindenekelőtt élelmiszerek – előállítása;   

• a meg nem újítható nyersanyagok és energiatakarékos felhasználása;   

• a talajt, vizeket, levegőt érintő környezetterhelés csökkentése, ill. elkerülése;   

• a kultúrtáj ápolása és a biodiverzitás fenntartása;   

• a vidék kulturális és agrikulturális értékeinek megőrzése;   

• munkalehetőség és elfogadható jövedelem biztosítása a lehető legtöbb ember 

számára” (Ángyán, 2001). 

 

A különböző mezőgazdálkodási irányzatok, rendszerek: 

A különböző gazdálkodási rendszerek közül elsőként az ökológiai gazdálkodást 

mutatom be röviden, mint az egyik általam vizsgált gazdálkodási rendszert, amelynek történeti 

gyökerei mindközül a legrégebbre nyúlnak vissza.  

Az IFOAM (Ökológiai gazdálkodók szervezeteinek nemzetközi szövetsége) 

megfogalmazása szerint: "Az ökológiai mezőgazdálkodás olyan termelési rendszer, amely 

fenntartja a talajok, ökoszisztémák és emberek egészségét. Kívülről bevitt anyagok helyett 

ökológiai folyamatokra, biológiai sokféleségre és a helyi körülményekhez igazodó 

körforgásokra épít. Az ökológiai mezőgazdálkodás egyesíti a hagyományt, az innovációt és a 
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tudományt, hogy javára szolgáljon a közös környezetnek, és hogy méltányos kapcsolatokat, 

valamint minden érintett számára jó életminőséget segítsen elő." (http 7)  

A gazdálkodási rendszerek közül az ökológiai gazdálkodás az egyetlen, melynek 

előírásait jogszabályi keretek közé foglalták, az EU ökológiai gazdálkodásra vonatkozó 

törvényi szabályozása szerint: „Az ökológiai gazdálkodás egy gazdaságirányításból és 

élelmiszertermelésből álló komplex rendszer, mely egyrészt gondoskodik a környezetre 

ártalmatlan eljárásokkal előállított termékek (ökotermékek) iránti fogyasztói igényeknek 

kielégítéséről, másrészt közjavakat termel, amelyek hozzájárulnak a környezet védelméhez, az 

állatjólléthez és a vidékfejlesztéshez.” (834/2007 (1); 834/2007 3. cikk (c))  

Az ökológiai gazdálkodás általános célkitűzése kiváló minőségű termékek előállítása és egy 

fenntartható komplex mezőgazdasági rendszer kialakítása, melynek elemei a természeti 

rendszerek és ciklusok tiszteletben tartása, biológiai sokféleség fenntartása, legjobb 

környezetvédelmi gyakorlat alkalmazása, a természeti erőforrások (talaj, víz, levegő) és az 

energia felelős használata, állatjólléti szabályok tiszteletben tartása és az állatok fajspecifikus 

viselkedési igényeinek kielégítése. (834/2007 3. cikk) 

A permakultúra: 

Ezután a másik általam vizsgált irányzatot a permakultúrát szeretném bemutatni. Szilágyi 

(2015, 2016) részletes áttekintést ad a permakultúráról, a következőkben ez alapján foglalom 

össze röviden az irányzat lényegét: 

A permakultúra szemléletének az alkalmazása sok vonatkozásban hasznos a komplex 

agroökoszisztémák kialakításánál, hiszen az ökológiai elvek alapján a természetben zajló 

folyamatokat kívánja utánozni, és ezáltal fenntartható gazdálkodást létrehozni. (Mollison 

1988) 

A permakultúra elnevezés eredetileg a fenntartható (permanent) és a mezőgazdaság 

(agriculture) szavak összevonásából jött létre. 

Az idő előre haladtával a permakultúra alkalmazott tervezési rendszerré fejlődött, és lényegét 

Bill Mollison a „Permakultúra. Tervezői kézikönyv” (Permacultre, A Designer’s Manual) című 

1988-ban megjelent munkájában így fogalmazta meg: „A permakultúra a mezőgazdaságilag 

termékeny ökoszisztémák tudatos tervezése és fenntartása, amelyek rendelkeznek a természetes 

ökoszisztémák diverzitásával, stabilitásával és rugalmasságával. A táj és az emberek 
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harmonikus integrációja, amely fenntartható módon biztosítja számukra a táplálékot, energiát, 

menedéket és más anyagi vagy nem anyagi szükségleteket.” 

Ferguson és Lovell (2014) definíciójukban a következő dimenzióit határozták meg a 

permakultúrának: “A permakultúra egy nemzetközi és regionális mozgalom, amely egy 

tervezési rendszert és annak bevált gyakorlatát alkalmazza és terjeszti. A tervezési rendszernek 

és a gyakorlatoknak a mozgalom által hordozott világkép ad kontextust.” 

A konvencionális gazdálkodás: 

Végül a konvencionális gazdálkodási rendszer jellemzéséhez segítségül hívom Ángyán és 

munkatársainak munkáját, illetve Mészáros (2016) értekezését: 

„Az iparszerű, tömegtermelő, energiaintenzív, nagy mesterséges ipari eredetű anyag- és 

energiafelhasználású mezőgazdasági rendszerrel Ángyán szerint az ipar logikája (zárt, ember 

által szabályozott tér, funkcionális kapcsolatokon alapuló, kívülről vezérelt, pontosan 

kiszámítható és kiszámított folyamatok stb.) mint ideál jelenik meg a mezőgazdálkodásban. 

Alaptörekvése ennek megfelelően a függetlenedés, mesterséges szabályozás, a természeti 

erőforrások fokozatos kicserélése (helyettesítése) mesterséges erőforrásokkal. További 

jellemzői ebből az alaplogikából jól levezethetők:  

• A tér egyéb (biológiai és társadalmi élettér) szerepeinek rovására figyelmét kizárólag 

a termelési feladatokra irányítja, a technológiai megoldásokat kizárólag azok 

termelékenysége, gazdasági hatékonysága alapján választja ki és használja.  

• E gazdasági hatékonyság-növelés érdekében a méretökonómia törvényszerűségeinek 

megfelelően koncentrációra és centralizációra, a méretek (üzem, tábla, gép, stb.) 

növelésére törekszik.  

• Alapmódszere a környezet átalakítása az elhatározott feladatok és tevékenységek 

igényei szerint, vagyis alapvetően a teret alakítja a feladathoz, és nem a tér 

adottságaihoz keres illeszkedő tevékenységeket.  

• Mindezekkel összefüggésben előbb szándékos, majd a környezet degradálódásával 

egyre inkább kényszerű mesterséges erőforrás ráfordítás-növelés kíséri, ami a 

beszállító iparok számára megfelelő, piacnövelő, ezért ezt a rendszert szokás ipari 

érdekvezérelt gazdálkodásnak is nevezni (Ángyán, 1991, Ángyán és Menyhért, szerk, 

2004). 
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Egyéb irányzatok, törekvések a fenntartható mezőgazdaságra: 

A fenntartható mezőgazdaság égisze alatt többféle irányzat alakult ki mára (és folyamatosan 

jelennek meg újabb és újabb irányzatok, elnevezések), ezek egy része továbbra is használ 

konvencionális eszközöket (kémiai védekezés, műtrágyák- pl: integrált gazdálkodás, precíziós 

mezőgazdaság) míg más irányzatok teljesen elvetik ezeket és helyette ökológiai megoldásokat 

próbálnak találni. 

Ujj (2016) rövid áttekintést nyújt azokról az irányzatokról, amelyek az agroökológia 

(Gliessman, 2006) fogalmához kapcsolódnak, egyúttal jól reprezentálják a kialakult 

irányzatok diverzitását. A következő irányzatokat írta le: 

• A „Paraszt Agroökológia (Peasant Agroecology)” irányzata, akik a kis- és paraszti 

gazdálkodás hagyományos ismereteire építik rendszerüket, teljes mértékben elutasítják 

azt, hogy a konvencionális, iparszerűen gazdálkodók is agroökológiainak nevezzék 

magukat, bármennyire is „hangzatos” elnevezést használnak gazdálkodási módjukra.  

• Fenntartható gazdálkodás (Sustainable Agriculture). A fenntartható fejlődés elvével 

azonosulva, a természeti erőforrásokat úgy és olyan mértékben használja fel, hogy az 

képes legyen kielégíteni a jelenlegi nemzedék igényeit, de mindezt úgy, hogy ezzel nem 

csökkenti az elkövetkezendő nemzedék esélyeit. 

• Integrált gazdálkodás (Integrated farming). Arra törekszik, hogy megteremtse az 

egyensúlyt a hagyományos mezőgazdaságra jellemző termelékenység maximalizálása 

és a környezetvédelmi, ökológiai elvárások között (pl.: épít a megelőzésre, a 

mechanikai, fizikai, agrotechnikai, biológiai valamint a vegyszeres növényvédelmi 

eljárások összehangolt kombinációjára.)  

• Talajvédő gazdálkodás (Conservation Agriculture). Egy fenntartható és 

jövedelmező gazdálkodási mód, ahol a talajvédelem három alapelv szerint érvényesül: 

minimális talajbolygatás, soknövényes vetésforgó, a talajfelszín állandó takarása.  

• Fenntartható intenzív mezőgazdaság (Sustainable Intensive Agriculture). Egy 

környezetvédelmi fórumon (Grenelle, 2008) lefektetett alapelvek szerint, ez a 

gazdálkodási mód képes lehet továbbra is a jelenlegi termésmennyiséget előállítani úgy, 

hogy a termelés teljes folyamata összeegyeztethető a humán egészség és az 

ökoszisztémák természetes egyensúlyának fenntartásával. Kevesebb inputtal (pl. 

fosszilis üzemanyag, kemikália használat), az ökoszisztémák természetes 
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kölcsönhatására nagyobb hangsúlyt fektetve, de intenzív termesztéssel kívánja eléri a 

jövedelmezőséget és a nagy termésátlagot.  

• Örökzöld mezőgazdaság (EverGreen Agriculture). A növénytermesztés 

hagyományos rendszerébe bizonyos fafajok integrálásával valósítják meg – a 

talajvédelem mellett – a többoldalú haszonvételt (élelmiszer alapanyag-, üzemanyag-, 

rost alapanyag termelés). 

• Klímatudatos mezőgazdaság (Climate-Smart Agriculture). Olyan új stratégiák 

kidolgozását támogatja a jelenlegi helyett, amelyek rugalmasabban reagálnak a 

klímaváltozás okozta változásokhoz, és ezzel párhuzamosan törekszik a gazdálkodás 

környezetre gyakorolt hatásának minimalizálására. 

• Precíziós mezőgazdaság (Precision Agriculture). A mezőgazdasági termelés 

információalapú irányítására helyezi a hangsúlyt. Célja, hogy a megfelelő kezelést 

alkalmazza a megfelelő helyen és a megfelelő időben, figyelembe véve a növények 

tápanyag igényei és talajok tápanyagszolgáltató képessége között, adott területen 

fennálló eltéréseket. 

A kérdés, hogy vajon mely gazdálkodási rendszerek milyen szinten tudják 

megvalósítani a fenntartható fejlődés irányelveit? 

A fenntarthatóság mérésére hosszú ideje próbálnak megfelelő módszertant 

kidolgozni, hiszen a fenntartható fejlődésre való törekvést nagyban elősegítheti, ha 

monitorozni tudjuk a változásokat (Ness 2006, Marchand et al 2014). Ness és társai már 2006-

ban áttekintést nyújtottak és rendszerezni próbálták a különböző módszereket. Ők már ekkor 

megfogalmazták, de azóta is minden szerző leírja, hogy az indikátor rendszer fejlesztés egy 

egyre gyorsabban fejlődő tudományterület, és az alkalmazások, eszközök száma folyamatosan 

nő (Schader et al 2014, 2016, Ness 2006, Marchand 2014, Wustenberghs et al 2016). Ness és 

társai három fő szempont alapján kategorizálta a módszereket: az idősík szempontjából (ex-

ante vagy ex-post vizsgálatok), a fókusz alapján (szektor, régió stb.) és a természeti-társadalmi 

rendszerek integrációja alapján (azaz, hogy az adott módszer mennyire holisztikusan értelmezi, 

vizsgálja a fenntarthatóságot). Ez alapján három fő csoportot alkottak: 

1. az indikátorok és készleteket, amelyek nem konzisztens rendszerek (pl: ökológiai lábnyom), 

2. a termékhez (életpályához) kötődő vizsgálati módszereket (pl: Életciklus elemzés, LCA) 

3.  és az integrált értékelő rendszereket (pl: Európai fenntarthatósági hatás vizsgálat, EU 

Sustainability Impact Assessment).  
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Ness és társai nem a mezőgazdaság fenntarthatóságának méréséről írnak konkrétan, de ők 

is kiemelik, hogy a jövőbeni fejlődés során egyre specifikusabb, ugyanakkor holisztikusabb és 

szabványosított indikátorrendszereket alkotnak majd. A mezőgazdaság fenntarthatóságának 

mérésére elsőként más tudományterületek mérési módszereit próbálták felhasználni és azt is 

inkább régió és ország szinteken (Pl: Agri LCA, természet- és környezet védelem, ökológia 

területéről) (Schinder et al 2015, Ness et al 2006). Majd megjelentek a kifejezetten a gazdasági 

szintű alkalmazások (Gasparatos 2010, Binder 2010, Marchand 2014).  

 A fenntarthatósági indikátor rendszer fejlesztésének egyre bővült a szakirodalma 

(Schindler et al, Schader et al 2014, Olde 2016 a) Schindler és társai (2015) kiemelik az 

indikátor fejlesztés során az érintettek (gazdálkodók, szaktanácsadók stb) bevonásának 

(Wustenberghs és társai (2016)) és a három fenntarthatósági pilléren túl a szervezeti 

(institutional) fenntarthatóság dimenzió fontosságát. Szerintük egy holisztikus 

fenntarthatósági értékelő módszernek: „mindhárom fenntarthatósági dimenziót integrálnia 

kell,  figyelembe kell vennie az ezek közötti összefüggéseket, az érintetteket be kell vonnia az 

értékelés folyamán, és végül fókuszálnia kell a tudásátadásra, megosztásra.” (Schindler et al., 

2015) 

Az indikátor rendszerek fejlesztése során a szerzők a következő dilemmákat vázolják: 

• sok metodológia van, de a módszerválasztásról, a különböző alkalmazások rendszerezéséről 

kevés a kutatás (Marchand et al 2014), 

• a módszerek diverzitása egy oldalról jó (mert megfelelően hely és fókusz specifikusak, 

Gasparatos 2010) ám más szempontból kedvezőtlen, mert nem elég konzisztensek az 

eredmények, nem összehasonlíthatóak a különböző kiértékelések eredményei (Schader et 

al 2014), 

• egy minden célra megfelelő indikátorrendszer kidolgozása aligha megvalósítható, azonban 

törekedni kell a módszerek harmonizálására (Schader et al 2014), 

• a holisztikusság versus mérési pontosság problémája karöltve a kvantitatív versus qualitatív 

indikátorok használatának kérdésével (Schader et al 2014, Marchand et al 2014, 

Wustenberghs et al 2016), 

• specifikusság versus használhatóság, és az összehasonlíthatóság problémája, azaz vagy 

felmérjük specifikusan egy adott hely és szektor fenntarthatóságát nagyon részletesen vagy 

általánosítunk, hogy össze tudjuk hasonlítani más szektorok és régiók gazdaságainak 

eredményeivel (Schader et al 2014) 

• a társadalmi dimenzió témái nehezen mérhetők objektívan (Jawtuch et al 2013, Marchand 

et al 2014) 
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Marchand és társai (2014) a gazdaság szintű indikátor rendszereket két nagy csoportba 

osztották: a Rövid Fenntarthatósági Értékelő rendszerekre (RSA: Rapid Sustainability 

Assessments) és a Teljes Fenntarthatósági Értékelő rendszerekre (FSA: Full Sustainability 

Assessments), 11 kritérium szerinti osztályozás után (pl: időigény, fókusz, adatfelvételezési 

módszer stb. alapján). Szerintük mindkét típusnak meg vannak az előnyei, és a hátrányai, 

ugyanakkor a két típus alkalmazása kiegészítheti egymást. 

Wustenberghs és társai (2016) jó áttekintést nyújtanak az indikátor rendszerek mai 

állásáról, általános jellemzőikről. Míg a legtöbb szakirodalom elméleti összehasonlítást ad 

(Wustenberghs 2016, Schader et al 2014, 2016, Marchand et al 2014), addig Olde és társai 

(2016 b) az auditor és a gazdálkodók szempontjából a gyakorlatban is összehasonlítottak 

indikátor rendszereket (a RISE, SAFA, PG és IDEA eszközöket). A vizsgálat során több 

aggály is felmerült a gazdálkodók részéről (akik a gyakorlati alkalmazhatóságot is 

véleményezték). A szerzők felhívják a figyelmet arra, hogy a gazdálkodók döntéshozatalához 

elérhetővé kéne tenni a gazdálkodók számár ezeket az eszközöket. 

A fenntarthatóság mérésének fejlődésében a FAO SAFA (2013) irányelveinek kidolgozása 

új fejezetet nyitott, hiszen egy nemzetközi szakmai szervezet, több száz szakértő bevonásával 

egy konzisztens keretet biztosít a módszertanhoz és a különböző eszközök eredményeinek 

összehasonlításához, így elősegítve harmonizálásukat. 

Nemzetközi szinten számos tanulmány készült már, amely az ökológiai és 

konvencionális gazdálkodás fenntarthatóságát hasonlítja össze (Gomiero et al, 2011, 

Reganold & Wachter 2016), de a permakultúrás gazdálkodás fenntarthatósági teljesítményét, 

illetve azok viszonyát az ökológiai és konvencionális gazdálkodáshoz még nem vizsgálták. 

A különböző gazdálkodási rendszereket az elmúlt évtizedekben próbálták 

összehasonlítani különböző szempontok alapján: elsősorban, mint technológiákat a konkrét 

termelési mutatók alapján, aztán a beltartalmi értékeket és élettani hatásokat, a környezet és 

természetvédelmi hatásaikat (a pozitív és negatív externáliákat), végül a gazdasági mutatókat. 

Azonban rendszerszintű, holisztikus összehasonlítást azonban kevesen végeztek. 

Reganold és Wachter (2016) részletes, a fenntarthatóság sok területére kiterjedő áttekintő 

összehasonlítást nyújt, amelyben az ökológiai gazdálkodás pozitívumaira mutatnak rá. 

Gomiero és társai (2011) még részletesebb összehasonlító elemzést adnak, ez főként a 

környezeti dimenzió témáit és a gazdasági tényezőket foglalja magába, e szerint is az ökológiai 

gazdálkodás fenntarthatóbb, a kritikák, kutatások negatív eredményeinek bemutatása mellett is.  
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Magyarországon a rendszerösszehasonlító vizsgálatok (azonos termőhelyi viszonyok 

között gazdálkodó két üzem, a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ Ökológiai Mintagazdasága 

(ökológiai) és a Mezőfalvai Mezőgazdasági Kombinát (iparszerű) 1992-2001 évi adatai) szerint 

az ökológiai gazdálkodás szintén fenntarthatóbbnak bizonyult gazdaságilag is. (Ángyán és 

Menyhért, szerk., 2004). 

Mészáros (2016) doktori munkája során Magyarországon végzett el egy 

összehasonlító, a fenntarthatóság minden dimenziójára kiterjedő kutatást a SMART 

eszközzel. Az eredményei szerint az ökológiai gazdaságok az összes dimenzióban, szinte 

minden témában jobb fenntarthatósági teljesítményt nyújtanak, mint a konvencionálisak; sok 

altémában ez statisztikai módszerekkel is kimutatható volt.  

A permakultúrát konkrét mérések alapján a gyakorlatban, átfogóan összehasonlítani 

eddig nem próbálták más gazdálkodási rendszerekkel. Lovell & Ferguson (2014) és 

Hathaway (2015) összehasonlítja az agroökológiával, és mások is készítettek különböző 

elemző tanulmányokat (Servigne 2012, Barbié 2007, Rhodes 2015, Scott 2007, Ferguson & 

Lovell 2015). A francia Bec Hellouin farmon (Pl: Morel et al., 2015) évek óta próbálnak 

vizsgálatokat végezni. Mollison (Mollison 1988) könyvében összehasonlítja a konvencionális 

gazdálkodást a permakultúrával, ám ez merőben elméleti hipotéziseken nyugszik, nem mért 

eredményeken, amiért sok kritikát is kapott a koncepció. (Harper 2013). 
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3. Anyag és módszer 
 

3.1.Gazdaságok kiválasztása, jellemzése 

A kutatásomat Magyarországon és az Egyesült Királyságban végeztem több okból 

kifolyólag is, a legfontosabb, hogy ebben a két országban ismerem leginkább a permakultúra 

mozgalom tagjait, projektjeit. Személyes motivációm volt, hogy megismerjem alaposabban a 

hazai mezőgazdasági kontextust, megismerjek gazdálkodókat és lássam, mivel küzdenek a 

hétköznapokban. Nagy-Britannia pedig elsősorban szakmai szempont, a permakultúrás 

mozgalom előrehaladott állapota, miatt ezenfelül pedig azért mert itt van olyan kutatóintézet, 

amely a fenntartható mezőgazdaság és azon belül a permakultúra értékelésével foglalkozik, így 

Erasmus hallgatói mobilitás pályázat keretében könnyen tudtam itt replikálni a kutatásom. 

A magyarországi kutatás helyszínei: 

A kutatásomat két országban végeztem el, elsőként Magyarországon. Itthon tíz-tíz 

gazdaságot választottam ki minden gazdálkodási típusból. A gazdaságok kiválasztása volt 

az első nagyobb fázis a kutatásom során. Elsőként a permakultúrás gazdaságokat határoztam 

meg.  

Tekintve, hogy egyelőre hazánkban nincsen hivatalos adatbázis a gazdaságok számát és 

elhelyezkedését illetően, ezért más módon kellett megkeresnem őket. Egyrészt a Magyar 

Permakultúra Egyesület (http 5) vezetőségét kértem, hogy ajánljanak gazdaságokat; 

elsősorban Baji Béla szakmai alelnök tanácsát kértem mivel ő foglalkozik a legrégebb óta a 

permakultúrával hazánkban. Másrészt a Permafórum (http 6) nevű internetes fórumon, amely 

több éve a permakultúra iránt érdeklődőknek kínál lehetőséget a kapcsolódásra, tettem ki 

felhívást, hogy ilyen gazdaságokat keresek a kutatásaimhoz. Végül pedig néhány, személesen 

ismert gazdától kérdeztem, hogy ismernek-e mást, aki ilyen szemléletben gazdálkodik tehát az 

ún. „hólabda” módszert alkalmaztam. A kiválasztás kritériuma alapvetően a gazdálkodók 

önbevallása szerint történt, miszerint nyilatkoztak arról, hogy permakultúrás szemléletben 

művelik a gazdaságukat. Jelenleg ez volt az egyetlen kritérium, amit alkalmazni tudtam. 

Emellett saját szakmai megítélésemre kellett támaszkodnom, mivel a permakultúra egyelőre 

nincsen hivatalosan definiálva, sem jogszabályban meghatározva, hogy pontosan mit értünk 

alatta. Próbálkozások ugyan vannak nemzetközileg (http 3,4,8), hogy valamiféle 

kritériumrendszert felállítsanak. 
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A permakultúrás gazdaságok kiválasztása után meghatároztam, hogy milyen 

paraméterek alapján válasszam ki az ökológiai és konvencionális gazdaságokat, hogy 

lehetőleg minél kevésbé térjenek el egymástól azon felül, hogy milyen rendszerben, 

szemléletben gazdálkodnak. Ennek érdekében meghatároztam egy maximális területi 

mérethatárt, ami felettiek nem lehetnek (20 hektár, melyet két esetben konvencionális 

gazdaság kis mértékben túllépett), földrajzi elhelyezkedést, hogy mely megyében találhatóak, 

továbbá, hogy lehetőleg a különböző típusú gazdaságok egy település környékén legyenek. 

Végül még annyi kikötést tettem, hogy lehetőleg többféle termelési ágazat legyen a 

gazdaságokban (pl: ne csak melegházi termelés legyen).  

Az ökológiai és konvencionális gazdaságokat ezután kezdtem el összegyűjteni a 

kutatásomhoz, mert arra törekedtem, hogy lehetőleg egy térségben legyenek a 

permakultúrásokkal. A Biokontroll Hungária Zrt. minősítő szervezet segített az ökológiai 

gazdaságok megkeresésében a korábban leírt paraméterek tükrében. A konvencionális 

gazdaságok esetében a NéBiH segítségét szerettem volna igénybe venni, de ők elutasították a 

kérelmemet, így más módon kellett konvencionális gazdaságokat keresnem. Elsősorban a 

permakultúrás, és ökológiai gazdálkodókat kértem, hogy ajánljanak nekem gazdálkodókat a 

környékükön, ezt követően pedig falugazdászokat hívtam fel és személyesen találkoztam 

egyikükkel, aki összekötött gazdálkodókkal, végül az egyik tanáromhoz fordultam segítségért 

Dr. Ombódi Attilához, aki további gazdaságok elérhetőségét adta meg. A kiválasztásnál 

természetesen azt hozzá kell tennem, hogy minden gazdálkodó önkéntesen és anyagi juttatás 

nélkül vállalta a részvételt, ami egy újabb szűrő volt a kiválasztás során. Szeretném megemlíteni 

itt, hogy a gazdálkodókkal alapvetően nagyon pozitív tapasztalatom volt, a legtöbben rögtön 

belementek, nagyon kevés visszautasítást kaptam. Így végül sikerült véglegesíteni azt a 30 

gazdaságot, melyek részt vettek a kutatásomban. Az alábbi térkép (1. ábra, forrás: Googlemaps, 

2017) mutatja a gazdaságok elhelyezkedését (kék színnel jelöltem az ökológiai gazdaságokat, 

pirossal a konvencionálisakat és zölddel a permakultúrásokat). 
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1. ábra: A 30 kiértékelt gazdaság elhelyezkedése Magyarországon (forrás: Googlemaps, 2017) 

A térképen látható, hogy a gazdaságok alapvetően az ország nyugati felén találhatók, az 

50%-uk Pest megyében, a többi pedig elszórva az országban, de egy-egy kivételtől eltekintve 

általában sikerült elérni, hogy a különböző típusú gazdaságok egymás közelében legyenek.  

A gazdaságokról adok egy rövid leírást egyenként, amely részletesebb képet nyújt arról, 

hogy milyen típusú gazdaságokban végeztem el a felmérést, azonban a terjedelem miatt ezt a 

mellékletben közlöm. Alapvetően az mondható el, hogy ezek kisméretű, családi, egyéni  

gazdaságok vagy kisvállalkozások, kevés alkalmazottal (vagy alkalmazottak nélkül), egyes 

esetekben maga a gazdálkodó is részmunkaidőben végi a tevékenységét. Mind profiljukat, 

művelési ágakat, mind elhelyezkedésüket, méretüket tekintve elég diverznek mondhatók. A 

legtöbb gazdaságban a kertészeti tevékenység volt a jellemző (zöldség ill. 

gyümölcstermesztés). A legtöbb permakultúrás gazdaságban tartottak valamilyen 

haszonállatot, az ökológiai gazdaságok esetében is sokszor megjelentek az állatok, a 

konvencionális gazdaságok esetében kevésbé. Míg a konvencionális gazdaságok többsége (volt 

ez alól is kivétel) az árut hagyományos utakon értékesíti (nagybani piac, felvásárlók, helyi 

piac), addig az ökológiai és permakultúrás gazdaságok kivétel nélkül közvetlenül a 

fogyasztónak értékesítik a megtermelt árukat. Az ökológiai gazdaságok sok esetben a budapesti 

biopiacon árulnak és emellett tartanak fenn dobozrendszereket is, mások teljesen a fogyasztói 
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közösségre alapozzák az értékesítést. A feldolgozás sok helyen megjelent, a hozzáadott érték 

jelentősége miatt. Ez leginkább  a permakultúrásokra jellemző. 

A konvenciális gazdálkodókra jellemző, hogy használnak szintetikus vegyszereket a 

növényvédelemben illetve műtrágyákat. Egy esetben nem használt a gazdálkodó semmit, 

környezetvédemi megfontolásokból, továbbá legelőre alapozott állattartást végez, ahol kevésbé 

szükséges a vegyszerek és műtrágyák használata. De más gazdaságoknál is tapasztaltam, hogy 

csökkenteni próbálják a vegyszer használatot anyagi és környezeti megfontolásokból. Volt, aki 

úgy is nyilatkozott, hogy erősen gondolkodik az ökológiai művelésre való átálláson.  

Az ökológiai gazdaságok nagy rész zöldségtermesztéssel foglalkozik, egy esetben az 

állattartás volt a fő profil de más helyen is kiegészítette állattartás a termelést.  

A permakultúrás gazdaságok nagyobb része árutermelő gazdaság volt, két esetben a 

fő cél a családi önellátás, nem az árutermelés, de a többi esetében is az önellátás fontos 

szempont. Két esetben ökológiai minősítés alatt áll a gazdaság, egy esetben pedig átállási 

periódusban van a gazdaság, de mindegyik gazdaság visszautasítja a szintetikus vegyszerek 

(sok esetben még az ökológiai művelésben megengedett szereket is, például a rezet) és a 

műtrágyák használatát a szemléletük (környezetvédelmi, egészségügyi megfontolások stb.) 

miatt. A permakultúrás gazdaságokra (a fél minta esetében) még jellemző volt, a minta felében, 

hogy vidékre visszaköltöző családok kezdtek el gazdálkodni, nem is kifejezetten árutermelés 

miatt, hanem a szemlélet megélése folytán, és bár szakképzettségük sok esetben nem volt, a 

szemléletből adódóan a fenntarthatóság nagyon fontos szempont számukra. 

A brit gazdaságok bemutatása: 

A kutatásom másik felét az Egyesült Királyságban végeztem el, ahol a permakultúra 

sokkal ismertebb, régebb óta jelen van, ennélfogva sokkal kiforrottabb és megalapozottabb, 

mint hazánkban. A fő motivációm az volt, hogy ott egy hivatalos, a Brit Permakultúra 

Szövetség által minősített adatbázisból (http 3) leválogatott permakultúrás gazdasági mintával 

tudjam összehasonlítani a másik két gazdálkodási típust.  

Eredetileg itt is 30 gazdaságot szerettem volna felmérni, ugyanazon kritériumok alapján 

(ld: fentebb), azonban elsősorban az ösztöndíj időtartama és kerete miatt, és mivel a helyi 

kontextust kevésbé ismertem mint Magyarországon, így kevesebb gazdálkodót tudtam elérni, 

így  végül a 10 permakultúrás gazdaság mellett csak 8 ökológiai és 3 konvencionális gazdaságot 

tudtam felmérni. A kritériumok pedig annyiban módosultak, hogy mivel a permakultúrás 
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gazdaságok között voltak nagyobb méretű (30 ha körüli) gazdaságok, ezért az ökológiai és 

konvencionális gazdaságok esetében is beválogattam nagyobb méretű gazdaságokat. Az 

ökológiai gazdaságokat az Ökológiai Gazdálkodási Kutató Intézeten (Organic Research 

Center-ORC) keresztül sikerült elérnem. Önkéntesen jelentkeztek egy hirdetésemre, majd a 

gazdálkodási profil és méret alapján választottam ki őket. Sajnos konvencionális gazdaságokat 

nagyon nehéz volt elérni így két gazdaság esetében a területméret meghaladta az általam szabott 

maximumot (egy 150 ha, és egy 200 ha-os). Az alábbi térkép (2. ábra, forrás: Googlemaps, 

2017) mutatja a gazdaságok elhelyezkedését. (kék színnel jelöltem az ökológiai gazdaságokat, 

pirossal a konvencionálisakat és zölddel a permakultúrásokat) Látható, hogy a gazdaságok 

Wales és Anglia területén találhatók elszórva. A gazdaságok egyéni leírása szintén 

megtalálható a mellékletben, ami jól visszaadja, hogy alapvetően hasonló típusú gazdaságokat 

mértem fel, mint Magyarországon, a profiljuk, méretük általános jellemzőik nagyon hasonlóak. 

Többségükben szintén kertészeti tevékenységet végeznek, de az állattartás itt jelentősebb 

szerepet kapott, mint a magyar gazdaságok esetében. Az összes gazdaság családi-, egyéni- vagy 

kisvállalkozás, kevés alkalmazottal. Itt még jellemzőbb volt, hogy részmunkaidőben dolgoznak 

a gazdálkodás mellett. A közvetlen értékesítés különböző formái itt is nagyon jelentősek az 

értékesítés folyamán. Mind a magyar, mind az angol ökológiai és permakultúrás gazdaságok 

többségére igaz, hogy a szemlélet nagyon fontos, így a megoldások, gazdálkodási gyakorlatok, 

technológiák is sok esetben ezt az alternatív, ökológiai, fenntarthatóságra való tudatos törekvést 

tükrözik vissza, ennél fogva nehéz őket kategorizálni, és az értékelésük is sokszor nehézségekbe 

ütközött (ld.: bővebben az eredmények fejezetben az első kutatói kérdés részt) 
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2. ábra: a kiértékelt  gazdaságok elhelyezkedése Nagy-Britanniában (forrás: Googlemaps, 2017) 

3.2. A fenntarthatóság értékelési módszere 

A SMART indikátor rendszert választottam módszertannak, mert szükségem volt egy 

tudományosan megalapozott, kellően holisztikus szemléletű, a fenntarthatóság minden 

dimenziójára kiterjedő, nem kifejezetten a permakultúra mérésére kifejlesztett, de általánosan 

alkalmazható indikátor rendszerre. Ugyan lett volna lehetőségem más indikátor rendszer 

használatára is (Dialecte, Agridiag) azonban ezek nem feleltek meg ezeknek a kritériumoknak. 

Ezenfelül a SMART-ot Mészáros Dóra doktori munkája alatt adaptálta Magyarországra, én 

pedig az új online rendszer alkalmazásában, tesztelésében vehettem részt a kutatómunkám 

során. 

3.2.1. SMART jellemzés 

 

A módszertan leírását Mészáros a doktori értekezésében (Mészáros 2016) illetve a FiBL 

SMART fejlesztő csapat (Schader et al 2016) részletesebben közli, én ezek alapján egy 

rövidebb összefoglalást adok az alábbiakban.  
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A SMART a fenntarthatóságot vizsgáló indikátor rendszerek egyike, melyet a svájci FiBL 

dolgozott ki a FAO  által meghatározott úgynevezett SAFA  irányelvek (2. ábra) alapján,  amely 

a fenntarthatóságot 4 dimenzió alapján vizsgálja: környezeti, gazdasági, társadalmi és 

vállalatvezetési. A 4 dimenzió 21 témára és 58 altémára bomlik. Ez jelenleg az egyik 

legkiterjedtebb fenntarthatósági indikátor rendszer. 

Az egyes dimenziók, témák és altémák kiértékelése indikátorokkal történik. A SMART 

rendszer jelenleg körülbelül 300 indikátort tartalmaz, melyek közül mindig az adott üzemhez 

illeszkedő indikátor készlet kerül kiválasztásra és alkalmazásra úgy, hogy a SAFA-ban 

meghatározott irányelvek megvalósulását ki lehessen értékelni (Balázs K. et al.  2014). 

A felmérés három lépésből áll (Balázs K. et al.  2014): 

1.    A gazdaság meglátogatása, melynek keretében először begyűjtésre kerülnek a gazdálkodás 

fontosabb adatai (kb. 15 perc), majd a felmérést végző a gazdálkodóval közösen bejárja az 

istállót és a melléképületeket (15-40 perc), végül ezt követi egy interjú (60-120 perc), melynek 

során az indikátorok számításához szükséges adatok, információk kerülnek rögzítésre; 

2.    Az adatok elemzése, majd; 

3.    A fenntarthatósági értékelés elkészítése. 
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3. ábra: A SAFA fenntarthatósági irányelvei (forrás: FAO 2013, Mészáros 2016) 
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Az adatfelvételezés az alábbi területekre terjed ki: 

 

4. ábra: Az adatfelvételezés területei a SMART rendszerben (Forrás: (Balázs K. et al.,  2014) 

3.2.2. A SMART indikátor értékek meghatározása  

 

A fenntarthatósági teljesítmény meghatározása a SMART-ban a következőképpen 

történik: A rendszerben 4 szint van: a dimenzió (4 db), a téma (21 db), az altéma (58 db) és az 

indikátor (több mint 300) szintje. Az altémákat úgy számolja ki a program, hogy minden egyes 

altémára meg van határozva, hogy mely indikátorok hatnak (mivel egy-egy indikátor több 

altéma esetében is lehet releváns) és a releváns indikátorok milyen súllyal hatnak az adott 

altémára. Azt, hogy egy adott indikátor milyen súllyal, mely altémára hat, a FiBL fejlesztő 

csapata közel 180 szakértő szakvéleményének összesítésével határozta meg. (ld. Schader et al. 

2016). A releváns indikátorok súlyozott összesített eredménye adja egy-egy altéma eredményét 

százalékban 0-100 % között, azaz, hogy az adott gazdaságban milyen mértékben sikerült elérni 

a fenntarthatósági célkitűzést. Az altémák átlaga adja aztán a témák eredményét, amelyek a 

dimenziókban jelennek meg. 

A fenntarthatósági teljesítmény meghatározása a következők szerint történik (Schader et al 

2016): 

A célkitűzés teljesítésének mértéke (azaz a fenntarthatósági teljesítmény) (DGAix) egy adott 

gazdaságnak (x) i altémára nézve úgy van meghatározva, mint a kapcsolat az összes indikátor, 

amely releváns i altémára (IMni), hatásának összege (n=1 től N-ig) megszorozva x farm valódi 

teljesítményével n indikátorra nézve (ISnx) és a hatások összegével megszorozva az adott 
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indikátorok maximális lehetséges teljesítményével (ISmaxn) (Egyenlet (1)). A hatások tehát 

súlyként szolgálnak a különböző indikátoroknak az adott altéma célkitűzésének teljesítésének 

mértékének a megállapításához.  

 

ahol x a gazdaság jele, i az altéma jele, n azon indikátorok jele, amelyek relevánsak a vizsgált 

gazdaság típusa és földrajzi kontextusa alapján.  

A SMART-Farm Tool eszközre tekinthetünk úgy, mint a SAFA irányelvek minden egyes 

altémájára vonatkozó többváltozós elemzésre (angolul: Multi-Criteria Analysis, MCA). Egy 

adott gazdaságra vonatkozó indikátorok meghatározása az Egyenlet 2 szerint történik. Azaz 

minden egyes indikátor, amelynek hatása van adott, i altémára (IMni≠0) és amelyek legalább 

egy gazdasági ágazatra relevánsnak minősültek (szántóföldi növénytermesztés, kertészeti 

kultúrák, gyümölcstermesztés, szőlészet, gyep, húsmarha, sertés tenyésztés, baromfitenyésztés, 

méhtartás, tejelő tehén, kecske, juh, faiskola, aquakultúrák, közvetlen értékesítés). A különböző 

gazdasági ágazatokból áll össze a gazdaság típus. Míg a „specializált szántóföldi 

növénytermesztő gazdaság” gazdaság típusban csak növénytermesztési ágazat jelenik meg, 

addig legtöbb gazdasági típust többféle gazdasági ágazat fogja felépíteni (pl: tejelő marha és 

szántóföldi kultúra ötvözése).  

Az indikátor kiválasztás folyamata az elmosódott halmazok logikája (angolul: fuzzy 

logic approach) szerinti megközelítésen alapult. Amint egy gazdasági ágazat megjelenik egy 

farmon, az indikátorok hozzáadódnak az RI alkészlethez, amelyet a különböző altémákra 

releváns indikátorok alkotnak. (Egyenlet (2)). Az adott gazdaságra vonatkozó RI indikátor 

készlet meghatározása az Egyenlet 2 szerint történik: ez azon indikátorok készlete, amelyeknek 

hatása van i altémára (IMni≠0) és amelyek legalább egy gazdasági ágazatra (τ) és földrajzi 

kontextusra relevánsnak minősültek. Ahol τ= 1,…, T, a T különböző kombinációi a gazdasági 

ágazatoknak és földrajzi régióknak. Ntot jelenti a teljes indikátor számot a SMART-Farm 

eszközben.  

𝑹𝑰 = { 𝒏 ∈ {𝟏, … , 𝑵𝒕𝒐𝒕}∃ 𝒊 

∈  {𝟏, … , 𝑰} 𝒕𝒆𝒉á𝒕 𝑰𝑴𝒏𝒊 ≠ 𝟎 𝚲∃𝛕 ∈  {𝟏, … , 𝑻} 𝒕𝒆𝒉á𝒕 𝒏 𝒓𝒆𝒍𝒆𝒗á𝒏𝒔 𝝉 − 𝒓𝒆      (2) 
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Mészáros a doktori értekezésében (Mészáros 2016) a talajdegradáció altémán keresztül 

részletesen mutatja be a kiértékelés menetét a SMART-ban, én egy másik altémán szeretném 

bemutatni a számítást: 

 A helyi közösségek tudása altémára 5 indikátor hat, amint a 2. táblázat mutatja. Ezek közül 

példának kiválasztottam a „tradicionális közösségek tudásának ellentételezése elnevezésű 505-

ös indikátort és az 1. táblázatban bemutatom, hogy minden egyes indikátorhoz tartozik egy 

auditor kérdés, egy skála, ami jelen esetben igen (1) nem (0) kérdés, de többféle van a 

rendszerben, és a releváns altémákra való hatás súlya, amelyet a szakértők határoztak meg. 

Látható, hogy ez az indikátor az adott altémára 71 % súllyal hat, míg pl. a „Méltó megélhetés” 

altémára csak 54 %-al, a „Részvétel” altémára pedig 0 %-al, mivel arra nem releváns. Mivel a 

példa gazdaságban nem áll fenn veszélye annak, hogy a gazdaság olyan 

módszereket/erőforrásokat használ, melynek előállítása során tradicionális közösségek tudását 

használták megfelelő ellentételezés nélkül, ezért a nem válasz esetében 100 %-ot kapott, azaz 

0,71 pontot (míg igen válasz esetén 0 %-ot kapott volna, köztes értékelés ennél az indikátornál 

nincsen).  

1. Táblázat: Az indikátorok hatása az egyes altémákra a SMART-ban (Forrás: saját szerkesztés) 

     SAFA altémái 
Indik

átor 

szám

a (ID) 

Indikátor 

neve 

Auditor kérdés Sk

ála 

Gazdasá

gban 

felvétele

zett adat 

Méltó 

megélh

etés 

Erőforr

ások 

jogszer

ű 

használ

ata 

Felelőssé

gteljes 

beszerzés 

Helyi 

közöss

égek 

tudása 

Részv

étel 

505 Elismeré

s / 

tradicion

ális 

közösség

ek 

tudásána

k 

ellentétel

ezése 

Fennáll a 

veszélye annak, 

hogy a gazdaság 

olyan 

módszereket/erőf

orrásokat 

használ, melynek 

előállítása során 

tradicionális 

közösségek 

tudását 

használták, 

megfelelő 

ellentételezés 

nélkül? 

0 = 

ne

m 

1 = 

ige

n 

nem= 

100 % 

54 % 56 % 65 % 71 % 0 % 

Elérhető maximális pontszám 0,54 0,56 0,65 0,71 0 

Elért pontszám 0,54 0,56 0,65 0,71 0 

A 2. táblázatban összesítettem az 5 releváns indikátor eredményét. Az elérhető max pont jelenti, 

hogy milyen súllyal hatnak az egyes indikátorok az altémára, az elért pont pedig az adott 

mintagazdaságban a gazdálkodó válasza alapján kapott értéket mutatja. Látható, hogy az 
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indikátorok összesített maximum elérthető pontjából és a valós elért pontszámból számítjuk a 

százalékos eredményt, így kapjuk az altéma eredményt, az altémák átlagából pedig a téma 

eredményt. Ez esetben a helyi közösségek tudása altémán felül az élelmiszer-önrendelkezés 

együttesen alkotja a kulturális sokszínűség témát, a gazdaság tehát összesítve 67 százalékot 

kapott, ami a jó kategóriába tartozik. 

2. Táblázat: Az altémák és témák számítása a SMART-ban (Forrás: saját szerkesztés) 

  
elérhető 

max 

pont 

elért 

pont 

eredmény 

%-ban 

Helyi 

közösségek 

tudása 

altéma 

indikátorai 

GMO növények termesztése (ID:519) 0,62 0,62 100 

GMO takarmányok alkalmazása (ID:34) 0,53 0,53 100 

Erőforrásokkal kapcsolatos konfliktusok elkerülése (ID:67) 0,81 0 0 

Elismerés / tradicionális közösségek tudásának ellentételezése 

(ID:505) 

0,71 0,71 100 

Részvétel társadalmi feladatokban a gazdaságon kívül (ID:75) 0,55 0,55 100 

Összesen: 3,22 2,41 74,8 

Altéma Helyi közösségek tudása 
  

75 

Altéma Élelmiszer-önrendelkezés 
  

59 

Téma Kulturális sokszínűség 
  

67 

 

3.3.3. Kiértékelés  

A kiértékelés eredményét egyrészt egy pókháló diagram (5. ábra), másrészt egy szöveges 

kiértékelés mutatja be. A pókháló diagramon a 4 dimenzió és a 21 téma kerül feltüntetésre, 

piros színnel jelölve a gyenge teljesítményt (0-20%), sárgával az elégségeset (21-40%), világos 

sárgával a közepeset (41-60%) világoszölddel a jót (61-80%) és sötétzölddel a kiválót (81-

100%). (6. ábra) (Balázs K. et al.,  2014) 

 

5. ábra: A fenntarthatóság kiértékelése pókháló diagrammal a SMART rendszerben 



28 
 

 

6. ábra: Az elért eredmények minősítése a SMART rendszerben (forrás: Mészáros 2016) 

A módszertan teszteléséhez két tesztfelmérést végeztünk. Az egyik permakultúrás 

gazdaságot mértük fel, amely során a SMART új, online verzióját használtuk. A kutatásom alatt 

a SMART 3.0. verzióját használtam végig. Sok tapasztalat született ebből a felmérésből, 

egyrészt technikai problémák is voltak az új verzióval, és szakmai kérdések is felmerültek. 

Főként azt tapasztaltuk, hogy a SMART elsősorban a megszokott gazdaságokra és 

technológiákra lett kidolgozva így sok alternatív megoldásra nem lehet könnyen ráilleszteni, 

például a vegyes gyümölcsöst, ami kaszálóként is van hasznosítva. Decemberben még egy 

permakultúrás gazdaság tesztelését és kiértékelését végeztük el, és itt is hasonló problémákkal 

találkoztunk. A felmerült technikai és szakmai problémákat részben sikerült orvosolni a svájci 

fejlesztő csapattal egyeztetve. Ezenfelül az első tesztfelmérések után összegyűjtöttem azokat az 

információkat, amelyek segítették a hatékonyabb felméréseket (2016 átlagos csapadéktérkép, 

energiaátváltási táblázat, üzemanyagárak stb. ld: 6. CD melléklet) Ezután elvégeztem a 

gazdaságok felmérését s aztán következett a felmérések kérdőíveinek véglegesítése a SMART 

rendszerben. Ehhez a féléves munka tapasztalatait összesítve elkészítettem egy projekt 

útmutatót (6. CD melléklet), amelyben leírtam, hogy mely indikátorokat hogyan értékeltem. 

Ezután egy egységes szempont rendszer alapján újból átnéztem az összes kérdőívet és bizonyos 

esetekben, ahol hibásan értékeltem korábban, újból értékeltem, majd a programban elvégeztem 

a kérdőívek kiértékelését. Minden gazdaság esetében az eredményeket a program egy 

fenntarthatósági jelentésben összegezte, amelyet a gazdálkodóknak elektronikusan elküldtem, 

ezáltal a gazdálkodók is kaptak visszajelzést a fenntarthatósági teljesítményükről. A kapott 

eredményeket összesítettem, és az altémák eredményeit és a fenntarthatósági poligon görbéit 

kiexportáltam a rendszerből. Az így kapott adatbázist vetettem alá különböző statisztikai 

elemzéseknek. 
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3.3. Statisztikai módszerek 

A kérdőívek kiértékelése után az eredményeket összesítettem, és kiszámoltam a csoportok 

témánkénti átlagát, valamint dimenziónkénti átlagát. Ezt követően 6 lépcsőben statisztikai 

elemzéseket végeztem el a kapott adatbázison. Elemzéseimet az R 3.3.1 programozási 

környezet segítségével végeztem (https://www.R-project.org 2016). Elemzéseim során az R 

3.3.1 ’factoextra’, ’PMCMR’, ’Hmisc’, ’corrplot’ programcsomagjai segítségével dolgoztam. 

Az elemzések a következő lépésekben történtek: 

1. A három gazdálkodási típus összehasonlítása a magyar minta alapján: 

 

• Első lépésben minden egyes változó (csoportokon belüli témák (3. ábra), n=21) 

esetében elvégeztük azok adatainak eloszlási vizsgálatát: Shapiro-Wild testet 

alkalmaztunk, amellyel meghatároztuk, hogy normál vagy nem normál eloszlást 

mutatnak-e az egyes csoportok témái (p>0,05=normál, p<0.05=nem normál 

eloszlást jelzett az eredmények esetében).  

• Ha normál-eloszlású volt az eredmény akkor ezt paraméteres próba követte, 

melynek során egy-tényezős ANOVA-t használtunk. A szignifikancia szintet 

p=0.05 alattiként határoztuk meg. 

• Ha az adott minta nem normál-eloszlást mutatott, akkor nem-paraméteres tesztet 

végeztünk. Kruskall-Wallis tesztet alkalmaztunk, ahol szintén p=0.05 alattiként 

határoztuk meg a szignifikancia szintet. 

• Végezetül megvizsgáltuk, hogy a gazdaság-típus-párok (konvencionális, 

ökológiai, permakultúrás gazdaságok) között vannak-e eltérések. Az ANOVA 

után Tukey’s HSD test-et, a Kruskall-Wallis tesztet követően pedig Dunn’s test-

et végeztünk. (8. ábra) 

 

2. A második fázisban a három gazdálkodási típust hasonlítottam össze a brit 

eredmények alapján. Ugyanazokat a teszteket végeztem el, mint az első pontban, 

annyi különbséggel, hogy mivel konvencionális gazdaságból csak 3 darab volt, ami 

nem elég a statisztikai elemzéshez, így itt csak az ökológiai és permakultúrás 

gazdaságokat tudtam összehasonlítani. (10. ábra) 

3. A harmadik lépés a magyar és brit minta összehasonlítása volt, arra voltam 

kíváncsi, hogy az eredmények alapján hasonlóak-e a különböző csoportok annyira 

https://www.r-project.org/
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egymáshoz, hogy összevonhassam őket egy mintába az országos elhelyezkedéstől 

függetlenül. Első lépésként elvégeztem az első pontban leírt teszteket, majd két 

tényezős Generalised Linear Model (továbbiakban: GLM) típusú módszert 

használtam. Két modellt állítottam fel, az egyikben a magyarázó tényező csupán a 

gazdálkodási típusok voltak, a változók pedig a témák. A másik modellben pedig az 

országos elhelyezkedést is beletettem, mint magyarázó tényezőt. Majd a két modellt 

összehasonlítottam, így vizsgálva, hogy az országos elhelyezkedés szignifikánsan 

növeli a modell magyarázó erejét vagy sem (a p értékek és a statisztikai háttér a CD 

3. mellékletében található). 

4. Ezt követően összesítettem a magyar és brit mintákat, és elvégeztem az első pontban 

leírt elemzéseket így összehasonlítva a három gazdálkodási típust a teljes mintán. 

(13. ábra) 

5. A vizsgálat szempontjából érdekesnek mutatkozó, illetve a korrelációs vizsgálatban 

összefüggéseket is mutató változókkal (11 téma: levegőminőség, talaj, 

biodiverzitás, emberi biztonság, egyenlő bánásmód, méltányos kereskedelem, méltó 

megélhetés, helyi gazdaság, holisztikus menedzsment, részvétel, üzleti etika) 

főkomponens-analízist (PCA) végeztünk. Ezen elemzési mód az adatstruktúra 

jellege miatt, illetve az adatok kizárólagosan egyféle, arányskálájú típusa okán 

alkalmas volt a gazdálkodási kategóriák (konvencionális, ökológiai, permakultúrás) 

átfogóbb, sok tényező szerinti elkülönültségének vizsgálatára, a tényezők (témák) 

meghatározta állapotok értékelésére. (14. ábra) 

6. Végül egy korrelációs mátrix-vizsgálatot végeztünk. Itt a gazdálkodási csoporttól 

függetlenül azt vizsgáltam, hogy mely témák között van összefüggés és ezek az 

összefüggések milyen fokúak. Az elemzési módszer nagy előnye a hatékony, 

szemléletes, érthető bemutatása a teljes mintán, vagy mátrixon belüli korrelációs 

viszonyoknak, viszont hátránya, hogy nem veszi figyelembe az adatok normál és 

nem normál eloszlását és így hajlamos bizonyos fokú pontatlanságra, de ennek 

ellenére a feltáráshoz kellően részletes alap képet ad a minta összefüggés-

viszonyairól, a további, már fókuszáltabb, vagy specifikus összefüggés-vizsgálatok 

elvégzéséhez jó tájékozódást ad. (15. ábra). 
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4. Eredmények 

4.1.    Alkalmas-e a SMART a fenntarthatóság mérésére? 

Ezen kérdés megítéléséhez elsőként a szakirodalmi forrásokat vettem alapul. A 

szakirodalmi áttekintés azt mutatja, hogy a SMART az eddig létrehozott fenntarthatóságot 

értékelő rendszerek közül az egyik legholisztikusabb, minden dimenzióra kiterjedő indikátor 

rendszer, hiszen az alapját is a FAO által létrehozott SAFA keretrendszer adja, amelynek célja 

a gazdaság-szintű fenntarthatóság meghatározása egy széles körű monitoring révén. (Schader 

et al 2016, Jawtuch et al. 2013, Wustenberghs et al 2016). Schader (Schader et al. 2016) 

részletesen leírja, hogy a FiBL alaposan vizsgálta nemzetközi kutatásban az eddig létrehozott 

indikátorrendszereket és ezek sokszor csak egy-egy dimenzióját vizsgálják a 

fenntarthatóságnak vagy pedig egy-egy specifikus régióra vagy típusra lettek kidolgozva, ezért 

is fogtak bele egy egységes, teljes körű indikátor rendszer kidolgozásába. Ezeket a 

hiányosságokat, különbségeket, eltéréseket az indikátor rendszerek között mások kutatásai is 

megerősítették (Ness et al. 2006, Marchand et al. 2014, Schindler et al. 2015, Olde et al 2016a). 

Ezt Mészáros kutatásai (Mészáros 2016) is igazolják, aki szintén megvizsgált több indikátor 

rendszert, köztük a Magyarországon már adaptált Agridiag rendszert, és ő is a SMART 

rendszert tartja a legalkalmasabbnak a fenntarthatóság mérésére. Azt azonban ki kell emelni, 

hogy míg más indikátor rendszereket már hasonlítottak össze nem csak elméleti alapon, hanem 

gyakorlati alkalmazást követően (Olde et al. 2016 b), a SMART rendszerrel ezidáig ez nem 

történt meg. Ugyan Olde és társai kutatásában a SAFA mint értékelő rendszer szerepelt, és 

használhatónak bizonyult bár gyakorlati szempontból akadtak kifogások vele szemben (pl. 

nyelvezet, komplexitás, relevancia a gazdálkodóknak). A SMART-ot viszont eleve a SAFA 

gyakorlatiasabb alkalmazhatósága miatt fejlesztették így feltételezhető, hogy még inkább 

alkalmasabb a fenntarthatóság mérésére. Schindler és társainak (2015) holisztikus 

fenntarthatósági értékelés definíciójának paramétereinek is megfelel a SMART hiszen minden 

dimenzióját méri a fenntarthatóságnak (még az általuk hiányolt szervezeti dimenziót is), az 

azok között megjelenő kapcsolatokat is figyelembe veszi. Az érintetteket bevonták a fejlesztés 

során és az alkalmazás során is fontos a gazdálkodóval való kapcsolat. Végül pedig fókuszál a 

tudás átadás,  tudáscsere megvalósulására, hiszen a gazdálkodó jelentést kap vissza, és végig 

van lehetősége a véleményének kifejezésére.  

Másodsorban személyes tapasztalataim is azt mutatják, hogy a SMART a 

fenntarthatóságot legkiterjedtebben mérő eszköz. Volt alkalmam, hogy használjam a Dialecte 
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és az Agridiag (Balázs K. et al., 2014) rendszereket, ezek azonban csupán a környezeti 

fenntarthatóságot mérik. Technikai szempontból is használhatónak bizonyult, néha akadtak 

problémák az informatikai háttérrel, de alapvetően sikeresen lehetett alkalmazni a 

gyakorlatban. 

4.2.    Kompatibilis-e a SMART a permakultúrával, azaz mindent vizsgál-e 

a SMART, amit a permakultúra fontosnak tart. 

 A permakultúra szemléletében a fenntarthatóság központi helyet foglal el (Holmgren 

2002), a SMART pedig a szakirodalom és személyes tapasztalatok alapján is alkalmas eszköz 

ennek mérésére. A gyakorlati alkalmazás során a legtöbb esetben pozitív visszajelzést kaptam, 

a permakultúrás szemléletű gazdálkodók úgy nyilatkoztak, hogy a kérdőív jól lefedte a 

fenntarthatóság és a permakultúra gazdálkodásra vonatkozó kérdéskörét. 

 A SMART és a permakultúra egyezésének vizsgálatához elsőként összevetettem a 

SAFA keretrendszerét (3. ábra), ami a SMART alapja, a permakultúra etikáival és Holmgren 

(2002) által meghatározott 12 elvével (máshol tervezési irányelvnek is hívják). A 3. táblázatból 

látható, hogy a permakultúra etikái egyeznek a SAFA dimenzióival, mint a fenntarthatóság alap 

pilléreivel. Továbbá az is látható a táblázatban, hogy bár Holmgren elvei viszonylag 

absztraktak, nehéz őket gyakorlatiasan nézni, de így is lehet találni olyan témákat és altémákat 

a SAFA-ban, amelyek visszatükrözik az adott elv célkitűzését. Itt dimenzió, téma és altéma 

szinten vizsgáltam az egyezőséget, de indikátor szinten még jobban ki lehet mutatni, hogy a 

SMART lefed nagyon sok témát, amely a permakultúra szemléletét alkotja.  

Táblázat 3: A permakultúra elveinek és a SAFA témáinak összehasonlítása 

Permakultúra etikai pillérei: SAFA dimenziói: 

1. Törődés a Földdel (Earthcare) 

 

Ökológiai integritás 

2. Törődés az Emberekkel (Peoplecare) 

 

Társadalmi jólét 

3. Igazságos elosztás (Fairshare) 

 

Jó kormányzás, Gazdasági rugalmasság 

Permakultúra elvei (Holmgren 2002): ennek megfelelő SAFA témák, altémák: 

1. Figyeld meg és működj együtt! Átláthatóság, részvétel témák, üzleti elvek.  

2. Gyűjtsd össze és tárold az energiát! Anyag és energia téma, energiahasználat, vízhasználat 

altéma. 

3. Érj el hozamot! Beruházások téma, jövedelmezőség termelés 

biztonság altémák. 
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4. Gyakorolj önmérsékletet és figyelj a 

visszacsatolásokra! 

Üzleti etika, részvétel, jogszerűség témák. Megelőzés, 

közös felelősségvállalás, erőforrások jogszerű 

használata, konfliktus kezelés, panaszkezelési 

mechanizmus, párbeszéd altémák. 

5. Használd és értékeld a megújuló erőforrásokat és 

szolgáltatásokat! 

Anyag és energia téma, erőforrások jogszerű 

használata altéma. 

6. Mindent hasznosíts, ne termelj hulladékot! Anyag és energia téma: hulladékcsökkentés és 

hulladékkezelés altémák. 

7. Tervezz a mintáktól a részletekig! Menedzsment téma. Fenntarthatósági terv, teljes 

költség számítás altémák. 

8. Elkülönítés helyett törekedj egységre! Egyenjogúság, biodiverzitás témák. 

Diszkriminációmentesség, és ökoszisztémák 

diverzitás altémák. 

9. Használj fokozatos és kisléptékű megoldásokat! Anyag és energia téma. Erőforrások jogszerű 

használata, hosszútávú beruházások altémák. 

10. Használd és értékeld a sokféleséget! Biodiverzitás, kulturális sokszínűség témák. 

11. Becsüld meg a szegélyeket és hasznosítsd a 

peremterületek adta lehetőségeket! 

Ökoszisztémák diverzitása, hátrányos helyzetű 

csoportok támogatása altémák. 

12. Reagálj kreatívan a változásra, és fordítsd azt 

előnyödre! 

Menedzsment téma. Fenntarthatósági terv készítése, 

továbbképzés altémák. 

Más országokban már léteznek próbálkozások a permakultúra értékelésére, hogy 

egy adott projekt milyen mértékben tudja teljesíteni a permakultúra irányelveit. Ezek a 

kritériumok általában a gazdálkodó szemléletét, tudását a permakultúráról, nyitottságát (tudás 

átadás, önkétesek fogadása) és a gyakorlati megvalósítást (tervezés, elemek, jó gyakorlatok) 

mérik fel. Második lépésként ezen értékelési szempontok összevetése érdekében felvettem a 

kapcsolatot a cseh permakultúra szövetséggel, akik kidolgoztak egy minősítési rendszert (http 

4), amit több éve alkalmaznak a szövetség által jegyzett projektekre. Hasonló rendszert a brit 

permakultúra szövetség is alkalmaz (http 3). Ezeket összevetettem még Pásztor (2013) 

kutatásában használt kérdésekkel is, amelyek mentén ő a permakultúra magyar helyzetét 

értékelte.  
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Ezek alapján a következő kiegészítő kérdéseket (4. táblázat) csatoltam a SMART 

felmérés kérdőívéhez (a SMART-ban van lehetőség projektspecifikus kérdések csatolásához a 

kérdőívhez): 

4. Táblázat: Kiegészítő permakultúra specifikus kérdések a SMART-hoz 

 

PERMAKULTÚRÁS PROJEKT 

SPECIFIKUS KÉRDÉSEK: 

 

LEHETSÉGES VÁLASZOK: 

1. HOGYAN DEFINIÁLJA A 

PERMAKULTÚRÁT? MI BENNE 

A LEGFONTOSABB ÖNNEK? 

 

Saját definíció, világkép, mozgalom, jó gyakorlatok, 

tervezés, egyéb  

 

2. MILYEN PERMAKULTÚRÁS 

VÉGZETTSÉGE, 

TANULMÁNYAI VANNAK? 

 

Bevezetés a permakultúrába tanfolyam, permakultúra 

tervezői tanfolyam (PDC), permakultúra diploma (PD), könyvek/ 

online források, barátok, szakértők, más gazdálkodók, egyetemi 

vagy más tanulmányok 

 

 

3. MILYEN FELMÉRÉSEKET, 

ANALÍZIST VÉGZETT MIELŐTT 

ELKEZDETT 

PERMAKULTÚRÁVAL 

FOGLALKOZNI/ VÁLTOTT 

PERMAKULTÚRÁRA? 

 

- mélyreható, alapos, dokumentált felmérések pontos 

mérésekkel (pl: talajvizsgálat) 

- dokumentált felmérések saját megfigyelések alapján (pl: 

indikátor növények) 

- nem dokumentált megfigyelések, intuíció 

- egyik sem ezek közül 

 

 

4. MILYEN TERVEZÉSI 

FOLYAMATON MENT 

KERESZTÜL, MILYEN 

TERVEZÉST ALKALMAZOTT? 

 

szóbeli közlés kiegészítve bármilyen dokumentummal, írásos 

anyaggal, tervrajzzal 

 

5. HOGYAN JELENIK MEG A 

PERMAKULTÚRA HÁROM 

ETIKAI ALAPVETÉSE AZ ÖN 

RENDSZERÉBEN? (TÖRŐDÉS A 

FÖLDDEL, EMBEREKKEL, 

IGAZSÁGOS ELOSZTÁS) 

 

- Törődés a Földdel (pl: 5-ös zóna, biodiverzitás zónák, 

szántás nélküli talajművelés stb.) 

- Törődés az Emberekkel (pl: munkakörülmények, törődés 

önmagunkkal, kiteljesedés stb.) 

- Igazságos elosztás (pl: felesleg elosztása, befektetés a helyi 

közösségbe stb.) 

 

 

6. MELY PERMAKULTÚRÁS 

ELVEKET ALKALMAZTA A 

GAZDÁLKODÁSI RENDSZERÉBEN 

ÉS HOGYAN JELENIK EZ MEG? 

Mollison-i elvek (Mollison 1988), Holmgren-i elvek (Holmgren 

2002), Whitefield-i elvek (Whitefield 2004) 
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4.3.    Fenntarthatóbbak-e a permakultúrás szemléletben művelt 

gazdaságok, mint más művelésű gazdaságok. 

Miután elméletben és gyakorlatban is megvizsgáltam, hogy a SMART alkalmas-e a 

gazdaság szintű fenntarthatóság és különösképpen a permakultúrás gazdaságok értékelésére, a 

következőkben arra próbálok választ adni az eredményeim alapján, hogy mely gazdálkodási 

rendszer bizonyult a leginkább fenntarthatónak. 

4.3.1. Magyar eredmények 

 

Elsőként a magyar eredményeket értékeltem ki, amelyhez a felméréseket 2016 

december és 2017 májusa között végeztem el. A terepi kutatásom végén, a kérdőívek 

véglegesítése és kiértékelése után elsőként a három csoport 10-10-10 gazdaságának 

fenntarthatósági teljesítményét pókháló diagramon ábrázoltam a SMART program 

segítségével (Melléklet: 16., 17., 18. ábra).  

Az ábrákból látható, hogy a különböző gazdálkodási rendszerek elég homogén 

teljesítményt nyújtottak, bár megfigyelhető (pl: az 16. ábrán) hogy voltak gazdaságok, amelyek 

kiugróan jól vagy rosszul teljesítettek egy-egy altémában. Látható, hogy volt eset, amikor egy-

egy konvencionális gazdaság akár jobb eredményt is kapott bizonyos altémákban mint akár az 

ökológiai vagy permakultúrás gazdaságok. Ezzel arra szeretnék rámutatni, hogy habár a 

csoportok átlaga jól mutat egy trendet, azonban itt rengeteg féle gazdaság és adottság van a 

háttérben (még ha kritériumok alapján is választottam őket akkor is minden egyes gazdaság 

más és más) és korántsem egyértelműen jelenthető ki az átlagokból kijött eredmény alapján 

egy-egy tény. A poligonokon megjelenő fekete pontok az 58 altémákból azokat jelölik, amelyek 

jelentősebb eltérést mutatnak a görbéhez képest. Érdekes volt, hogy ránézve az ábrákra sok 

minden kiderül, de mégis a konkrét eredményekhez összesíteni kellett az adatokat először és 

aztán lehetett az eredményeket rendszerezni.  

A csoportok átlag teljesítményéből (7. ábra) látható, hogy a legtöbb témában a 

permakultúrás szemléletű gazdaságok nyújtották a legjobb teljesítményt, az ökológiai 

gazdaságok eredménye épphogy csak elmaradt tőlük, míg a konvencionális gazdaságoké 

láthatóan elmaradt minden esetben.  
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7. ábra: ökológiai, permakultúrás és konvencionális gazdaságok fenntarthatósági teljesítményének 

átlaga témánként Magyarországon 

Az egyes gazdálkodási rendszerek közötti eltérések vizsgálata kimutatta, hogy a legtöbb 

esetben szignifikáns eltérés mutatkozik a konvencionális és az ökológiai, illetve a 

permakultúrás gazdaságok között (8. ábra). Az ábrán az ’a’ betű a konvencionális gazdaságok 

átlagát jelöli, a ’b’ pedig a szignifikanciát, a csillag * pedig az eltérés mértékét, (1 db csillag: 

p=0.01-0.05, 2 db csillag: p=0.001-0.01, 3 db csillag: p<0.001). A permakultúrás és ökológiai 

gazdaságok között egyetlen esetben volt szignifikáns eltérés, a „helyi gazdaság” téma esetében 

a permakultúrás gazdaságok szignifikánsan jobb eredményt értek el. A „kulturális sokszínűség” 

esetében csak a permakultúrás minta mutatott szignifikánsan jobb eredményt, a 

konvencionálishoz képest. A „méltó megélhetés” és a „méltányos kereskedelem” (fair trade) 

témák esetében nincs szignifikáns eltérés az egyes gazdálkodási rendszerek között. A 

„holisztikus menedzsment” téma esetében az ökológiai gazdaságok szintén nem mutatnak 

szignifikáns eltérést, míg a permakultúrások igen.  

Alapvetően az látható tehát, hogy mind az ökológiai mind a permakultúrás gazdaságok 

jobb eredményt értek el, mint a konvencionális gazdaságok és a legtöbb esetben ez szignifikáns 

eltérést is mutat. Vannak azonban témák ahol ez a különbség nem mutatható ki. 
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8. ábra: Különböző gazdálkodási rendszerek átlagos fenntarthatósági teljesítményének %-ban 

kifejezett értéke (y-tengely) és összehasonlítása témánként a magyar eredmények alapján (n=21, x 

tengely). 

4.3.2. Brit eredmények 

A magyar felmérések után 2017 nyarán végeztem el a brit gazdaságok felmérését, majd 

ezeknek is összesítettem az eredményét. A gazdaságok egyéni teljesítménye a melléklet 19., 

20., 21-es ábráján látható csoportokba rendezve. Ugyanazzal a céllal tettem a mellékletbe 

ezeket az ábrákat, mint a magyar gazdaságokét, hogy látható legyen a gazdaságok 

teljesítményének diverzitása, és az, hogy a fő megállapítások, trendek mögött milyen részletek 

rejlenek.  

A csoportok átlagának poligonja (9. ábra) megmutatja, hogy a permakultúrás 

gazdaságok érték el leginkább a fenntarthatósági célkitűzéseket szinte minden témában, őket 

követték az ökológiai gazdaságok, majd a konvencionálisok. Az állatjólét téma esetében a 

konvencionálisoknál nem jelenik meg az eredmény, mivel nem volt állattartás egyik 

gazdaságban sem. 

 

 



38 
 

 

9. ábra: ökológiai, permakultúrás és konvencionális gazdaságok fenntarthatósági teljesítményének átlaga 

témánként az Egyesült Királyságban 

A szignifikáns eltérések kimutatására ugyanazokat a teszteket végeztem el (10.ábra), 

mint a magyar gazdaságok mintáján (ld.: Módszertan fejezet), annyi különbséggel, hogy csupán 

három konvencionális gazdaság kiértékelését tudtam elvégezni, ami nem elég a statisztikai 

elemzéshez, így itt csak az ökológiai és permakultúrás gazdaságokat tudtam statisztikailag 

összehasonlítani (az ábrán a konvencionálisok átlagát is megjenítettem).  

Az ökológiai és a permakultúrás gazdálkodási rendszerek közötti eltérések vizsgálata a 

brit gazdaságok esetében azt mutatja, hogy szignifikáns eltérés kevés témában mutatkozik a 

gazdaságok között (10. ábra). Az ábrán az ’a’ betű az ökológiai gazdaságok átlagát jelöli, a ’b’ 

pedig a szignifikanciát, a csillag * pedig az eltérés mértékét, (1 db csillag: p=0.01-0.05, 2 db 

csillag: p=0.001-0.01, 3 db csillag: p<0.001). A „megbízhatóság”, a „légkör”, a „víz és a 

„felhasznált anyagok, energia” témákban jelentősebb eltérés mutatkozik a permakultúra javára. 

Az „állatjólét”, a „beruházások” és a „méltó megélhetés” témák esetében is szignifikánsan 

jobban teljesítettek a permakultúrás gazdaságok, ám ez az eltérés kevésbé jelentős, míg az 

emberi biztonság témában az ökológiai gazdaságok teljesítettek szignifikánsan jobban. Bár a 

konvencionális gazdaságok eredményét nem lehetett statisztikailag összevetni, de azt érdemes 

megfigyelni, hogy a „munkajog” témában ez a három gazdaság teljesített átlagosan a legjobban, 

a „kulturális sokszínűség” témában pedig az ökológiai és permakultúrás gazdaságok közötti 

teljesítményt nyújtottak. 
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10. ábra: Különböző gazdálkodási rendszerek átlagos fenntarthatósági teljesítményének %-ban 

kifejezett értéke (y-tengely) összehasonlítása témánként a brit eredmények alapján (n=21, x tengely). 

4.3.3. Magyar-brit eredmények összehasonlítása 

 Az értékelés ezen szakaszában a magyar és brit eredményeket hasonlítom össze annak 

kiderítése érdekében, hogy a vizsgált országok között milyen eltérések mutatkoznak. A 7. és 9. 

ábrákat összehasonlítva láthatjuk, hogy alapvetően a brit gazdaságok fenntarthatósági 

teljesítménye volt jobb, bár nem jelentősen, de gazdálkodási rendszertől függetlenül. A 

„környezeti” dimenzió témáiban nagyon hasonló eredményeket és trendet figyelhetünk meg, a 

„jó kormányzás” témáiban szintén, itt azonban a magyar gazdaságoknál kevésbé élesek a 

különbségek az ökológiai és permakultúrások között. A „társadalmi jólét” dimenzióban 

azonban mást mutat a kép, míg a magyar mintában az ökológiai gazdaságok jobb eredményeket 

értek el, a brit minta esetében alul maradtak a permakultúrásokkal szemben, továbbá a brit 

konvencionálisak jelentősen jobb eredményeket értek el, mint a magyarok, a „munkajog” téma 

esetében a másik két csoportot is megelőzve. A „gazdasági rugalmasság” dimenzió témáiban is 

hasonló trendek és eredmények mutatkoznak, kivéve a „helyi gazdaság” témát, ahol a brit 

permakultúrás gazdaságok láthatóan rosszabbul teljesítettek. 

 Az eredményeket statisztikailag is összevetettem, illetve a gazdálkodási rendszerek és 

az ország, mint magyarázó faktor jelentőségét is vizsgáltam annak kiderítése érdekében, hogy 
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megvizsgáljam összevonhatom-e a gazdaságokat egy mintába a gazdálkodási rendszerük 

alapján, az országos elhelyezkedéstől függetlenül. A gazdaságok kiválasztásának kritériumai 

(ld.: Anyag és módszertan fejezet) és általános jellemzői (ld.: Melléklet, gazdaságok egyéni 

leírások) alapján megalapozottnak tartom az egyesítést, továbbá az a tény is alátámasztja a 

döntést, hogy a SMART indikátor rendszer eleve úgy lett kialakítva, hogy lehetővé tegye 

különböző gazdaságok összehasonlítását mérettől, típustól és régiótól függetlenül (Schader et 

al 2016, Jawtuch et al 2013).  

A CD 3. mellékletében található a statisztikai teszt eredménye, amely igazolja, hogy 

indokoltan lehet egyesíteni a magyar és brit mintákat gazdálkodási típus szerint. Így még 

nagyobb minta elemszámmal lettek elvégezhetők az elemzések, s emiatt hitelesebb eredmények 

is voltak várhatók.. A tesztek azt mutatják, hogy az ország kevéssé számít, egy-egy esetben 

javította a magyarázó erőt, de nem túl jelentősen. Illetve az ország & gazdálkodás típus 

interakcióból is látszik, hogy az országok közt típuson belül nem, hanem típusok közt van 

fokozott eltérés, az ország, csak egy-egy esetben szól bele számottevően. 

4.3.4. Összesített adatok eredményei 

 A gazdálkodási típus szerint egyesített (a magyar és brit mintákat összeraktam egy 

csoportba típus szerint) csoportok  átlagos teljesítménye a 11. ábrán látható. A konvencionális 

gazdaságok fenntarthatósági teljesítménye egyértelműen csekélyebbnek mutatkozik a másik 

két vizsgált rendszertől. Az ökológiai és permakultúrás gazdaságok teljesítménye szinte azonos 

a „társadalmi jólét” dimenzió témái esetében, a „gazdasági” dimenzióban a helyi gazdaság és 

beruházások témában a permakultúrások jobban teljesítettek. A „környezeti” dimenzió minden 

témájában az ökológiai gazdaságok alulmaradtak a permakultúrásokkal szemben, szintúgy a 

„jó kormányzás” dimenzió témáiban. 
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11. ábra: az összesített ökológiai (n=18), permakultúrás(n=20) és konvencionális (n=13) gazdaságok 

fenntarthatósági teljesítményének átlaga témánként 

A 11. ábrából látható, hogy a két gazdálkodási rendszer között a négy dimenzióból kettő 

esetében jól látható különbségek jelentkeztek, míg a másik két dimenzió esetében csekélyebb                      

különbségek mutatkoztak. Ezt követően azt vizsgáltam, hogy mely eltérések mutathatók ki 

statisztikailag is.  

Az egyes gazdálkodási rendszerek közötti eltérések vizsgálata kimutatta, hogy a legtöbb 

esetben szignifikáns eltérés mutatkozik a konvencionális és az ökológiai, illetve a 

permakultúrás gazdaságok között (12. ábra). Az ábrán az ’a’ betű a konvencionális gazdaságok 

átlagát jelöli, a ’b’ az ’a’-tól való szignifikáns eltérést mutatja, a ’c’ pedig akkor jelenik meg, 

ha az ökológiai gazdaságok szignifikánsan eltérnek a konvencionálisaktól, a permakultúrás 

gazdaságok pedig az ökológiai (zárójelben jelzem ennek mértékét az ábrán) és konvencionális 

gazdaságoktól is, a csillag * pedig az eltérés mértékét, (1 db csillag: p=0.01-0.05, 2 db csillag: 

p=0.001-0.01, 3 db csillag: p<0.001).  

A permakultúrás és ökológiai gazdaságok között az „üzleti etika”, „holisztikus 

menedzsment” és a „légkör” témák esetében szignifikáns eltérés mutatkozik a permakultúra 

javára. A „jó kormányzás” és a „környezeti integritás” dimenzió minden témájában 

szignifikánsan jobban teljesített az ökológiai és permakultúrás gazdaságok a 

konvencionálisakhoz képest. A „víz”, a „talaj” és a „biodiverzitás” témák esetében a 

permakultúrások jelentősebb mértékben tértek el a konvencionálisaktól, mint az ökológiai 

gazdaságok. A „gazdasági rugalmasság” dimenzióban egyformán jelentős mértékben jobban 

teljesítettek az ökológiai és permakultúrás gazdaságok, kivéve a „helyi gazdaság” témát, ahol 

egyedül a permakultúrás gazdaságok tértek el pozitívan a konvencionálisaktól. A „társadalmi 
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jólét” dimenzióban kevesebb szignifikáns eltérés jelentkezett, a „méltó megélhetés” és 

„kulturális sokszínűség” témákban a permakultúrások jelentősebben eltértek a 

konvencionálisoktól, mint az ökológiai gazdaságok. Az „emberi biztonság” és az „egészség” 

témában mindkét gazdálkodási típus szignifikánsan jobb eredményt ért el, mint a 

konvencionális. 

 

 

12. ábra: Különböző gazdálkodási rendszerek átlagos fenntarthatósági teljesítményének %-ban 

kifejezett értéke (y-tengely) összehasonlítása témánként (n=21, x tengely). 

Alapvetően az látható tehát, hogy mind az ökológiai mind a permakultúrás gazdaságok 

jobb eredményt értek el, mint a konvencionális gazdaságok és a legtöbb esetben ez szignifikáns 

eltérést is mutat, vannak azonban témák, ahol ez a különbség nem volt kimutatható. 

A gazdálkodási rendszerek közti elkülönülés jobb reprezentálása érdekében a korábbi 

vizsgálatok alapján nagyobb eltéréseket mutató változókkal (11 téma: levegőminőség, talaj, 

biodiverzitás, emberi biztonság, egyenlő bánásmód, méltányos kereskedelem, méltó 

megélhetés, helyi gazdaság, holisztikus menedzsment, részvétel, üzleti etika) főkomponens-

analízist (PCA) végeztem (13. ábra). A többváltozós statisztikai teszt eredményeképpen 

látható, hogy az egyes témákban mely gazdálkodási rendszer a „legerősebb”, melyikre a 

legjellemzőbb a pozitív eltérés a többihez képest. 
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13. ábra: Főkomponens analízis (PCA) eredményének ábrázolása a vizsgált, korábbiak alapján szakmai 

szempontból fontosabbnak mutatkozó változók (n=11) alapján.  

A 13. ábra mutatja, hogy mely témák teljesítménye mely gazdálkodási típusra a 

legjellemzőbb és ez alapján milyen mértékben különül el a 3 db vizsgált gazdálkodási mód. A 

különböző alakú és színű pontok mutatják az egyes gazdaságokat típus szerint és 

elhelyezkedésüket a két első főkomponens (dim1, dim2) által meghatározott állapottérben. A 

három vizsgált típus elkülönültségének mértékét a hozzájuk tartozó három darab, „színazonos” 

(az ökológiai gazdaságok pirossal, a konvencionálisak zölddel, a permakultúrások kékkel) 

konfidencia-ellipszis szemlélteti. A zöld nagy háromszög, piros nagy pötty és a kék nagy 

négyszög a három gazdálkodási típus centroidját mutatja (vagyis a konfidencia-ellipszisek 

középpontját), a kisebb szimbólumok a gazdaságok egyéni elhelyezkedését. A nyilak iránya 

kijelöli az adott változó (téma) típushoz való kötöttségét, a hossza pedig korrelációjának 

mértékét az adott változóval, amely felé mutat. A nyilak hossza kijelöli a teljes minta szórását 

is. A változók alapján készült feliratozás a leolvashatóság, rövidítés miatt lett angol nyelven, 
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kódolt formában írva. A változók a következők: levegőminőség (lég), talaj (tal), biodiverzitás 

(biodiv), emberi biztonság (bizt_egészs), egyenlő bánásmód (egyen_bán), méltányos 

kereskedelem (fairtr), méltó megélhetés (mélt_megél), helyi gazdaság (helyi_gazd), holisztikus 

menedzsment (holisz), részvétel (részv), üzleti etika (üzletik). 

A 13. ábrán látható, hogy míg a konvencionális gazdaságok csoportja viszonylag nagy 

varianciát mutat, addig az ökológiai gazdaságok viszonylag egységesek, a permakultúrások 

pedig a legegységesebbek, a leginkább „önhasonlóak”. Látható, hogy a környezeti dimenzió 

altémáiban (biodiverzitás, levegő, talaj) a permakultúrások a legerősebbek, arra a 

legjellemzőbbek, míg a társadalmi dimenzió altémái (egyenlő bánásmód, méltányos 

kereskedelem, méltó megélhetés) inkább az ökológiai gazdálkodásra jellemző, e tekintetben a 

legjobb eredményeket mutatja. Van egy része a témáknak (részvétel és emberi biztonság, 

egészség), amelyek az ökológiai és permakultúrások között helyezkedik el, ezek mindkét 

csoportra jellemzők. A „helyi gazdaság” téma egyértelműen a permakultúrás gazdaságokat 

jellemzi, úgyszintén a „jó kormányzás” dimenzióba tartozó „holisztikus menedzsment” és 

„üzleti etika” témák. Végül érdemes megemlíteni, hogy az „emberi egészség és biztonság” téma 

nyila szinte pontosan a konvencionális centroidjával szembe mutat, ez azt jelenti, hogy ez a 

legkevésbé jellemzi a konvencionális gazdaságokat. 

 

4.4. Összefüggések a fenntarthatóságban 

Schader és társai (2016) hívják fel különösen a figyelmet arra, hogy a fenntarthatóságon 

belül a különböző dimenziók és témák között pozitív, illetve negatív korrelációk fedezhetők 

fel, amelyek a SMART-al vizsgálhatók. (Schader et al 2016) Ezért a gazdálkodási rendszerek 

különbségei után a fenntarthatóság témái közötti összefüggéseket vizsgáltam egy korrelációs 

mátrix teszttel.  

A 14. ábra mutatja a különböző témák közötti korrelációk erősségét. Az adott két 

változó metszetében elhelyezett egyes pont nagysága, valamint a kék, vagy a bordó szín 

sötétsége függvényében mutatkozik meg a korreláció erőssége. Ez a mátrix jobb oldalán 

elhelyezett színskála alapján értékelhető. A két tengely mentén a vizsgált témák vannak sorban.  

A táblázat függőleges, illetve felső oldalán láthatók az egyes változók kódjai, melyek 

sorrendben a következők: levegőminőség (lég), talaj (tal), biodiverzitás (biodiv), emberi 

biztonság (bizt_egészs), egyenlő bánásmód (egyen_bán), méltányos kereskedelem (fairtr), 

méltó megélhetés (mélt_megél), helyi gazdaság (helyi_gazd), holisztikus menedzsment 
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(holisz), részvétel (részv), üzleti etika (üzletik). Az állatjólét téma mintaelemszáma nem volt 

elegendő a vizsgálat elvégzéséhez, így ebbe az elemzésbe ez nem került be. 

 

 

14. ábra: Különböző változók (témák, n=20) közötti korrelációs erősségek a vizsgált gazdaságok 

tekintetében. Két változó közötti korreláció erősségét a pontok nagysága és színének mélysége 

adja meg, pozitív összefüggés esetén kék (rmax=1), negatív összefüggésnél bordó szín mutatja az 

erősséget (rmin= -1). 

 

Látható, hogy negatív korreláció egyetlen téma között sem fedezhető fel a kutatásom 

gazdaságainak eredményei alapján. Ellenben sok esetben fedezhető fel erős pozitív összefüggés 

bizonyos témák esetében, a „holisztikus menedzsment” például erősen nagyon erősen korrelál 

az „üzleti etika” és a „megbízhatóság” témájával. A „megbízhatóság” erős pozitív összefüggést 

mutat a „jogszerűség”, a „levegő minőség”, a „talaj”, a „felhasznált anyag és energia” a 

„beruházások” a „termék minőség és információ” végül az „emberi biztonság” és „egészség” 
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témáival. A „felhasznált anyag és energia” igen pozitívan korrelál a „levegőminőség”, a 

„beruházások” és az „emberi biztonság, egészség” témákkal. Látható tehát, hogy mind a 

dimenziókon belül, mind a dimenziókon áthidalóan lehet találni összefüggéseket a témák 

között. Ezek a pozitív korrelációk sok esetben következnek abból, hogy a különböző 

indikátorok több témára is hatással vannak egyszerre. Egyes esetekben viszont hamis 

korrelációt kapunk, hiszen az emberi biztonság, egészség és a biodiverzitás témája aligha 

mutathat pozitív korrelációt a gyakorlatban, maximum ez azt mutatja, hogy azok a gazdaságok, 

amelyek jó eredményt értek el a biodiverzitás témában, jellemzően jó eredményt értek el az 

egyenlő bánásmód témában is. 
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5. Következtetések, eredmények megvitatása 
 

A kutatásom megkezdésekor felállított hipotéziseimmel kapcsolatban a következő 

megállapításokra jutottam az eredmények alapján: 

1. Hipotézis: 

A SMART használható módszertan a gazdaságok fenntarthatósági teljesítményének 

mérésére, és a permakultúra által fontosnak tartott témákat is vizsgálja. 

Tapasztalataim a módszertannal kapcsolatban: 

Azt kellett tapasztalnom a gyakorlati alkalmazás során, hogy a SMART azon „átlagos” 

gazdaságok esetében használható jól, amelyek szokványos gazdálkodást folytatnak. Kisléptékű, 

ökológiai, permakultúrás szemléletű gazdaságoknál azonban, sok indikátor nem volt releváns, 

vagy nehéz volt megfelelően értelmezni, illetve az eredményeket látva sokszor az indikátorok 

súlyozásával sem értettem egyet. Azt gondolom, hogy egyes altémák esetében bizonyos 

indikátorok túl nagy vagy épp túl csekély hatással bírnak az összértékelésre. Erre egy gyakorlati 

példa: a gépesítés a SMART-ban pozitív hatással van több altémára is (méltó megélhetés, 

profitabilitás, emberi biztonság és egészség stb.), és semmilyen negatív hatása sincs, pedig 

jelenleg egy kőolaj alapú, rendkívül energia igényes mezőgazdasági rendszer uralkodik, és ez 

az ökológiai gazdálkodásra is igaz. (Gomiero et al., 2011, CEDABIO 2011 http 8) A 

kutatásomban szereplő gazdaságok esetében több helyen a szemléletük miatt a gazdálkodók 

törekedtek a gépek használatának kiküszöbölésére vagy az emberi élő munka segítségével vagy 

több esetben állati vonóerő alkalmazásával. A SMART alapján ők negatív értékelést kaptak, 

pedig ez a valóságban korántsem jelenti azt, hogy ők kevésbé lennének fenntarthatók. Továbbá, 

a gépesítést több indikátor is méri, a trágyázás, szálas- és abraktakarmány kijuttatás, a 

betakarítás szintjén. A fejés során is méri, hogy milyen szinten van gépesítés (nagyarányú, 

részben vagy kevés mértékben). Itt viszont a lépték nem számít, pedig egész más a helyzet egy 

2-3 százas állományú marha vagy sertés tartó telepen, mint egy háztáji gazdaságban, ahol van 

2 vagy 4 tehén, 10 vagy 20 sertés. Számukra a gépesítésnek nincs értelme, nem is lenne 

gazdaságos, ezen felül az a fizikai munka korántsem olyan megterhelő, mint egy nagyobb 

léptékű gazdaság esetében. Ám a SMART a léptéket ez esetben nem veszi figyelembe, ugyanaz 

vonatkozik a kis gazdaságra, mint a nagyra. 

Továbbá hiányoltam, hogy bizonyos esetekben nincs pontosan definiálva az adott 

indikátorhoz kapcsolódó fogalom, példa erre az ökológiai kompenzációs terület, ami nincs 
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kifejtve, hogy az európai uniós terület alapú támogatáshoz kötött zöldítési komponensről 

beszélünk (Ökológiai Fókusz Terület- EFA) vagy a természetvédő szervezetek által 

féltermészetes, természetes élőhelyeknek tartott területekről (fasor, mezsgye, sövény stb.).  

Azt is tapasztaltam, hogy elsősorban a szántóföldi növénytermesztés indikátorai lettek jól 

integrálva a rendszerbe, a kertészeti ágazat viszont kevésbé jelenik meg jól a rendszerben a 

legtöbb esetben a szántóföldi gazdálkodás indikátorait vonatkoztatják erre is, ami torzított 

eredményeket produkálhat.  

Az eredmények alapján elmondható, hogy a környezeti dimenzió elég részletesen és jól ki 

van dolgozva, azonban a gazdasági és a társadalmi dimenzió sok esetben nem képezi le jól a 

valóságot, Mészáros (2016) doktori értekezésében hasonló megállapításokra jutott. A gazdasági 

dimenzió indikátorai esetében sem veszi figyelembe az eszköz a léptéket, például a 

profitabilitás mérésére az egyik indikátor, hogy az elmúlt öt évben a gazdaság profitja csökkent, 

stagnált vagy nőtt. Az azonban nem lehetséges, hogy különbséget tegyünk egy gazdaság között, 

ami megkétszerezte a profitját és aközött, amelyik 10 %-os növekedést mutatott. Az eszköz 

szerint jelenleg mindkettő ugyanazt az értékelést kapja.  

A társadalmi és a jó kormányzás dimenzió mérése alapvetően nehéz, ezt a szakirodalom is 

leírja (Marchand et al. 2014). Itt nem lehet csak quantitatív indikátorokat használni, mert az 

sem adna teljesebb vagy pontosabb képet. A qualitatív indikátorokkal viszont az a probléma, 

hogy ezeknél végleg a gazdálkodó véleményére kell támaszkodnunk, ami sokszor szintén 

torzított eredményt produkálhat. Erre konkrét példa, hogy azok a gazdálkodók, akik a konfliktus 

kezelésről őszintén tudtak beszélni sokszor negatívabb értékelést kaptak, míg volt olyan eset, 

amikor egy konvencionális gazdálkodó azt nyilatkozta, hogy semmilyen konfliktusa nincsen a 

helyiekkel a vegyszer használat miatt, míg a tőle nem messze ökológiai művelést folytató 

gazdálkodó igenis komoly problémaként tekintett a kollégája permetezési módszerére.  

A kis gazdaságok másik hátránya, hogy sem kapacitásuk, sem erőforrásuk nincsen arra, 

hogy különböző költséges minősítési rendszereknek, sztenderdeknek megfeleljenek, vagy hogy 

részletes elemzéseket, nyilvántartásokat végezzenek, honlapot tartsanak fönn stb., azaz, hogy a 

termelés mellett plusz erőfeszítéseket tudjanak tenni többlet adminisztrációval járó 

dokumentációk vezetéséhez, amelyek szükségesek a jó kormányzás, vagy a társadalmi jólét 

egyes indikátorainak pozitív értékeléséhez. Itt szükséges lenne kidolgozni előírásokat annak  

érdekében, hogy egy kis gazdaság esetében is értékelni lehessen azt, hogy a gazdálkodó eleget 

tesz-e a SAFA adott célkitűzésének. 
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Egy másik probléma, amivel találkoztam a felelősségteljes input beszerzés téma volt, mivel 

sok esetben a gazdálkodó nincs tisztában vele, hogy honnan jönnek az inputjai, illetve, ha tudja 

is, nincsen semmilyen adat arról, hogy az adott cég negatív társadalmi hatással bírna. Több 

gazdálkodó is felhozta hiányosságként, hogy a SMART elég nagy hangsúlyt fektet a helyi 

beszerzésre, az inputok származására, a helyi értékesítésre viszont nem. Azt nem vizsgálja, 

hogy a gazdálkodó hány kilométeren belül értékesít, pedig a kutatásomban részt vevő 

gazdálkodók esetében a jelentős többség közvetlenül értékesít a fogyasztóknak, egy részük 

Közösség Által Támogatott rendszerekben (CSA, AMAP).  

A SMART igenis alkalmas a gazdaság szintű fenntarthatóság mérésére, ezt a szakirodalom 

is igazolja bár gyakorlati alkalmazást követő összehasonlító elemzés még várat magára. 

Tapasztalataim szerint is jól használható, de továbbra is fejleszteni kell rajta, hogy igazán 

alkalmas legyen, hiszen az ilyen indikátor rendszerek optimális esetben folyamatosan fejlődnek 

(Olde et al. 2016 b).  Elsősorban a jelenlegi indikátorok fejlesztése, pontosítása szükséges, a 

fejlesztési irányt újabb indikátorok kidolgozása, és az indikátorok súlyozásának alakításában 

látom. A kertészeti és szántóföldi növénytermesztés ágazatot külön kellene értékelni, nem egy 

indikátor készlettel vagy pedig bővíteni kellene a kertészeti irányba az indikátorrendszert. 

Továbbá a felvázolt problémákra áthidaló megoldásnak egy folyamatosan bővülő, részletes 

használati útmutató kidolgozását tartanám fontosnak, amelyben pontos terminológia, az 

indikátorok értékeléséhez irányadó útmutatás és konkrét példák leírása segítené az auditort 

abban, hogy konzisztens és összehasonlítható eredmények szülessenek a SMART használata 

során. Ebben az útmutatóban külön ismertetés lehetne a kérdéses indikátorokra, arra irányulóan, 

hogy egy kisléptékű gazdaság esetén hogyan kell értelmezni és értékelni az adott indikátort.  

Azt gondolom, hogy ha a SMART-ot az eredmények fejezetben kifejtett módszertani 

problémák alapján sikerül jobban adaptálni az ilyen kisléptékű, alternatív szemléletű 

rendszerekhez (indikátorok használatát, súlyozását), és a 4. táblázat projektspecifikus kérdéseit  

integrálni lehet a rendszerbe, akkor a SMART még alkalmasabb lenne a permakultúrás 

gazdaságok értékelésére, monitorozására. Továbbá azt tapasztaltam a gazdaságok bejárása és a 

gazdálkodókkal való eszmecsere során, hogy igény lenne egy minősítés kidolgozására, amely 

az ilyen kisléptékű, alternatív szemléletű, fenntarthatóságra törekvő gazdaságoknak adna egy 

lehetőséget, hogy jobban tudják kommunikálni a gazdálkodásuk pozitívumait a tudatosabb 

fogyasztók felé, tekintve, hogy az bio minősítés nem tudja maradéktalanul betölteni ezt a 

szerepet. Erre szintén van már törekvés, a németországi Reál üzletlánc létrehozott egy ilyen 
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márkát (http 9), azonban ennek a kritériumai, háttere nem átlátható és sem Magyarországon 

sem máshol nem próbálták adaptálni. 

2. Hipotézis 

A permakultúra fenntarthatósági teljesítménye eltér a másik két gazdálkodási típustól. 

Mind az ökológiai, mind a permakultúrás szemléletű gazdaságok jobban teljesítenek 

összesítve, mint a konvencionális gazdaságok. 

Összevetve a három gazdálkodási típust a SMART eszközzel, kiderült, hogy igenis vannak 

különbségek köztük. A konvencionális gazdaságok kimutathatóan rosszabb teljesítményt 

nyújtottak, mint a többi. Mészáros (2016) hasonló eredményre jutott, nála is sok témában 

szignifikánsan jobban teljesítettek az ökológiai gazdaságok a konvencionálisokkal szemben. Itt 

azonban szeretném felhívni a figyelmet Olde és társainak (2016 b) munkájára, akik a gyakorlati 

összevetést követően kiemelik, hogy a gazdálkodók kritizálták az indikátor rendszereket, hogy 

nem pártatlanok. És ez igaz a SMART rendszerre is, hogy az ökológiai minősítés esetén sok 

indikátorra automatikusan a legjobb értékelést kapják a gazdaságok, tehát van beépítve a 

rendszerbe egy alapvető különbségtétel. Ugyan a SAFA is támogatja ezt a különbségtételt, 

mivel az ökológiai minősítésre vonatkozó szabályozások tartalmazzák azokat az előírásokat, 

amelyek biztosítják az adott indikátor pozitív eredményét, azonban véleményem szerint vannak 

esetek, amikor minősítés nélkül a gazdálkodók jobb eredményt érnek el de ez a rendszerben 

nem értékelhető (pl: felelős beszerzés vagy átláthatóság, párbeszéd a fogyasztókkal (ld: 

dobozrendszerek)). Azt is ki tudtam mutatni, hogy az ökológiai és permakultúrás gazdálkodási 

rendszerek között is vannak különbségek, legtöbbször a permakultúra javára, még ha ez nem is 

minden esetben szignifikáns. Párhuzamot vonva Mészáros (2016) kutatásával, aki különbséget 

tett a „meggyőződéses” és a „megélhetési” biogazdálkodók között, az én kutatásomban a 

permakultúrások teljesítettek hasonlóan, mint az ő vizsgálatában a meggyőződéses 

biogazdálkodók. 

3. Hipotézis: 

A társadalmi fenntarthatóság dimenziójában a permakultúra a másik két gazdálkodási 

rendszernél jobban teljesít. 

A konvencionálisoknál minden témában jobbnak bizonyultak a permakultúrás gazdaságok, ez 

azonban nem szignifikáns különbség mindenhol. Az ökológiai gazdaságokhoz képest 

szignifikáns különbségek nem jelentkeztek. Fontos megemlíteni, hogy a társadalmi jólét 
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dimenzióban a SAFA irányelvei szerint a legtöbb indikátor a gazdálkodó és a dolgozók 

életminőségét méri. A legtöbb gazdaságban, amit én mértem fel, a méretből adódóan nem volt 

állandó alkalmazott, így azokat az indikátorokat sok esetben nem lehetett értékelni. Illetve sok 

téma, amely a permakultúra koncepciójában a társadalmi fenntarthatósághoz kapcsolódik, mint 

például a konfliktus kezelés, vagy társadalmi részvétel, helyi közösség támogatása, nem ebbe a 

dimenzióba hanem a jó kormányzás, vagy a gazdasági rugalmasság dimenziókba tartozik, ha 

ezeket tekintetbe vesszük (ld: altéma szint az alábbiakban vagy az eredmények fejezetben a 

témaszintű összehasonlítás) akkor más eredményre jutunk. 

4. Hipotézis 

A gazdasági fenntarthatóság dimenziójában rosszabbul teljesít a permakultúra a másik 

két gazdálkodási rendszernél. 

Ezt a hipotézist sem igazolta a kutatásom, a legtöbb témában jobban teljesített, mint a másik 

két gazdálkodási típus. Ez az eredmény annak tudható be, hogy a SAFA irányelvei a gazdasági 

fenntarthatóságot igen szélesen értelmezi. A befektetések témában például a talajmegőrzés, 

építés vagy az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás ugyanúgy latba esik, mint az anyagi 

befektetések, fejlesztések a gazdaságban. Tehát nem csupán a szigorúan vett gazdasági 

mutatókat (profit, megtérülés, likviditás stb.) vizsgálja a rendszer. Azt is hozzá kell tenni, hogy 

kevés az igazán gazdasági témájú indikátor a környezeti dimenzió indikátor arzenáljához 

képest, itt szerintem fontos lenne további indikátorokat hozzáadni a rendszerhez. 

Egyedül altéma szinten jelenik meg a profitabilitás, és az eredményeimből látható 

(Melléklet 21., 22., 23., 24. ábra) hogy itt nincs különbség a gazdálkodási típusok között, tehát 

gazdaságilag nem életképesebbek a permakultúrás gazdaságok, mint a többi gazdaság, illetve 

hiába vannak pozitív externáliák, a permakultúrások nem tudják ezt az értékesítésben 

érvényesíteni. Bár a gyakorlatban két szempontot figyelembe kell még venni. Az egyik az, hogy 

a SMART-ban a támogatások (terület alapú, agrár-környezetgazdálkodási kifizetések stb.) 

nincsenek figyelembe véve, márpedig míg a konvencionális és ökológiai gazdaságok igénybe 

veszik ezt, a permakultúrások többsége ezt nem teszi. A másik szempont pedig az, hogy a 

permakultúrások számára ez általában nem a legfontosabb szempont, nem a profitszerzés a 

prioritás, hanem az önellátás, élelmiszer önrendelkezés, egy környezet tudatos életforma 

megvalósítása. (Ferguson & Lovell 2015) A helyi gazdaság témájában kiemelkedő eredményt 

nyújtottak a permakultúrás gazdaságok, ami jól reprezentálja a lokalitás fontosságát, a 

gyakorlatban pedig sokkal zártabb és kevésbé inputigényes rendszereknek bizonyultak. 
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A kutatásom legfontosabb eredményének tartom, hogy sikerült kimutatnom, hogy a „jó 

kormányzás” és a „környezeti integritás” dimenzió legtöbb témájában a permakultúrás 

gazdaságok kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Ezek közül kiemelném a „holisztikus 

menedzsment” témát, amelyben az ökológiai gazdálkodáshoz képest is szignifikánsan jobb az 

eredményük, ami jól mutatja a rendszerközpontú gondolkodás és a tervezés fontosságát a 

permakultúra szemléletében. A másik az „üzleti etika” téma, amelyben szintén szignifikánsan 

jobban teljesítettek a permakultúrás gazdaságok, ez tükrözi, hogy az etikai alapvetések átszövik 

a permakultúrás szemléletet, a hármas etikai alapvetésekre épül az egész rendszere.  

A „környezeti” dimenzió témáiban a pozitív eltérés igazolja, hogy a természet szeretete, 

a környezet védelme nem csak elméletben hanem a gyakorlatban is megvalósul a 

permakultúrában. Itt még kiemelném a biodiverzitás témát, mert bár itt is jobb eredményt értek 

el a permakultúrások, de a gyakorlatban szembe ötlő volt a különbség a permakultúrás és más 

típusú gazdaságok biológiai sokfélesége között, ezt érdemes lenne vizsgálni alaposabban a 

jövőben. 

 Altéma szinten a következő eredményeket tartom fontosnak kiemelni (Melléklet 21., 22., 23., 

24., ábra): 

• Üzletvezetési elvek, fenntarthatósági terv készítése: ezek jól tükrözik az etikák 

és a tervezés jelentőségét. 

• Hátrányos helyzetűek támogatása, beruházások a helyi közösségbe, helyi 

beszerzés, párbeszéd az érintett érdekcsoportokkal, jogorvoslat, helyreállítás, 

megelőzés és a társadalmi felelősségvállalás altémák: ezek az altémák jól 

mutatják, hogy a társadalmi aspektusok és a helyi közösség igenis fontosak a 

permakultúrában. 

• Talajminőség, talajdegradáció altémák: a permakultúrás szemléletű 

gazdálkodásban a lehető legminimálisabban bolygatjuk a talajt. Ennek az elvnek 

a gyakorlati megvalósulása látható az eredményeken. 

• Ökoszisztéma diverzitás, fajgazdagság és genetikai diverzitás altémák: a 

diverzitás értékelése a 12 alapelvben is megjelenik (ld: 3. táblázat), amely 

mindhárom szinten érvényesül a felmért gazdaságokban. 

•  Az energia használat altéma igazolja, hogy a permakultúrás rendszerek 

függetlenebbek a külső erőforrásoktól. 

• A hosszú távú beruházások altéma jól mutatja a fenntartható fejlődésre való 

törekvés jelentőségét, hogy a permakultúrában nem rövidtávra tervezünk. 

• Élelmiszer önrendelkezés altéma: az önellátás, különösen az élelmiszer szintjén 

a gyakorlatban egy fontos szempont a permakultúrás gazdálkodóknál. 
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A fenntarthatósági teljesítmény értékelése gazdaság szinten és monitorozása hosszabb távon 

hozzájárulhat a gazdálkodók döntéshozatalához (Olde et al 2016 b), ezáltal egy fenntarthatóbb 

mezőgazdasági rendszer kialakulásához (Marchand et al 2014). Ezt a gyakorlatban is 

tapasztaltam, mivel a kiértékeléseket minden gazdálkodó kézhez kapja, mely alapján képet 

kapnak a gazdaságuk fenntarthatóságáról. Ez egy másik eredménye a kutatásomnak, hiszen 

ilyen rendszer szemléletű értékelést kevés helyről kapnak, egyfajta szaktanácsadásként is 

értelmezhető, de mindenképp egy szemléletformáló erő. Azt gondolom, hogy a gazdálkodók 

számára lehetőséget kéne teremteni, hogy ilyen eszközöket használhassanak, továbbá 

továbbképzést lehetne adni számukra erre építve. 

Wustenberghs és társai (2016) szerint az értékelő rendszerek alkalmasak lehetnek a 

különböző gazdálkodási rendszerek fenntarthatósági teljesítményének összehasonlítására. 

Kutatásommal sikerült egy átfogó összehasonlítást adnom a permakultúrás szemléletű és a 

konvencionális, illetve ökológiai gazdálkodásról. Természetesen az itt leírt eredmények az 

általam vizsgált gazdaságokra és a felmért gazdálkodási évre vonatkoznak. A minták elemszám 

alapján nem reprezentatívak, ahhoz, hogy ezeket a megállapításokat általánosan kijelenthessük 

nagyobb elemszámú mintát kéne vizsgálni.  

A kutatás eredményei hasonló képet mutatnak a nemzetközi szakirodalomban 

leírtakkal, és alátámasztják azt a véleményt, miszerint az ökológiai gazdálkodás fenntarthatóbb 

a konvencionális gazdálkodásnál. 

Ahogyan Reganolds és Wachter (2016) írja, a döntéshozóknak arra kéne fókuszálnia, 

hogy egy élhető környezetet teremtsenek nem csak az ökológiai hanem a többi innovatív és 

fenntarthatóbb gazdálkodási rendszerek fejlődéséhez és adaptációjához. Hiszen szerintük 

a jövő globális élelmiszer és ökoszisztéma biztonságához az ökológiai és egyéb innovatív 

gazdálkodási rendszerek, mint az agrárerdészet, talajvédő gazdálkodás, és a még fel nem 

fedezett rendszerek ötvözésére lesz szükség. Úgy gondolom, hogy az eredményeim alapján 

méltán mondhatjuk, hogy a permakultúra szellemiségének és gyakorlatának ott a helye ezek 

között a gazdálkodási rendszerek között, és érdemes további kutatásokat végezni ebben a 

témában. Az ilyen holisztikus kutatások mellett rigorózusabb, mélyrehatóbb és konkrét 

méréseket használó vizsgálatokra is szükség van, és hosszabb távú mérésekre (Gomiero et al., 

2011) ahhoz, hogy megalapozottabb tudásunk legyen ennek a gazdálkodási rendszernek az 

előnyeiről, adaptálhatóságáról. 
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6. Összefoglalás 

A fenntartható fejlődés fogalma egyre jobban megjelenik mind politikai szinten, mind a 

köztudatban, a gyakorlati megvalósulása azonban még nagyobb vitákat kavar, mint maga a 

fogalom értelmezése. Az egyik lehetséges megoldás, azt eldöntendő, hogy melyik út vezet 

leginkább a fenntarthatósághoz, a változások mérése, amely egyúttal hozzájárul a jövőbeni 

döntéshozáshoz is. Különösen fontos ez a mezőgazdaságban, hiszen ez az ágazat sokkal többet 

jelent, mint pusztán egy gazdasági szektor; élelmiszerbiztonságunk, vidékünk megélhetése, 

ökoszisztémánk fennmaradása mind ide kapcsolódik, ahogyan Mollison (1988) írta: 

„Fenntartható mezőgazdaság nélkül nem lehetséges stabil társadalmi rend.” 

 A diplomamunkámat annak kiderítésének szenteltem, hogy miképpen lehet mérni a 

fenntarthatóságot gazdaság szintjén. Ehhez a SMART indikátor rendszert használtam, mely a 

FAO SAFA irányelvei alapján, 4 dimenzió keretében 58 altémán keresztül vizsgálja a 

fenntarthatósági teljesítményt. Dolgozatom célja az volt, hogy kiderítsem, milyen különbséget 

találok a konvencionális, ökológiai és permakultúrás szemléletű gazdálkodás között, mely 

utóbbi kevésbé ismert Magyarországon és nemzetközileg is kevés tudományos igényességű 

kutatás foglakozott vele. 

 Munkám eredményeként amellett, hogy sikerült igazolnom azt, amit a nemzetközi 

szakirodalomban is található, miszerint az ökológiai gazdálkodás fenntarthatósági teljesítménye 

meghaladja a konvencionálisét, megkíséreltem egy első lépést tenni annak érdekében, hogy 

gyakorlati példákon keresztül összehasonlítsam a permakultúrát ezen rendszerekkel. Az 

eredmény egyértelműen azt mutatja, hogy igenis érdemes ennek a szemléletnek több figyelmet 

és lehetőséget biztosítani a fejlődésre, tekintve, hogy majdnem minden fenntarthatósági 

témában jobb teljesítményt nyújtott még az ökológiai gazdálkodásnál is. 

Összefoglalva a kutatásom tapasztalatait, a SMART alkalmas a fenntarthatóság mérésére, 

azonban jobban adaptálni kell a kisgazdaságok sajátosságaihoz indikátor szinten; a SAFA 

irányelvei és a SMART eszköz módszere a permakultúrás szemlélet aspektusait nagyban fedi. 

Az eredmény nagyon pozitív és előremutató, de a módszertani hiányosságokat és a csekély 

elemszámot nem szabad figyelmen kívül hagyni az eredmények értékelése során.  
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A kutatásom gyakorlati hasznai a következők: 

1. tudományos igényű munka egy eddig kevéssé kutatott témában, 

2. a kutatásom eredménye hozzájárulhat, hogy a döntéshozók szintjén is elismerjék az 

emberléptékű, fenntarthatóságra törekvő komplex kis gazdaságok értékét, és több 

támogatást kapjanak a társadalom részéről, hiszen sok pozitív externális hatásuk van, amit 

az indikátor rendszer is vizsgált és kimutatott; 

3. a permakultúrás gazdaságok összegyűjtésének a mellékes haszna, hogy elkészült egy 

adatbázis a Magyarországon található permakultúrás szemléletű gazdaságokról, ami 

hiánypótló, mert mindezidáig nem készült hasonló. AMagyar Permakultúra Egyesület tudja 

majd hasznosítani ezt az adatbázist további kutatásokhoz; 

4. a kiértékeléseket minden gazdálkodó kézhez kapta, amiből képet kaphattak a gazdaságuk 

fenntarthatóságáról. Ez szintén nagy haszna a kutatásomnak hiszen ilyen holisztikus forrást 

kevés helyről kapnak, egyfajta szaktanácsadásként is értelmezhető, de mindenképp egy 

szemléletformáló erő; 

5. konkrét javaslatok születtek az indikátor rendszer fejlesztésére, és elkészült az új, online 

verzió magyar változata, ami részben az én munkámnak is köszönhető; 

6. végül a munkám alapot adhat egy minősítési rendszer kidolgozásának, amely az ilyen 

kisléptékű, alternatív szemléletű, fenntarthatóságra törekvő gazdaságoknak adna egy 

lehetőséget, hogy jobban tudják kommunikálni a gazdálkodásuk pozitívumait a tudatosabb 

fogyasztók felé. 

A dolgozatom mellé egy CD-én, elektronikusan csatoltam a mellékleteket, ugyanis ezek 

túl nagy fájlok lettek volna, hogy itt mellékletként csatoljam. A mellékletekben megtalálhatóak 

a poligonok (1. melléklet), statisztikai elemzések adatbázisai és a GLM leírása (3. melléklet), 

a gazdáknak kiküldött jelentés egy anonim mintája (2. melléklet), a kutatáshoz egy projekt 

útmutató (6. melléklet), amelyben az értékelési szempontokot írtam le, és végül a kutatásom 

fotó dokumentációjának egy része (5. melléklet).  
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9. Melléklet 

9.1. A magyar gazdaságok leírása: 

Konvencionális gazdaság 1: egy 24 hektáros családi gazdaság Lajosmizse közelében, a fő 

profil a gyümölcstermesztés (szamóca, birs, sárgabarack) és a  zöldségtermesztés, elsősorban 

kápia paprika, jelentős a fóliasátor termesztőberendezés, több ezer négyzetméternyi fóliasátor 

van a gazdaságban. A munkaerőgazdálkodás az egyik fő kihívás a gazdaság számára. Részben 

a  felvásárlók nyomására igyekeznek integrált illetve ökológiai növényvédelmet megvalósítani 

a fóliasátorokban. 

Konvencionális gazdaság 2: családi kisgazdaság Székesfehérvár közelében, mintegy 8 

hektáron gyümölcstermesztést folytatnak, elsősorban alma ültetvényük van de van más faj is 

egy kevés. A gazdaságban feldolgozzák az almát almalévé és így értékesítik egy jó részét. Az 

országos iskolaprogramban is benne vannak, szállítanak almát és almalevet az iskolásoknak. 

Konvencionális gazdaság 3: gyümölcsös kisgazdaság Csomád közelében, a gazdaság részei 

több területen vannak, kis ültetvényekből áll, néhány ezer négyzetméteres ültetvények vannak, 

elsősorban friss gyümölcsöt termeszt a gazda, amelyet közvetlenül értékesít helyi piacokon. 

Ezenfelül friss zöldségárut is termel és tojást is termel eladásra de ezek kevésbé fontosak, mint 

a gyümölcs. 

Konvencionális gazdaság 4: Verőce közelében található a gazdaság, mintegy 30 hektáron 

folytat legeltető állattartást a gazdálkodó, húsmarha és tejelő kecskeállománya van. Legelőre 

alapozza a takarmányozást, a szénát is a területen termeli meg, a koncentrált takarmányt 

vásárolja. A tejet feldolgozza sajtnak. Annak ellenére, hogy semmilyen minősítése nincs, nem 

használ semmilyen szintetikus vegyszert, sem műtrágyát és a szemlélete is elég 

környezettudatos, csupán nem éri meg neki minősíttetni a rendszerét. 

Konvencionális gazdaság 5: szobi családi gazdaság, a házaspár mindkét tagjának van 

munkahelye, emellett csinálják a gazdálkodást, lovat és marhát tartanak a községben található 

udvarukon és a község határában van szántóterületük és kaszálójuk, ahol a szükséges 

takarmányt előállítják. Hosszabb távon tervezik a területre való kiköltözést és ott folytatni 

főállású gazdálkodóként. 

Konvencionális gazdaság 6: Családi gazdaság Ócsa közelében, szántóföldi zöldségtermesztést 

folytatnak, elsősorban burgonya és káposzta kultúrákkal foglalkoznak mintegy 12 hektáron. 

Most gondolkoznak az ökológiai művelésre való átálláson. 
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Konvencionális gazdaság 7: hagyományos régi, mondhatni paraszti gazdaság Nagyszékelyen, 

egy idős gazdálkodó műveli a családi földet, lovai, tehenei, és hízó disznói vannak, ezeknek 

termel takarmányt néhány hektáron, elsősorban a család szükségletét termeli meg, a felesleget 

értékesítik. 

Konvencionális gazdaság 8: Elsősorban szántóföldi kultúrákkal (napraforgó, kukorica, repce, 

búza) foglalkozó családi gazdaság. 26 hektáron gazdálkodnak, kísérleteznek a talajmegtartó 

talajművelési módokkal, zöld trágyákkal és egyéb megoldásokkal. 

Konvencionális gazdaság 9: konvencionális családi gazdaság Szadán, közel 4 hektár 

gyümölcsös tartozik hozzá (barack, cseresznye, meggy), a megtermelt gyümölcsöt elsősorban 

nagybani piacon, másodsorban helyi kispiacon értékesítik. 

Konvencionális gazdaság 10: Családi gazdaság Verőcén, tejelő tehén állományuk (mintegy 

20 egyed, kevert fajták) van, amelynek a takarmányszükségletét igyekeznek előállítani a 

környékbeli szántó és kaszáló területeken kb 8 hektáron. A tejet közvetlenül a fogyasztóknak 

értékesítik, a maradékot feldolgozzák sajtnak, amit szintén értékesítenek. A gazdaságot nemrég 

vette át a fiatalabb családtag, de nem biztos, hogy folytatni fogja 3 év múlva ha nem válik 

gazdaságilag erősebbé a gazdaság addig. 

Ökológiai gazdaság 1: Szentkirály közelében található biogzadaság, amelynek fő profilja a 

sertéstenyésztés. Mangalica fajtával dolgoznak, közel 100 egyed hízóállománnyal. Az állatokat 

a gazdaságban vágják le és dolgozzák fel, illetve a gazdaságnak van egy vendéglátó/értékesítő 

helye Budapesten és Kecskeméten, illetve a budapesti biopiacon is árusítanak. A jószág 

takarmányát részben megtermesztik a szántóterületeiken (kb. 12 ha). 

Ökológiai gazdaság 2: Boncodföldén található a gazdaság, amely elsősorban gyógynövény 

tinktúrák előállításával, gyógynövények gyűjtésével és forgalmazásával, illetve bio csíra 

termeléssel foglalkozik. 11 alkalmazottja van a vállalkozásnak, nemrég öko turizmussal, 

táboroztatással is elkezdtek foglalkozni. 

Ökológiai gazdaság 3: Családi biogazdaság Pusztaszer közelében, amely elsősorban bio 

zöldséget termel és kosárközösségben értékesít, ezenfelül állatokat is tartanak a családi 

szükségletek fedezésére, és a felesleget értékesítik. 

Ökológiai gazdaság 4: Biogazdaság Zsámbokon, ahol bio zöldséget termelnek kosárközösség 

számára illetve helyi és a budapesti biopiacon értékesítik. A gazdaság közel 3 hektár, 

tojótyúkállományuk is van, amelyet gyümölcsösben tartanak. 
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Ökológiai gazdaság 5: Galgahévíz közelében található biogazdaság, amely bio zöldséget állít 

elő és értékesít a budapesti biopiacon illetve más gazdaságokkal közösen kosárközösségnek. 

Elsősorban tömeg zöldséget (céklát, sárgarépát, zellert, burgonyát stb.) termelnek, a 

gazdaságnak tárolókapacitása is van, amely lehetővé teszi a tetszőleges időben történő 

értékesítést. 

Ökológiai gazdaság 6: Biodinamikus mikrovállalkozás Domonyvölgyben, kevesebb mint fél 

hektáron állítanak elő prémium minőségű biodinamikus zöldséget, amelyet a budapesti 

biopiacon értkesítenek. A gazdaságban van két fóliasátor is. 

Ökológiai gazdaság 7: Ökológiai gazdaság Tahitófalu közelében. Közel 1,5 hektáron 

termelnek zöldséget, amelyet a helyi fogyasztókból álló kosárközösségnek értékesítenek. 

Ökológiai gazdaság 8: Ökológiai gazdaság Szigetmonostor közelében, a fő profil a 

zöldségtermesztés, a megtermelt zöldséget dobozrendszerben értékesítik fix szerződéssel 

(AMAP rendszerben). A zöldségtermesztés mellett szántóföldi növénytermesztéssel is 

foglalkoznak. 

Ökológiai gazdaság 9: Pannonhalma közelében található ökogazdaság, ahol elsősorban 

zöldséget termesztenek, ezenfelül szántóföldi kultúrákkal is foglalkoznak, és állattartással a 

közel 4 hektáros területen. A megtermelt árukat a budapesti biopiacon értékesítik. 

Ökológiai gazdaság 10: családi mikrovállalkozás Visnye közelében. Az elődleges cél a családi 

szükségletek megtermelése, a felesleget pedig értékesítik a helyi fogyasztóknak. Zöldség 

mellett tojást és kecsketej termékeket is állítanak elő a 7 hektáros gazdaságban. 

Permakultúrás gazdaság 1: Valaha tanya: Vértesacsa közelében található 12 hektáros családi 

gazdaság 2 alkalmazottal. A fő profil a gyümölcstermesztés, amelyet a gazdaságban 

feldolgoznak, szörpöket állítanak elő, a gazdaságban termesztett vagy helyben gyűjtött 

gyógynövényekkel együtt. A szörpöket piacokon, közvetlenül vagy éttermeknek értékesítik. 

Permakultúrás gazdaság 2: Közel 15 hektáros családi gazdaság, Kóspallag közelében. A fő 

cél a családi szükségletek ellátása, a felesleget pedig helyben értékesítik közvetlenül a 

fogyasztóknak. Tejelő teheneket (2 egyed), hízó sertéseket, tyúkokat tartanak és zöldséget is 

termesztenek. 

Permakultúrás gazdaság 3: Nagymaros közelében található majd 4 hektáros kisgazdaság, 

ahol közel fél hektáron zöldséget termesztenek helyi kosárközösségnek, ezen felül állatokat 

tartanak, baromfit, hízó disznót, marhát és kecskéket. A húst és tojást is közvetlenül a 
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fogyasztóknak értékesítik. A szálastakarmány nagy részét előállítják a kaszálóról, a koncentrált 

takarmányt vásárolják. A zöldség egy részét feldolgozzák és helyi piacon értékesítik. 

Permakultúrás gazdaság 4: Egy fogyatékos otthon két hektáros kis gazdasága Iklad 

közelében. A gzadálkodás itt a termelés mellett terápiás jellegű is. A terület jó részét nem 

hasznosítják jelenleg, zöldségtermesztés folyik közel fél hektáron. A megtermelt zöldséget 

elsősorban az otthonban használják, a felesleget pedig közvetlenül a fogyasztóknak értékesítik. 

Permakultúrás gazdaság 5: Családi kisgazdaság Bugac mellett, amely családi önellátásra állt 

be, nem is értékesít egyelőre. Zöldséget termesztenek és állatokat (kecske, juh, tyúk) tartanak a 

közel 3 hektáros birtokon. 

Permakultúrás gazdaság 6: Családi kisgazdaság Nagyszékelyben, a fő cél szintén a családi 

önellátás, a felesleget feldolgozzák és értékesítik nyílt napjaikon, tanfolyamaikon. Beállt 

erdőkert rendszerben termelnek. 

Permakultúrás gazdaság 7: A közel 3 hektáros birtok Bárdudvarnok közelében terül el. A 

terület jó része egy tó és az akörül elterülő természetes élőhely. A terület többi része 

gyümölcsös, ami alatt baromfit tartanak, ezenfelül egy veteménye kert egészíti ki a gazdaságot. 

Itt is a családi önellátás az elsődleges prioritás, illetve a szemlélet átvitele a gyakorlatba, 

árutermelő tevékenység nem volt. 

Permakultúrás gazdaság 8: Ez egy árutermelő, vegyszermentes 7 hektár körüli családi 

kisgazdaság Csomád közelében. A fő profil a zöldségtermesztés, amelyet kosárközösségben 

értékesítenek. Ezt egészíti ki a tejelő kecskeállomány, amely még most áll bővítés alatt. A tejet 

feldolgozzák sajttá, amit közvetlenül értékesítenek szintén. Ezen felül még tojótyúkállományuk 

is van de ez termelés szempontjából kevésbé jelentős. A talajmunkák egy részét lovas 

művelésben végzik. 

Permakultúrás gazdaság 9: Egy 12 hektáros családi gazdaság Zalaszentlászló közelében. 

Szántóföldi növénytermesztés folyik a terület felén, a maradék egy része legelő, a többi kifutó 

az állatoknak. Lovakat, marhákat, kecskéket és tyúkokat tartanak. A gazdaságban van egy 

komplex feldolgozó kisüzem is, ahol gyógynövényeket dolgoznak fel és gyümölcsöt. Van egy 

bemutató gyógynövényes kert is. A családi önellátás itt is hangsúlyos, ezen felül a feldolgozott 

termékek értékesítése a fő bevételi forrás. A terület ökológiai átállás alatt áll.  

Permakultúrás gazdaság 10: Egy 6 hektáros biogazdaság Szeged közelében, ahol a fő profil 

a zöldségtermesztés, amelyet AMAP rendszerben értékesítenek, a helyi bevásárlóközösségnek. 
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Ezenfelül van egy kisebb tojótyúkállomány, és 2 hektár homoktövis ültetvény és egy kevés 

gyümölcsös. 

9.2. A brit gazdaságok leírása 

Konvencionális gazdaság 1: Norwich mellett felmértem egy nagy családi konvencionális 

gazdaságot. A család generációk óta műveli a területet, amely mintegy 200 hektárra rúg. A 

gazda a család legifjabb generációja, nemrég vette át a gazdaságot és a hagyományos szerkezet 

mellett próbál újítani a termesztés technológiákon (gépek, talajművelés stb.) A fő profil a 

szántóföldi növénytermesztés kb 4 faj termesztésével. Ennek egy jelentős része cukorrépa, amit 

a helyi cukorgyár vásárol fel. 

Konvencionális gazdaság 2: Konvencionális gazdaság, fő profil a gyümölcstermesztés és 

feldolgozás, elsősorban alma és körte termelés, lekvárok, gyümölcsborok és cider előállítása. 

Ezen felül szántóföldi növénytermesztés egészíti ki a gyümölcstermesztést. A gazdaság közel 

150 hektár. Gazdaságilag nem életképes, a gazdálkodó elmondta, hogy egy ez régi családi 

birtok és folyamatosan területeket kell eladnia ahhoz, hogy fenn tudjon maradni. 

Konvencionális gazdaság 3: Szintén konvencionális gazdaság, és szintén elsősorban 

gyümölcstermesztéssel és feldolgozással foglalkoznak. Mintegy 8 hektár gyümölcsös van a 

gazdaságban ezen felül pedig 2 ha zöldséges. Az értékesítés nagy része piacokon keresztül 

közvetlenül a fogyasztóknak történik. 

Ökológiai gazdaság 1: Az első gazdaság egy kis méretű (2 ha) biogazdaság volt, ahol két hölgy 

gazdálkodik részmunkaidőben, elsősorban bio zöldség termesztéssel foglalkoznak, ezen felül 

pedig bio tojással, van egy 50 egyedes tojótyúk állományuk. 

Ökológiai gazdaság 2: Egy ökológiai mikro vállalkozás Canterbury keretében, a gazdálkodó 

friss zöldségárut (salátaféléket stb.) állít elő mintegy fél hektáron éttermeknek és helyi 

bevásárlóközösségnek, ezenfelül bio tojótyúkállománya (50 egyedes állomány) van. A 

vetésforgót úgy állította össze, hogy az egyik évben a terület egyik felén vannak a tyúkok, a 

másik felén a veteményes, majd a második évben helyet cserélnek, így minden évben 

ugyanazzal a vetéstervvel dolgozhat. 

Ökológiai gazdaság 3: egy Londoni közösségi kertgazálkodás projektet látogattam meg, és 

mint kiderült lehetséges ezt is üzleti alapon csinálni. A projekt 9 különálló területből áll, 

amelyek a város különböző pontjain vannak, itt termelnek saláta féléket, fűszernövényeket a 

néhány száz négyzetméteres területeken a helyi embereknek és helyi kávézóknak, éttermeknek. 
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Ugyan teljes állást senkinek nem teremt, de egy részfoglalkozást igen, amellett, hogy jó 

minőségű, helyi élelmiszert állítanak elő a főváros szívében. 

Ökológiai gazdaság 4: Egy idős házaspár 30 hektáros ökológiai gazdasága, elsősorban 

húsmarha tartással és birkatartással foglalkoznak, a gazdaság nagyobb része legelő, az állatok 

abrakot nem fogyasztanak. Ezen felül van egy fás legelőjük almással, és egy szilvopasztorális 

agroerdészeti rendszerük nyárfa ültetvény-legelő kombinációban. Továbbá zöldségféléket is 

termesztenek elsősorban vetőmag előállítás céljából tájfajtákat tartanak fenn.  

Ökológiai gazdaság 5: Egy nagyobb családi biogazdaság Walesben, a fő profil a tojótyúk 

tartás, kb 6000 egyedes állományt tartanak, mobil tyúkólakban. A gazdaság közel 70 hektár, az 

állattartást szántóföldi növénytermesztés és zöldségtermesztés egészíti ki, ez egész ellenőrzött 

ökológiai minősítésű. 

Ökológiai gazdaság 6: Egy főleg állattartással foglalkozó családi ökogazdaság, közel 30 

hektáron gazdálkodnak. A fő profil a tojástermelés ezenfelül húsmarha, és juhtartás is folyik. 

A gazdálkodás mellett egy ökokemping is van a területen. 

Ökológiai gazdaság 7: Egy biodinamikus ökogazdaság, ami elsősorban nem gazdaság, hanem 

egyfajta terápiás, közösségi farm. A gazdálkodás elsősorban a farmon élők zöldség 

szükségletének megtermelését szolgálja, a felesleget egy helyi kávézónak értékesítik, ezenfelül 

vetőmagot termelnek egy biodinamikus vetőmagforgalmazó szövetkezetnek. 

Ökológiai gazdaság 8: Egy negyedik generációs, 25 hektáros családi biogazdaság, ahol főleg 

az állattartás a profil de abból minden: tojótyúk, húsmarha, ló, juh, sertés. Ezenfelül zöldséget 

is termesztenek közel 1 hektáron. A termékeik többségét a gazdaságban található Farm Boltban 

értékesítik. 

Permakultúrás gazdaság 1: Ez egy permakultúrás családi gazdaság volt, mintegy 7 hektáros 

területen, elsősorban állattartással foglalkoznak. A gazdálkodónak, van egy vegyes 

állatállománya (1 ló, 2 marha, 10 kecske juh vegyesen). Ezzel az állománnyal legelteti 

szakaszosan a 7 hektárt, az ún. Holistic Grazing Managamentben (Holisztikus Legeltetéses 

Rendszer). Ezen felül tyúkokat is tart, a tyúkok a legelő állatállomány után következnek egy 3 

nappal, és a trágyájukat szétkaparva elősegítik a talajélet fenntartását, amit a gyep 

biodiverzitása is elősegít. A gazdálkodás fő beviteli forrása a pulyka nevelés, ezzel 

kapcsolatban egy érdekes trükkről hallottam, a gazdálkodó egy régi furgont alakított át mobil 

óllá, ebben viszi körbe a területen a pulykákat, majd ugyanezzel a furgonnal szállítja a közeli 
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állatbarát vágóhídra az állatokat. Így a pulykákon a lehető legminimálisabb a stressz, mivel már 

hozzászoktak a szállítófurgonhoz, ami az óljuk egyben. 

Permakultúrás gazdaság 2: A következő gazdaság egy régóta fennálló permakultúrás projekt 

volt, ami alapvetően kevésbé volt lelkesítő, látszott, hogy 10-20 éve egy nagyon inspiráló, 

közösségi hely lehetett, ahol nagyon sok mindennel kísérleteztek, sok mindent próbáltak, aztán 

szép lassan az évek alatt kiürült a hely, az emberek kiköltöztek, és a mezőgazdasági 

tevékenység is egyre csekélyebb. Pedig a területe közel 30 hektár, ennek egy jó része legelő, 

rengeteg gyönyörű sövénnyel. A farmhoz tartozik majd 4 hektár almás, amihez egy feldolgozó 

is épült de a gazdálkodó elmondása szerint piaci igény hiányában egyre kevésbé akarnak 

foglalkozni vele. Viszont igyekeznek bevonni másokat, hogy a területet műveljék, a legelőkön 

birkákat tart egy másik gazdálkodó, a farm völgyi részén pedig egy fiatal kertész csinál egy 

biokertész vállalkozást, éttermeknek és egy helyi élelmiszer hálónak (alulról szerveződő helyi 

bevásárló közösség) szállít be zöldségféléket. 

Permakultúrás gazdaság 3: Egy másik nagyobb permakultúrás gazdaság területén van ez a 

kertészet, amelyet nem hasznosítanának amúgy, tehát bérelt területen, mivel gazdaságilag 

teljesen független a két gazdaság egymástól. Ebben a kertészetben friss minősített bio 

zöldségárut állítanak elő helyi éttermeknek, egy helyi élelmiszerhálónak (helyi tudatos vásárlók 

hálózata) és egy felvásárlónak. A munkaerőt jelentős részben egy önkéntes programmal oldja 

meg a gazdálkodó, gyakornoki pozíciót ajánl a gyakorlatra vágyóknak, és a munkáért cserébe 

szállást, étkezést és költőpénzt biztosít. Angliában ez több gazdaságban is működő rendszer. 

Permakultúrás gazdaság 4: Ipswich szélén egy közösségi gazdaság. A kosárközösséget látja 

el zöldséggel. A gazdaság 5 hektáros ebből mintegy 1 ha-on folyik zöldségtermesztés a maradék 

rész állattartásé és gyep, illetve agroerdészeti rész és egy 1 hektáros vegyes gyümölcsös is van, 

ami most fordul termőre. Ami szembeszökő volt, az a közösségi erő megnyilvánulása, nagyon 

sok tag heti szinten megy önkéntesen segíteni a gazdaságban. 

Permakultúrás gazdaság 5: Egy erdőkert projekt, ami elsősorban a kísérletezés, önellátás és 

oktatás helyszíne. Egy közel 2 hektáros szántó területet alakított át a tulajdonos erdőkertté, a 

gyümölcsfafélék mellett még eukaliptusz is volt. A tulaj egyúttal a Wildlife trustnak is dolgozik, 

és gyerek csoportokat szokott fogadni a területen. 

Permakultúrás gazdaság 6: Egy permakultúrás kisgazdaság (3 ha), ahol elsősorban friss 

zöldség árut termesztenek, salátaféléket, káposztaféléket a helyi éttermeknek és 
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kosárközösségnek. Egy hihetetlenül diverz, és sokszínű gazdaság volt. A művelői szintén 

sokfélék voltak, sok önkéntes volt. 

Permakultúrás gazdaság 7: Egy permakultúrás projekt, ahol zöldséget termeszt a gazdálkodó 

a helyi vásárlóinak értékesíti dobozrendszerben bő fél hektáron, amaradék 1,5 hektár parlagon 

hever. Sajnos a gazdálkodó elmondása szerint nehéz eladni a zöldségeket ezért a gazdálkodás 

mellett más munkákból kell fenntartania magát. A gazdaság fókuszában a felmelegedés, 

klímaváltozás elleni küzdelem és alkalmazkodás áll. A gazdálkodó kialakított egy bioszén 

rendszert, ami abból áll, hogy gyors növésű, nagy biomasszát adó cserjesorokat ültetett a 

zöldéges területre, ezáltal egy agroerdészeti rendszert alakított ki, amelyet kézzel műveli nem 

gépekkel. A talajt nem ássa, műveli egyedül mulcsozik és bioszént terít a területre. Ezenfelül 

olyan kályhákat épít, amelyek bioszént állítanak elő, a hulladék hő pedig a hát fűtésére vagy 

főzésre használható. A keletkező bioszénnel táplálja a talajt és így egy zárt körforgás hozható 

létre, mert a megtermett biomasszából lehet a kályhában a biszenet előállítani. 

Permakultúrás gazdaság 8: Egy másik Walesi gazdaság, amelyet permakultúrás szemléletben 

művelnek mintegy 30 hektáron. A terület nagy része legelő, amelynek egy része a hatóságok 

szerint is a legnagyobb biodiverzitással rendelkező gyepek közé tartozik az Egyesült 

Királyságban. Vegyes állatállománnyal legeltetik a gyepeket, marha, juh, helyi tájfajtákkal. 

Permakultúrás gazdaság 9: Egy fiatal pár kezdő vállalkozása, amely fő profilja a 

bogyósgyümölcs és rebarbara termesztés, ebben az évben kezdték el művelni az új területüket, 

ahol zöldséget is termesztenek, közel 2 hektáron. A terület öko átállás alatt van. 

Permakultúrás gazdaság 10: egy idős asszony gazdasága, aki közel 30 éve kiköltözött a közeli 

falu legszélére egy 2 hektáros területre. Egy nagyobb fóliasátorban és egy közel 1000m2-es 

területen intenzív biozöldség termesztéssel foglalkozik, amelyet helyi embereknek értékesít. A 

permakultúrás szemlélet a hölgy életében minden szinten jelen van, a gazdálkodás mellett 

tanfolyamokat tart, oktat, önkénteseket fogad, aktívan közreműködik a permakultúra 

mozgalmában. 
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9.3. Gazdálkodási típusok és országok szerint elkülönített minták 

fenntarthatósági teljesítménye 

 

15. ábra: a magyar konvencionális gazdaságok fenntarthatósági teljesítményének poligonja 

 

16. ábra: a magyar ökológiai gazdaságok fenntarthatósági teljesítményének poligonja 
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17. ábra: a magyar permakultúrás gazdaságok fenntarthatósági teljesítményének poligonja 

 

18. Ábra: A brit konvencionális gazdaságok fenntarthatósági teljesítménye témánként 
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19. Ábra: A brit ökológiai gazdaságok fenntarthatósági teljesítménye témánként 

 

20. ábra: A brit permakultúrás gazdaságok fenntarthatósági teljesítménye témánként 
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9.4. Az összesített minta dimenzióra és altémákra lebontott eredményei: 

 

21. ábra: Különböző gazdálkodási rendszerek átlagos fenntarthatósági teljesítményének %-ban 

kifejezett értéke (y-tengely) összehasonlítása altémánként (n=14, x tengely) a jó kormányzás 

dimenzióban. 

 

22. ábra: Különböző gazdálkodási rendszerek átlagos fenntarthatósági teljesítményének %-ban 

kifejezett értéke (y-tengely) összehasonlítása altémánként (n=14, x tengely) az ökológiai integritás 

dimenzióban. 
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23. ábra: Különböző gazdálkodási rendszerek átlagos fenntarthatósági teljesítményének %-ban 

kifejezett értéke (y-tengely) összehasonlítása altémánként (n=14, x tengely) a gazdasági rugalmasság 

dimenzióban. 

 

24. ábra: Különböző gazdálkodási rendszerek átlagos fenntarthatósági teljesítményének %-ban 

kifejezett értéke (y-tengely) összehasonlítása altémánként (n=16, x tengely) a társadalmi jólét 

dimenzióban. 
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10. NYILATKOZAT 
 

Alulírott Szilágyi Alfréd János, a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és 

Környezettudományi Kar Ökológiai Gazdálkodási Mérnök szak nappali tagozat végzős 

hallgatója nyilatkozom, hogy a dolgozat saját munkám, melynek elkészítése során a felhasznált 

irodalmat korrekt módon, a jogi és etikai szabályok betartásával kezeltem. Hozzájárulok ahhoz, 

hogy diplomadolgozatom egyoldalas összefoglalója felkerüljön a Kar / Intézet / Szak 

honlapjára. A digitális verzióban (pdf formátumban) leadott dolgozatom elérhető legyen a 

témát vezető tanszéken/intézetben, illetve a kialakításra kerülő Kari központi nyilvántartásában, 

a jogi és etikai szabályok teljes körű betartása mellett.  

   

A dolgozat állam- vagy szolgálati titkot tartalmaz: igen nem.   

  

Gödöllő, __2017____év ___október_______ hó ____11_ nap  

  
 ____________________________  

hallgató aláírása  

A dolgozat készítőjének konzulense nyilatkozom arról, hogy a 

szakdolgozatot/diplomadolgozatot áttekintettem, a hallgatót az irodalmak korrekt kezelésének 

követelményeiről, jogi és etikai szabályairól tájékoztattam. A 

szakdolgozatot/diplomadolgozatot záróvizsgán történő védésre javaslom / nem javaslom.  

  

A dolgozat állam- vagy szolgálati titkot tartalmaz: igen nem.  

  

Gödöllő, __2017____év ___október_______ hó ____11_ nap 

  

 


