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BEVEZETÉS 

„Az az ember, aki a természetet kizsarolja, önmagát zsarolja ki” (Bill Mollison) 

A XX. és XXI. század embere a természettől elszakadt környezetben, a fogyasztói társadalomban él, gyakran 

a közjóért érzett személyes felelősségtudat hiányában. Még inkább igaz ez a városokban, amelyek szinte 

teljesen külső, sokszor több száz vagy ezer kilométerre lévő forrásoktól függenek. Ezen források ipari jellegű 

előteremtése és célba juttatása rengeteg energiát emészt fel, miközben szennyezi a környezetet, és ebben a 

rendszerben mind a vidék, mind a városok élhetetlenné válnak. A vészhelyzetet természeti katasztrófák, 

globális változások is jelzik. 

Sokan elfelejtjük, hogy ránk, emberekre is vonatkoznak a természeti törvények, hiszen a természetből jövünk. 

A modern ipari társadalom kihatásai mindenképpen változtatásra fogják kényszeríteni az emberiséget. 

Szükséges, hogy az emberek újra megtanulják, mit kell tenniük a fennmaradáshoz, önfenntartáshoz, hogy a 

természettel és egymással együtt tudjanak élni, és ne kihasználják, hanem használják és őrizzék azt. Ezt 

azzal segíthetik közvetlenül, ha ott tesznek valamit a fenntarthatóság érdekében, ahol élnek. Ami ma a 

városokban és környékükön kiemelt jelentőségű, hiszen a legtöbben már városokban élünk. 

Az egyik ökológiai szemléletű gazdálkodási irányzat, a permakultúra arra törekszik, hogy ha kis lépésekben 

is, de fokozatosan áttérjen a fogyasztásról a termelésre. Ha valamit felhasznál a környezetből, anyagot, 

energiát, azt vissza is juttatja a termelési folyamat során, ezzel bekapcsolódik a természetes körforgásba. 

Példaként tekint a természetes rendszerekre, amelyek felhalmozzák az energiát és az anyagot, lebontják, újra 

felépítik, átalakítják. Az ilyen élő rendszerek attól lesznek önfenntartók, hogy egy idő után több energiát 

termelnek, mint ami az előállításukhoz szükséges. 

A fosszilis energiában szegény jövő elkerülhetetlen, és választhatunk a kapzsiság, a közöny vagy az 

együttműködő termelés és a közösségi felelősségvállalás között. 
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CÉLKITŰZÉS 

A dolgozatom célja, hogy bemutassa, hogyan érvényesülnek a permakultúrás termesztés alapelvei a városi 

kertek művelése során. A vizsgálat egy családi ház kertjében valamint Budapesten városi közösségi 

kertekben folyt, így a városi kertészet kétféle formájába is betekintést ad. A kérdés, hogy a permakultúrás 

gazdálkodási rendszer termesztési körülményei közé hogyan illeszthető be a városban friss zöldségek és 

egyéb haszonnövények termesztése. Amilyen mértékben megfigyelhető a permakultúra vagy egyéb ökológiai 

szemlélet alkalmazása a városi kertekben, megmutathatja annak jelentőségét, hogy a többség, a mai városi 

ember mennyire lehet nyitott az önfenntartó életmódra.  
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IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

1. A permakultúra bemutatása 

1.1. A permakultúra kialakulása, fogalma 

A permakultúra egy ökológiai szemléletű gazdálkodási forma, amely fenntartható életközösségek tervezésére 

szolgáló technikákat és elveket foglal magába. Mind a ’permanens kultúra’, mind a 'permanens agrikultúra’ 

szavakat Bill Mollison alkotta, egy ausztrál erdész, tanító, prémvadász és természettudós, egyik 

tanítványával, David Holmgrennel. Ahogy Mollison nyilatkozott, 1959-ben, miközben Tasmánia erdeiben élő 

erszényeseket figyelt meg, fogalmazódott meg benne az ötlet; hogy az ottani ökoszisztémához hasonlóan jól 

működő rendszereket mi is létre tudnánk hozni. Az elsődleges cél a talajpusztulás lassítása volt; ezt a föld 

újraformázásával, és agró-ökoszisztémák felépítésével gondolták megoldani. A ’70-es években, ő és 

Holmgren elkezdtek kifejleszteni néhány technikát holisztikus tájak tervezésére, amiket a természetes 

ökoszisztémák szerkezete alapján modelleztek, az embert is a rendszerbe helyezve. 

Elképzelésüket Holmgren többek között így fogalmazza meg: "Tudatosan tervezett táj, ami utánozza a 

természetben található mintákat és kapcsolatokat, míg bőségesen gyűjt be terményt, anyagot és energiát a 

helyi szükségletek kielégítésére.” 

Tehát egy olyan szemléletmód, ami a természetet megfigyeli, az ott felfedezett törvényszerűségeket mint 

etikai és tervezési alapelveket fogalmazza meg, és ezeket szem előtt tartva tudatosan tervez egy saját 

egységes rendszert, ahol megtalálható növény-és állatfajok, illetve egyéb fajok, hasznosak az ember 

számára. Fontos hogy, mint a természetes rendszerek, ez a rendszer is fokozatosan kibontakozzon, és 

önfenntartó legyen, ezért preferálja az évelő és maguktól szaporodó fajokat. 

A permakultúra szemlélete olyan embereké, akik részt vesznek és hasznot élveznek egy gazdag, természeti 

világban. Egy olyan kapcsolathálózatokból álló fenntartható ökológiai rendszert próbálnak tervezni, melyben 

az egyes elemek produktivitása javul. Ez az önműködő rendszer kevesebb energiát emészt fel. Emellett a 

permakultúra hatása az élet minden területére kiterjed, Homgren csoportosítása alapján ezek az egymásra 

ható területek: föld és természet kezelése, épített környezet, eszközök és technológia, kultúra és nevelés, 

lelki-testi egészség, pénzügy és gazdaság, földhasználat és közösség. Tehát a permakultúra végső célja, 

hogy ökológiailag szilárd, és gazdaságilag sikeres emberi közösségeket hozzunk létre. Mind a szegény, mind 

a gazdag országokban vannak képviselői világszerte. Ha egyéni és helyi szinten hatékonyan működnek, az 

eredmény érzékelhetőbb lesz globális szinten is. (Baji 2011, Holmgren 2002, Hemenway 2009) 

1.2. A permakultúra alapelvei és törvényszerűségei 

A permakultúra kigondolói jól látták, hogy sokszor nem tartozik hozzá az emberek kultúrájához a természet és 

az anyagi világ tudatos és helyes kezelése. Ezért Mollison, majd Holmgren is írásaikban etikai, illetve a 

tervezésre vonatkozó elveket fogalmaznak meg. Ezeket a törvényszerűségeket a természet, illetve az ipar 

előtti társadalmak tanulmányozásából vezették le, tudományos megalapozottsággal. Mondanivalójuk, hogy a 

megvalósításhoz szükséges a rendszerekben gondolkodás. Ezek a szabályok az irányt hivatottak mutatni, 
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hogy ne félreértésekbe essünk, hanem szem előtt tudjuk tartani a célt. Nem minden esetben adnak választ a 

helyi problémákra, és nem pótolják a gyakorlati tudást. A tervezési alapelvek tudatosítása mellett, érdemes 

újra felfedezni és tovább fejleszteni a különböző, önellátást támogató ideákat, adottságokat és életmódokat. 

Például ilyen volt Magyarországon az ártéri gazdálkodás. Lényeg, hogy megtanuljunk gondoskodni a 

szükségleteinkről, miközben növeljük a természetes tőkét a jövő generációinak. 

A három etikai alapelv fokozatosan, a tervezés fejlődésével fogalmazódott meg, és lényegében megtalálható 

a régi vallások és a modern együttműködő szervezetek gondolkodásában. Ezek a következők: 

 A Föld védelme: minden élő szervezet tudjon élni és növekedni. 

 Az emberi élet védelme: mindenki hozzáférhessen a megélhetéshez szükséges forrásokhoz. 

 Hogy a fenti kettőhöz rendelkezésre álljanak források, az embernek vissza kell fognia a mértéktelen 

fogyasztást és szaporodást. (Mollison 1988) 

1.2.1. A permakultúrás gazdálkodás tervezési alapelvei 

A tervezési alapelvekből számtalan van, talán legrészletesebben Holmgren magyarázza őket, ezek az 

alábbiak: 

1) Figyelj és próbálj együttműködni! 

Alapvető, hogy legyen egy harmonikus kapcsolat az ember és a természet között, amihez jobb így 

gondolkodni a környezetünkről: „Mit érhetünk el, ha együttműködünk vele?”, nem pedig hogy „Mit adhat 

nekünk?”, vagyis mennyire tudjuk kihasználni. Hogy egy olyan bonyolult rendszerrel együtt tudjunk működni, 

mint a környezetünk, óvatos megfigyelésre van szükség, így meghatározhatjuk a tervezés rendjét és mintáját. 

Mint a konzervatívabb mezőgazdasági rendszerekben, a helyi rendszeren belüli megfigyelés és 

következtetés, sokkal hatékonyabb újabb, megfelelő rendszerek kiépítésére, mint egy kívülről jövő terv. A 

független, újító gondolkodásra több szabadságunk van most, mint a megelőző korokban. Miután óvatosan 

közbeléptünk, újból meg kell figyelnünk az eredményt, így lépésről lépésre finomíthatunk a terven. 

„Dolgozz együtt a természettel, és ne ellene!” (Baji 2011) avagy érd el a lehető legtöbbet, a lehető 

legkevesebb beavatkozással. Lássunk egy klasszikus példát, az erdőt: 

Az erdő idővel fejlődik és változik, és minden fejlődési szakasz megteremti a megfelelő körülményeket a 

következő szakaszhoz. Egy kivágott erdő helyén először a pionír fafajok jelennek meg. Ezek gyorsan nőnek, 

gyökereikkel átszövik a talajt, és élőhelyet teremtenek újabb növény-és állatfajoknak a talaj-és cserjeszintben. 

Ebben a környezetben a hosszabb életű, úgynevezett klimax fafajok is megnőhetnek. Végül a rövidebb életű 

pionír fát beárnyékolják, ami elpusztul, anyagával gazdagítva a talajt. Zavartalan körülmények között ugyanez 

történik az elhagyott legelőkön: a területet új gyomok népesítik be, megvédik a talajt az eróziótól, 

megakadályozzák a tömörödést, a kiszáradást, adott esetben nitrogént kötnek meg, lecsökkentik a só szintjét, 

vagy tápanyagot gyűjtenek össze a talaj alsóbb rétegeiből. Az ilyen talajon már nagyobb cserjék, végül fák 

tudnak nőni. 

Ezt lemásolva meggyorsíthatjuk a szukcessziót, a pionír, „gyom”, illetve klimax fajokat behelyettesítve, a talaj 

típusától függően (ami lehet erodált, túl sós, elmocsarasodott, kimerült, savanyú, lúgos, agyagos vagy 

homokos). Használhatunk nitrogént megkötő pillangósokat, mint a lóhere, lucerna, borsó vagy bab, vagy 
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hajdinát, ami foszforgyűjtő, vagy a gyomelnyomó képességű őszi rozst. Ne kiirtsuk a gyomokat és pionír 

növényeket, hanem használjuk ki, hogy mikroklímát, tápanyagot, szélvédelmet adnak a többi fajnak. 

Nézőponttól függ, hogy úgy használunk-e bármi jelenlévő elemet, hogy előnyössé váljon. Állatokat is 

illeszthetünk a rendszerbe és elvégeztethetjük velük a trágyázást és gyomszabályozást, miközben szabadon 

élnek. Megfelelő intézkedések révén a magyarországi klímán 15 éven belül létrejöhet egy működő rendszert. 

(Holmgren 2002) 

2) Fogd meg és tárold az energiát! - Az energiakörforgás 

Megszoktuk az energia túlzott használatát, mivel az évmilliók alatt felgyűlt fosszilis nyersanyagok raktárai 

rendelkezésünkre állnak. Ezek viszont előbb vagy utóbb elfogynak, és nem tudjuk majd kielégíteni velük a jól 

megszokott igényeinket. Az emberiségnek meg kell tanulnia, hogyan tudja visszafordítani az általa 

elfogyasztott energia nagy részét az energia-körforgásba. Például azzal, hogy törekedik a rendelkezésre álló 

megújuló forrásokat (nap, szél, víz, szerves hulladék, kézi munkaerő) helyben körfolyamatokba kapcsolni. A 

folyamatok segítségével az energia felhalmozható (például magas humusztartalmú talajban, hasznos évelő 

növényekben, tavakban és víztartályokban, napcsapdákkal), mielőtt elvész. A cél egy minél zártabb 

körforgás, akár helyi összefogással, ami nem függ a globális kereskedelemtől és külső forrásoktól. (Holmgren 

2002) 

Példa erre is a természet: az erdőben a vizet a csapadék biztosítja, átitatja a talajt, a talajon keresztül, a 

földön, és a fák törzseiben mozog, majd visszatér a légkörbe. Ugyanígy a fák az erdőben vizet raktároznak, 

használják, majd visszajuttatják a környezetükbe. 

3) Termelj hozamot! 

Úgy kell terveznünk a rendszert, hogy biztosítsa az önfenntartást minden szinten, azáltal hogy belső 

energiaforrásokat használunk. Ehhez szükséges némi rugalmasság és kreativitás, az adott helyzetben adott 

körülmények között. Bármit tervezünk, ha nem hoz közvetlen és hasznos hozamot, hanyatlásnak indul, míg 

azok a rendszerek lesznek előnyben és terjednek el, amik a leghatékonyabban termelik meg a szükségeset. 

Egy rendszer hozamát azzal növelhetjük, ha kihasználjuk a természetes ciklusokat (pl. csapadékvíz 

hasznosítása), növeljük a diverzitást (például különböző érési idejű fajtákkal, raktározó gyökerű fajokkal), és 

az előnyös kapcsolatokat. Szintén sok múlhat a munkák és a munkaerő szükséglet pontos megtervezésén. 

(Mollison 1991) 

4) Törekedj önszabályozó rendszerre és figyelj a visszajelzésekre! 

Önszabályozóbb rendszerben csökken a durva és ismételt beavatkozáshoz szükséges munka. Ehhez a 

természetben lévő pozitív és negatív visszajelzések működését kell megértenünk. A negatív visszajelzés is 

építő, ha elfogadjuk és változtatunk rajta. Továbbá ha önfenntartó elemekből (például félig vad és önszaporító 

növények, extenzívebb állatfajták) áll a rendszer, jobban tűri a zavarást, rugalmasabb. (Holmgren 2002) 

5) Használd és értékeld a megújítható forrásokat és szolgáltatásokat! 

Holmgren értelmezése alapján azokat a forrásokat tekintjük megújíthatónak, amik belátható időn belül 

megújulnak a természetes folyamatok által, nem-megújuló források nagyobb igénybevétele nélkül. 

Szemléltetésképpen ezeket nevezi jövedelemforrásnak, a nem-megújulókat pedig alaptőkének. Ha az 
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alaptőkét napról napra fogyasztjuk, az nem fenntartható. Sokszor szükségtelen és összetett forrásokat 

használunk egyszerű feladatokra. A forrásokon kívül rendelkezésre állnak egyszerű, megújuló szolgáltatások: 

növényektől, állatoktól, talajból és vízből használhatjuk, anélkül hogy elfogyasztanánk őket, pl. fa árnyéka (az 

anyaga forrás), vagy az állati erő (földművelés, trágyázás, szállítás), illetve az emberi hulladék és mikrobák 

kapcsolata. Minél jobban kihasználjuk ezeket, annál kevésbé lesz túlfogyasztás. (Holmgren 2002) 

6) Ne termelj hulladékot! 

Az ipari fogyasztás, és az egyébként hasznos anyagok hulladékként való kiürítése, a nálunk is elterjedt 

„használd és dobd el” fogyasztói hozzáállás nem ökológiai. „A hulladék egy elem hozama, amit nem 

hasznosít a rendszer egy másik eleme.” (Mollison, 1991) Tekintsünk úgy a hulladékra, mint forrásra és 

lehetőségre, amit egy másik elem hasznosítani tud. (Holmgren 2002) 

7) Tervezz az átfogó formáktól a részletekig! 

Hogy ez sikerüljön, meg kell figyelnünk (1 szabály) a természet mintáit. A mintázatok változatos élőhelyet 

hoznak létre, amiket többféle növény termesztésére használhatunk fel. A tervezéshez fontosabb 

megtalálnunk a megfelelő mintát, mint megértenünk minden egyes részletet. Egy működő rendszer a mintát 

alkotó, működő egységekből alakul ki. Ne hagyjuk, hogy a részletekre figyelve megfeledkezzünk az egészről. 

A tervezés menetének ismertetésében szó lesz a zónákról és szektorokról, amik meghatározók a minta 

létrehozásában. (Holmgren 2002) 

8) Rendezd egységbe ahelyett, hogy elkülönítenéd! 

Minden elem sok funkciót tölt be, és minden fontos funkciót sok elem támogat (Mollison 1991). 

A természetben összeköttetések vannak. Egy jól működő és önszabályozó rendszer tervezésének célja, hogy 

az elemek elhelyezésükből adódóan egymás szükségleteit szolgálják. Általában leegyszerűsítő 

gondolkodásmódunk elkülönítve vizsgálja az elemeket. Innen következtetünk, hogyan viselkednek egy 

rendszerben. Sőt, a kölcsönhatások közül is hajlamosak vagyunk a negatívaknál leragadni, ha valamelyik 

gyom elnyomja, vagy valamely károsító elfogyasztja a kultúrnövényünket. Ehelyett ez a szabály a különböző 

kapcsolathálózatokra figyel, főleg a kölcsönösen előnyös összeköttetésekre. Ha megfigyeljük, az állatok és 

növények jelenléte vagy éppen hiánya hogyan változtatja az ökoszisztémát, sok szövetségest találhatunk 

közöttük. Célszerű kibontakoztatni és hasznosítani ezeket a biológiai forrásokat, így károsítókból hasznos 

szervezetekké válhatnak. A pozitív kapcsolatok alkalmasabbak ember-állat-növény alkotta zárt ökoszisztémák 

tervezésére, amik nem igénylik az állandó emberi beavatkozást. (Holmgren 2002) 

9) Kezdd kicsiben és fokozatosan fejleszd! 

Érdemes a funkciókat a lehető legalacsonyabb fokon, praktikus és energia-hatékony elemekkel betölteni. A 

jóléti országokban elterjedt nézet, hogy a sebesség jó, mégis jellemző hátulütők mutatkoznak meg a gyorsan 

mozgó és nagyléptékű rendszerekben. Például a plusz energiával előállított, oldható műtrágyákra a növények 

válasza a gyors fejlődés és termés, rövid élet. Viszont a szerves trágya, a komposzt kiegyensúlyozottabb 

tápanyagellátást biztosítanak. Attól hogy kevés műtrágya hatékony, nem biztos, hogy sok is jót eredményez. 

Az erdőben a gyorsan növő fák gyakran rövid életűek, míg a legfejlettebb, klimax társulást alkotó fajok lassan 

fejlődnek ki. Egy nem kertészeti példa: zsúfolt városokban a sok, egyébként gyors és kényelmes autó lassítja 
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a mozgást és kellemetlenséget okoz, míg a sokkal kisebb, lassabb és energia-hatékonyabb biciklik 

szabadabb mozgást engednek meg, zaj és szennyezés nélkül. (Holmgren 2002) 

10) Használd és értékeld a sokféleségett! 

A természetben előforduló faji és kapcsolati sokféleségnek köszönhető, hogy a rendszer fejlett és összetett, 

egyben bőséget kínál. Minél több elemű egy rendszer, annál stabilabb. A monokultúrában jellemző a 

betegségekre való érzékenység, mivel ideális esetben csak egyféle növény van, és annak néhány fő 

károsítója. Ezt rendszeres vegyszeres kezeléssel és több energiával igyekeznek kiküszöbölni. A biológiai 

védekezés azért nem hatékony, mert miután a predátor elfogyasztja a károsítót, élelem hiányában ő is eltűnik. 

Ellenben a polikultúrában a természetes ellenségek gyakrabban előfordulnak, többféle növény-állat-gomba 

alkotta önszabályozóbb rendszerben. Továbbá csökken a piaci rendszerektől való függés, mivel nagyobb 

diverzitás több szükségletet elégít ki, önellátóbbá tesz. Fontos továbbá az építmények, szerkezetek 

sokfélesége, és a fajokon és populációkon belüli diverzitás. Például mikor a vöröshagyma szezon elmúlik, épp 

kezdődik a póréhagyma szezonja. A gyümölcsösben lehetnek korai, közepes és kései érési idejű fajták, és ha 

befőtt is készül belőle, egész éven át biztosított a gyümölcs. (Holmgren 2002) 

11) Használd és értékeld a szegélyeket! 

Szegélyeknek nevezzük a két különböző tér közti határokat. Különlegességük, hogy mindkét térségre 

jellemző fajok előfordulhatnak bennük, ezen felül olyan fajok is, amik egyébként egyik élettér körülményeit 

sem viselnék el. Ennek oka, hogy mindkettő forrásai felhasználhatók, és egyikre sem jellemző mikroklimatikus 

viszonyok alakulnak ki. Az energia és az anyagok mindig felhalmozódnak a szegélyeken, mert megakadnak a 

két közeget elválasztó felületen. Tehát a szegélyek a diverzitást növelik, megtartásukkal és fejlesztésükkel 

növelhető a rendszer produktivitása és stabilitása. Kezelhető egységekre oszthatjuk velük a területet. 

Sikeresebb és rugalmasabb az a terv, ami a szegélyt lehetőségnek látja és nem problémának. Klasszikus 

határfelületek: a vízpartok, az erdőszélek, a talaj, a torkolatok, de lehet szegély akár a járdaszél, az épületek 

széle, a kerítések. (Holmgren 2002) 

12) Válaszolj kreatívan a változásokra! 

Vagyis vegyük bele a tervbe, hogy a hatáskörünkön túl történhetnek nagymértékű, a mi rendszerünkre ható 

változások. Legjobb, ha ezeket alkalmazkodva és együttműködve tudjuk használni. Ellentmondásosnak 

tűnhet, de épp a változásokra nyitott rendszer lesz a legstabilabb, mert az képes elérni újra és újra az 

egyensúlyt. A természetben a szukcesszió folyamata is ilyen: az ökoszisztéma apránként, de szakadatlanul 

fejlődik, változik, és ettől emelkedik magasabb szintre. Ezt a mintát követve olyat tervezhetünk, ami 

fejlődőképes, nem pedig véletlenszerű. (Holmgren 2002) 

1.2.2. A permakultúrás gazdálkodás termesztési alapelvei: 

A permakultúra termesztési elvei közül kiemeltem néhányat, amelyek kapcsolódnak az anyag és módszerben 

vizsgált kérdésekhez (növények összetétele, talajtakarási módszerek, vízellátás): 

Minimális talajművelés (minimum tillage) és mulcsozás 

A természet sosem csak egy dolgot csinál egyszerre, nem találunk benne üres talajfelületet, monokultúrát, 

vagy egyféle magasságú növénytakarót.  A természet szántani sem szánt. Míg a gazdaságok vagy akár 
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kertek gyakran ennek szöges ellentétei: kevés növényfaj, lepermetezve vegyszerekkel, köztük csupasz, 

kigyomlált föld, rendszeresen felásva és műtrágyázva – mindezek mesterséges módszerek, és egy-egy 

speciális célt szolgálnak. A földművelés célja például, hogy a talaj kielégítse a termesztett növény 

szükségleteit ahhoz, hogy minél többet és gyorsabban teremjen. A növénytermesztők számára ez az ideális, 

de hosszú távon gyengíti a termékenységet, mivel a talaj tartalékait éli fel, és  súlyos eróziót okoz. 

Ha érintetlen talajt elkezdünk művelni, teljesen megváltozik a környezet: könnyen terjednek az agresszív 

gyomok, leromlik a talaj szerkezete, csökken a szerves anyag tartalma és a talajélet. Mivel igazából a túlzott 

beavatkozás a probléma okozója, legegyszerűbb, ha segítjük a talajt, hogy visszatérhessen természetes 

egyensúlyába. A talajlakó állatok és mikroorganizmusok létrehozzák helyettünk a termékeny talajt, a mi 

dolgunk, hogy pótoljuk azt a kis mennyiségű tápanyagot, amit a betakarítással elvettünk. 

Például mulcsozással: akár hátramaradó növényi részekkel (pl. szalma, fűnyesedék, kihúzott gyomok), akár 

élő mulccsal (zöldtrágya növények). Jó hatásai, hogy megóvja a talajt a kiszáradástól és az eróziótól, és 

szerves anyagaival javítja annak szerkezetét, segíti a talajéletet. Az élő talajtakaró növény gyökereivel 

fellazítja a talajt, ásványi anyagokat juttat lentről a fölső talajrétegbe, és fotoszintézissel biomasszát termel, 

egyes fajok gyökereikkel megkötik a levegő nitrogénjét. Ha vastag a mulcs, a gyomok nem tudnak kikelni 

alatta, és lassan elhalnak. Mivel a gyomok egyszerű pionír növények, amik az evolúció évmilliói során arra 

fejlődtek ki, hogy befedjék a megzavart, nyílt földet. Egy tipikus kert csupasz talaján is ezt fogják tenni. A 

talajforgatással felszínre hozzuk az elfekvő gyommagokat, amik szintén kikelnek. Nem művelés esetén 

viszont a megfelelő évelő növények is lehetőséget kapnak az elterjedésre. A hangsúly a helyes növény és a 

helyes idő, körülmény megválasztásán van. 

Például trópusi klímában Fukuoka praktikusan akkor vetett árpát, amikor az előző növény, a rizs még érésben 

volt. Az árpa így már kikelt, mire a rizst betakarította. A visszamaradt rizsszalmával takart felszínen pedig nem 

tudtak csírázni a gyomok. (Fukuoka 1978, Hemenway 2009, Baji 2011, Szalai 2004 és 2017) 

Tápanyag-utánpótlás természetesen 

A természetben a felszínen felhalmozódó és lassan lemosódó szerves anyagot a mikroorganizmusok 

lebontják, majd a növények gyökerei a tápanyagokat visszahozzák a felszínre, így teljes a körforgás. A 

hatalmas fák is műtrágya és művelés nélkül nőnek. 

Ellenben a műtrágya hosszú távon rossz hatású, mert évről évre rontja a talaj szerkezetét és a talajéletet. A 

konvencionális gazdálkodási mód egyetlen célját szolgálja: a rövid távú nagy hozam elérését. 

Ha viszont egy sivár területet beültetünk alkalmas fákkal és talajtakaró pillangósokkal, ahogy ezek gazdagítják 

a talajt, már más növények is nőnek a fák alatt. Legtöbbször elég, ha a letermett növény felhasználatlan 

részeit (pl. szár) visszajuttatjuk a felszínre, és pillangós zöldtrágyát is vetünk a területen. (Fukuoka 1978) 

Növényfajok elhelyezése térben és időben 

Hasonlóan, mint a természetes erdőben, összekapcsolt szintek sorozata hozható létre. A monokultúra, habár 

könnyű elvetni és betakarítani, egy élelemmel teli nyílt tábla, ahol a károsítók akadály nélkül terjedhetnek. 

Egyetlen féle növény termesztése helyett különböző növekedési típusú és igényű fajok beiktatásával 

(lágyszárúak, kúszónövények, fűszernövények és különböző fák) nem csak ellenállóbb a rendszer a 
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betegségekkel szemben, de hatékonyabb a helykihasználás is. Mindent a maga árnyéktűrése, magassága és 

vízhasznosító-képessége szerint elhelyezve, egysíkú növényállomány helyett egy többszintű polikultúra alakul 

ki. A környezet diverzitását a felszín alakításával növelhetjük, például dombágyások vagy árkok 

létrehozásával. (Hemenway 2009) 

Növényegyüttesek, az úgynevezett ’guildek’ alkalmazása 

A guild a növényfajok egy központi elem (növény) köré gyűjtött harmonikus csoportosítása. A természetben 

ezek olyan fajok csoportosulásai, amik együtt fordulnak elő elterjedési területen kívül is, mert kölcsönösen 

támogatják egymást. (Hemenway 2009) Ha a csoportban az előny nem kölcsönös, egy újabb elemmel 

kiegészíthetjük a társulást. 

Például egy Amerikában hagyományos növényeggyüttest alkot a tök, a bab és a kukorica, más néven ’A 

három nővér’-nek hívják őket. Ahogy a bab felfut a kukorica szárára, cserébe ellátja a szükséges nitrogénnel, 

mivel a kukorica tápanyagigénye nagy. A kihasználatlan helyen a tök kiszorítja a gyomokat, nedvesen tartja a 

talajt, szúrós leveleivel pedig távol tartja a kártevő állatokat. (Hemenway 2009, Szalai 2017) 

Vegyeskultúra 

A vegyeskultúrában térben és időben is egymást támogatják a szomszédos növények, például egymásra 

kedvezően ható zöldségek. Időben elkülönítve ugyanarra a helyre egymást kiegészítő növények sorozata 

kerül. Ezzel megmarad a talaj termékenysége, mert a különböző fajok más mélységből és más összetételben 

veszik föl a gyökereikkel a tápanyagokat, sőt, más kártevőket vonzanak. Hogy kiküszöböljük a károsítókat, 

ugyanaz a növény soha nem kerül önmaga után ugyanabba a sorba. (Hemenway 2009, Franck 1980) 

Polikultúra – Növény-állat együttesek 

Még „vegyesebb” a kultúránk, ha állatokat is helyezünk bele, például tyúkokat. Egy bekerített területen, ahol 

előbb növényt termesztettünk, felkapirgálják a földet, megeszik a kártevőket és trágyázzák a talajt. Időnként 

máshova kerülnek (ezt a módszert nevezi a permakultúrás szakirodalom ’csirketraktor’-nak).(Hemenway 

2009) 

A természetes csapadék hasznosítása 

A víz legegyszerűbb raktározója a talaj. Ha a talajpusztulás következtében a feltalaj elmosódott, a növények 

nem tudnak megtelepedni. Ha a növények nem lassítják a víz elfolyását, az nem tud beszivárogni a talajba, 

nem tudja azt feltölteni, hanem lezúdul, még több eróziót okozva. Megoldás a problémára, ha a felszín 

alakításával lassítjuk az elfolyást. Lejtős területen például, különböző méretű, egy-egy szintvonal mentén 

húzódó árkok megfelelnek ennek a célnak. Megtartják a csapadékot egy pár óráig vagy napig. Idővel 

feltöltődnek üledékkel, így takarhatók szerves anyaggal, beültethetők növényekkel, fákkal. Ha közvetlenül 

alattuk fákat vagy cserjéket ültetünk, azok hasznosítják a felgyülemlő vizet, és segítenek a talaj 

regenerálódásában. 

A beépített felületekről is praktikus az esővíz tartályokba való összegyűjtése. Ezekből közvetlenül öntözhető a 

kert, nem kell máshonnan vizet szerezni. (Hemenway 2009) 

Természetes növényvédelem 
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Ahogy minden mesterséges beavatkozás, a vegyszerek használata is teljesen megváltoztatta a természetes 

környezetet. Eredetileg egy stabil ökoszisztémában, a megfelelő élettérben a növények egészségesek. Egy 

ültetvényben viszont tényleg betegek, ha nem kezeljük őket. A mesterséges körülmények között nevelt, sok 

beavatkozásnak alávetett, és minél nagyobb termésre kényszerített növények nem ellenállók a rovarok és 

kórokozók támadásaival szemben. Metszés, vegyszerezés nélkül csak természetes környezetben 

termeszthetünk gyümölcsöt. Fukuoka hagyományos ültetvényben több száz narancsfát tett azzal tönkre, hogy 

nem permetezte, nem metszette őket, az ökológiai szemléletre hivatkozva. 

A legáltalánosabb kártevőknek van természetes ellenségük, amik az általános inszekticidektől teljesen 

kipusztulnak, és ez hosszú távon nagyobb rovarkárt okoz. Ha egy természetes, és csak az adott kártevőre 

káros anyaggal mérsékelhető egy kártevő elszaporodása, a rovartársulás egyensúlyba kerülhet. Persze ez 

csak akkor működik, ha előtte nem volt használatban olyan vegyszer, ami eltávolította a természetes 

ellenségeket. Egy nagy biodiverzitású, kiegyensúlyozott szántóföldön a károsítók kisebb valószínűséggel 

kerülnek ki a fajok közti kölcsönhatások hálózatának kontrollja alól. Ha egy faj túlszaporodik, a könnyen 

hozzáférhető élelemforrássá válik a természetes ellensége számára, ami visszaszorítja egy kezelhető szintre. 

(Fukuoka 1978) 

1.3. A permakultúrás tervezés folyamata 

Az alábbiakban röviden úgy fogom bemutatni a permakultúrás tervezést, ahogy Aranya () könyvében 

olvashatunk róla. A permakultúrás tervezés akkor jó, ha képes az élő és élettelen dolgokból olyan rendszert 

felépíteni, ami segíti az élet minden formájának fejlődését; mind a gazdálkodó ember, mind a terület élővilága, 

mind a fogyasztó szempontjából. 

A tervezés lépései (Aranya 2012) 

0. A terület kiválasztása 

A következő lépések azért fontosak, mert segítenek abban, hogy adott körülményekre és igényekre szabva 

határozzuk meg a terv reális célját. 

1. Adatok gyűjtése a területről, térkép készítése, adatok rendszerezése. 

Ideális esetben 1 éven át évszakonként vizsgáljuk, milyen növények és állatok élnek a területen, milyen 

hatása van erre a kitettségnek, a domborzati és a klimatikus viszonyoknak, (csapadék mennyisége, eloszlása, 

hőmérséklet, szélsőségek). 

2. A területtel kapcsolatban élő emberek szükségleteinek, igényeinek felmérése. 

3. Analízis, elemek kiválasztása. Elsőbbségek lefektetése gazdasági, személyi és jogi alapokon is. 

Elképzelés a marketingről és a bevételről. 

4. Az elemek elhelyezésének tervezése, tervrajzok, egységbe rendezés. 

5. Kivitelezés: - alapvetően szükséges az elkerítés, a talaj megléte és védelme az eróziótól, a víz 

biztosítása. 

- beszerzés minél inkább helyi forrásokból, minél korábban elkezdve 

- az anyag, emberi potenciál, idő, és pénz egymásba is alakíthatók 
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- ha váratlan körülmények kényszerítenek, csak akkor változtassunk a terven. 

- Mivel fokozatosan, lépésről lépésre eredményesebb egy terv megvalósítása, Mollison megfogalmazott egy 

aranyszabályt: először a legközelebbi környezetünket (adott esetben az I. zónát) fejlesszük ki, és ha azt 

ellenőriztük, és szilárd lábakon áll, bővíthetjük a területünket. Így ha nem jó a terv, kis léptékben keveset 

veszítünk. 

6. Fenntartás és továbbfejlesztés, terjeszkedés 

Mivel a tervezés egy folyamat, a kezdeti célt szem előtt tartva rugalmasan alakítani kell azt, a váratlan vagy 

tőlünk független külső tényezőktől, és a sikertől függően. Így lehet lassan egyre összetettebb, stabilabb, és 

önfenntartóbb a rendszerünk. (Aranya 2012) 

Aranya írásaiban bemutat egy sor tervezési módot, amelyek önmagukban nem fedik le a 

tervezés minden területét, de egymást kiegészíthetik. Íme közülük néhány: 

1.3.1. Analízis az egyszerű elemektől kezdve 

Ez a módszer egy-egy elem tulajdonságait listázza, hogy milyen terméket (hozamot) termel, mik az igényei, 

és mik a sajátos jellemzői. Ilyen jellemezhető elemek: területi (víz, föld, táj, klíma, flóra), szociális (jogi, 

emberek, kultúra, kereskedelem, pénzügy), energia (technológiák, struktúrák, energiaforrások), egyéb 

(időzítés, adatok, etikák) 

Ezután a leírt komponensek között könnyebb úgy összeköttetéseket keresni, hogy egymás mellé helyezve 

őket, kielégítsék egymás igényeit, és felhasználják egymás termékeit. 

1.3.2. Megfigyelés a helyszínen 

Ezzel a módszerrel érthetjük meg legjobban, hogyan mennek végbe folyamatok, amiket egy térkép vagy 

adatok halmaza nem árulna el. Szabad teret ad az új ötleteknek, ugyanakkor sokszor az egyéni benyomás 

torzíthat az információn, és nem tudományos alapú. Fontos, hogy a megfigyelt tényeket lehetőleg helyben 

jegyezzük fel, és ezekből kiindulva keressünk lehetőségeket, majd mérlegeljünk. 

1.3.3. Lehetőségek és döntések 

A módszer meghatároz egy célt, és abból, mint kezdőpontból indul ki. (pl. adott termésmennyiség, 

rendelkezésre álló tőke). Megvizsgálja, kezdőpont megtartásával egy-egy kérdésben milyen választási 

lehetőségek maradnak, és azok között mérlegel. Minden döntés után újabb lehetőségeket keres az épp 

eldöntött kérdésre vonatkozóan. A kérdéseket nyitva is lehet hagyni, így ha zsákutcába jutunk, 

visszatérhetünk hozzájuk. 

1.3.4. Zóna és szektor analízis 

Célja az energia megtakarítása. Kétféleképpen vizsgálja a forrásokat: mint a területen elérhető, illetve mint 

átáramló energia. Az előbbi alapján zónákra, az utóbbi alapján szektorokra oszthatjuk a területet. Ezek 

együttesen határozzák meg egy gazdaság felépítését. 

A zónákat a munka-és időigényük alapján osztjuk fel: a központtól (ami az ember tartózkodási helye, a 

lakóház) fokozatosan egyre ritkábban látogatott, kevésbé intenzív zónákat helyezünk el, elméletben növekvő 

koncentrikus körökben. A zónák koncentrikusságát gyakorlatban módosítják a szektorok, valamint a 

megközelítési lehetőségek, a területi és egyéb határok. 
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 0 zóna: ház, központi egység: állandó gondoskodást igénylő kultúrák, intenzív művelésű kert, 

szaporítások 

 1. zóna: állandó gondoskodást igénylő kultúrák, szaporítások, zöldséges, fűszernövények, kisállatok 

 2. zóna: kevesebb ápolást igénylő kiterjedtebb területek, nagyobb zöldséges, gyümölcsös, tó, istállók 

 3. zóna: szántóföldi kultúrák, vegyes gyümölcsös, legelők, szabadon tartott állatok, víztározó, magtár 

 4. zóna: extenzív mezőgazdasági erdőrendszerek, erdőkert, extenzív legelő, kezelt erdő 

 5. zóna :fenntartásához már nem is szükséges emberi jelenlét (vadon) 

A szektorokat az határozza meg, hogy a belépő energia (szél, víz, nap) előreláthatólag honnan érkezik. 

Ezeket az energia megőrzés céljából minél jobban ki kell használni (pl. napcsapdával). A természetes 

tényezőkön kívül rengeteg befolyásoló körülmény lehetséges: pl. tűzveszély, kilátás, vadak. (Aranya 2012) 

1.4. Kritika a permakultúráról 

Az előző fejezetekben azt taglaltam, mi a permakultúra, miért és hogyan érdemes ezt a szemléletet 

elsajátítani. Feltehetjük azonban a kérdést, hogy ez a mozgalom miért nem terjedt el jobban, miért csak 

kisebb csoportok vették át. Az okokat az alábbi három pontban foglaltam össze, Harper (2003) és Holmgren ( 

2002) munkái alapján: 

1.4.1. Az egyik oka az lehet, hogy bár Mollison előadásai és a Permaculture One megjelenése után nagyon 

megnőtt az érdeklődés a téma iránt, mégis akik azért lelkesedtek, amit a permakultúra nagy vonalakban ígért 

- azaz kevés munkával és energia befektetéssel nagy hozam elérése, egy önfenntartó rendszerben– azok 

idővel csalódtak benne, mert ez korántsem ilyen egyszerű. 

Mikor a permakultúra globális lett, egyben egyfajta életfilozófiává vált. Alapvetően azért eshetnek sokan 

tévedésbe, mert kételkedés nélkül elfogadják az általános alapelveket (lásd 1.2. fejezet), amelyek sokszor 

nem pontosan definiáltak. Az ember szabadon válogathat közülük, a saját szája íze szerint elferdítheti 

értelmüket, az élet szinte bármely területére. De ez nem azt jelenti, hogy kész megoldást adnak az élet 

bármilyen problémájára. Az alapelvek nem ruházzák fel a laikusokat szakértelemmel és tapasztalattal egy 

adott helyzetben, de irányt mutatnak annak, aki valóban hozzáértő. 

Sokan, általában fiatalok, akik permakultúrás gazdaság kialakítására és vidéki önellátásra törekszenek, az 

egyszerűbb vagy extenzív módszereket részesítik előnyben (vö. 1.2.9.), és megvetik a modern technológiát. 

Sokszor nem rendelkeznek a ’tudományukkal’ összhangban lévő háttér-tudással és érett tapasztalattal, és azt 

gondolják, a többiek azért gondolkoznak másképp, mert szűk látókörűek. Sok külső szemlélő vagy éppen 

szakember emiatt fenntartással tekint a mozgalomra, vagy egy szélsőséges alternatívaként kezeli. 

Az ilyen szemléletű permakultúra néhány dologban téved: 

 Azt sugallja, hogy jó tervezéssel képes lehetsz ugyanazt a hozamot elérni, sokkal kevesebb 

munkával. Ha ez igaz is, a létrehozáshoz szükséges erőfeszítés és kezdeti költségek sokkal 

nagyobbak, és időbe telik a rendszernek, hogy termelékennyé és önfenntartóvá fejlődjön. 
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 Ideálnak tekinti a természetes klimax társulásokat (erdőket), ám nem hangsúlyozza, hogy azok nem 

termelik meg a felvehető kalóriát és fehérjét, hogy nagy tömegeket ellássanak. A legtöbb élelmiszer-

növényünk eredetileg erdőszéleken vagy mocsarakban élt vadon. 

A negatív visszhangokat ellensúlyozza az a permakultúra, ami a mozgalom nagy alakjaié, mint David 

Holmgren, Robert Kourik, Max Lindegger. Az ő szemléletük a legtágabb értelemben közelíti meg a 

fenntarthatóságot; nem feltétlen javasolja a szélsőséges vidéki önellátást a mai ember számára, inkább a 

konvencionális városi életre helyezi a hangsúlyt, és a modern gazdaságban is a lehetőségeket keresi. 

Tapasztalati úton, kételkedve vizsgálja és kiegészíti az elveket, megfogalmazási módja tudományosan 

megalapozott és egyértelmű. (Harper 2003) 

1.4.2. A modern tudománykultúra redukcionista, vagyis mindenben nagyon specializálódott, de az egyes 

speciális ágai egyféle módon, leegyszerűsítve értelmezik a világot. Például egy rovarszakértő a rovarkárt 

vizsgálja egy gazdaságban, a növényi tápanyag-utánpótlás szakértő a kultúrfaj növekedési jellemzőit. Ez a 

tudományos rendszer óvatosan áll a holisztikus megközelítési módokhoz, amilyen a permakultúra is. 

(Holmgren 2002) 

Sok specialista és szakértő a saját nézőpontjából minimum kielégítőnek találhatja ugyan a permakultúrát, de 

széles körben csak akkor javasolnák alkalmazásra, miután évekig tartó munka során minden lehetséges 

oldalról megvizsgálták. Ahhoz, hogy az emberek a specialitásukon túl is lássanak, arra lenne szükség, hogy a 

politikusok, a tudományok szakértői, a társadalmi elitek, a vallások emberei, a mezőgazdaságban dolgozók 

mind együtt megbeszéljék a teendőket (Fukuoka 1978). 

1.4.3. A modern társadalomban nehéz önfenntartóvá válni; nagy önfegyelmet és kitartást igényel. A felső és a 

többséget adó középosztályban elterjedt a fogyasztás kultúrája, más szóval a „használd és dobd el” életstílus. 

A látszólagos jóléthez és fejlődéshez hozzászokott tömeg sokszor nincs tisztában a dolgok valós hátterével, 

megelégszik a jogaival, és az átlagos jövedelmekhez mérten csökkenő árakkal. A globális piacok nem jelzik a 

források kimerülését és a környezeti degradációt, ezért a fogyasztóknak nincs igényük, hogy önállóbb 

életstílust fejlesszenek ki. 

Emellett ugyanez a társadalmi rendszer kihasználja a leggyengébbet. A kevésbé fejlett területeken az 

emberek az életben maradásért küzdenek. Nagyban függ a jövedelmüktől az önfenntartás képessége. 

A gazdasági növekedés és a saját vagy kormányi érdekek érvényesítése képtelenné teszi a politikai vezetést, 

hogy támogassák az önfenntartó életmód terjedését ebben a fenntarthatatlan fogyasztói társadalomban. 

(Holmgren 2002) 

2. A városi permakultúra 

2.1. A városi növénytermesztés története 

A városi mezőgazdaság magában foglalja a növény-és faanyag-termesztést, állattartást az udvaron, nyílt 

közterületeken és használatlan magánterületen, a városban és külvárosban. Mivel a permakultúrától 

elválaszthatatlan az ehető, vagy az ember számára valamilyen formában felhasználható növények 

felhasználása, a városi kertészkedésnek azzal a szeletével áll szoros kapcsolatban, amelynek célja a 
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kertészeti növénytermesztés. A történelemben mindig találhatunk példát erre, a város határán belül, vagy 

közvetlenül körülötte. 

Az őskor végétől a helyhez kötött életmód, a földművelés megjelenésével kialakultak a települések, városok 

is. Ettől az időtől fogva elválaszthatatlan a város és a vidék, és egy önálló egységet alkot. Hiszen míg a város 

a társadalmi, kulturális és gazdasági tevékenység központja, a környező vidék és vidéki települések 

biztosítják az élelmet és egyéb mezőgazdasági termékeket a városi lakosság számára. Többek között így volt 

ez az ókori sumér városállamokban, az ősi Inka Birodalomban ahol teraszos növénytermesztés folyt, illetve a 

középkori várak és környékük esetében. Nem volt szükség olyan értelemben vett városi kertekre mint ma, 

mert a városi környezet sokkal természet közelibb volt, és az emberek kisebb hányada élt a város vagy a vár 

falain belül. (Kun 2014, Rosta 2009) 

A XVIII. század ipari forradalmai óta rohamosan fejlődött és fejlődik a technika, emellett meredeken megnőtt a 

Föld népessége, amelynek jelentős része már nem a vidéken él, és élelmezésre szorul. Ebből kifolyólag a 

város képe átalakult, felborult a vidékkel való egyensúlya, amit kihasznál és szennyez, s távoli élelem- és 

energiaforrásokra hagyatkozik. A mezőgazdaság is iparszerűvé vált, így vidékről fokozatosan a városokba 

tömörült a munkáját vesztett lakosság, melynek eredményeként az emberiség több mint fele él városokban. 

Nő a megavárosok száma, például Moszkvában rengeteg ember lakik viszonylag kis helyen, közel másfélszer 

annyian, mint Magyarországon összesen. 

A probléma a nem életszerű életmódban rejlik: "a modern ipari város növekedésével egyre 

ellenőrizhetetlenebb lett a lakosság, hiszen már ismeretlenné váltak az emberek. Így nehézzé vált fenntartani 

a közösségi gondolkodást, és hibás, kontrollálatlan erkölcsi hozzáállás és szemlélet alakulhatott ki. Ezeknek 

következtében a nagyvárosokban életmódunk nincs harmóniában az élettér tényleges rendeltetésével, és 

legfőképp nem élünk fenntartható módon. A XIX. sz.-ban ennek már megvoltak a visszahatásai: a városban 

szegénység, éhség, alacsony életszínvonal és átlagéletkor volt a jellemző." (Kun 2014) 

Kertvárosok 

Az urbanizációra adott válaszként született Angliában a kertváros mozgalom a XX. Század elején. Ebenezer 

Howard kiadványa indította el, melyben egy olyan utópikus várost képzelt el, ahol az ember harmóniában él a 

természettel, s erre a mintára terveztek is néhány valódi kertvárost (például Letchworth Garden City). 

(McFadyan 1970) 

Kríziskertek 

A XX. Században kialakult néhány olyan szükséghelyzet, amelyek fontosak a városi kertészkedés 

történetében: Az első világháborúban munkaerőhiány és a blokádok következtében éhezés lépett fel Európa-

szerte. Az angolszász területeken emiatt önellátási mozgalom indult a városban is, mivel minden földterületet 

igyekeztek kihasználni. A mozgalmat átvették az amerikaiak, náluk terjedt el a ’War garden’ kifejezés, amit 

később patriotikusan ’Victory Garden’-re neveztek át . A későbbi krízisekben már szervezetek által és 

önkéntesen is folytatódott a kertmozgalom: az 1929-es nagy gazdasági világválság idején, majd a második 

világháborúban, amikor körülbelül 25 millió ilyen magán- és közkert működött az USA-ban. 1944-ben ezen a 

módon meg tudták termelni az ott fogyasztott zöldség 40 %-át. (Miller 2203, Lawson 2005) 
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Közismert, hogyan oldotta meg Kuba a Szovjetunió összeomlásával bekövetkező válságot; mivel elvesztette 

az orosz olaj import felét, és a kereskedelmének több mint 85%-át. Ehelyett belső energiaforrásokra kellett 

támaszkodnia. Az éhező emberek zöldségeket termesztettek ahol csak tudtak. Az egész országban elterjedő 

városi mezőgazdasági mozgalom eredménye ma is felfedezhető, a 2,2 milliós főváros fenntarthatósága 

növekszik. Néhány ausztrál szakember segítette a kezdeti erőfeszítést, akik ’93-ban érkeztek Kubába, hogy 

permakultúrát tanítsanak. (Quinn 2006) 

Az African Food Security Urban Network (AFSUN) az 1980-as 90-es években, 11 D-afrikai városban tett 

kutatása szerint, a városi szegénység 75 %-a nem tudott hozzájutni az egészséges élethez szükséges 

élelmiszerhez. Dél -és Kelet-Afrikában nőtt a városi mezőgazdaságban való részvétel, tehát a városiasodott 

régiók szegényebb családjai az önellátó termelésben kerestek megoldást (pl Zambia, Zimbabwe). Sokan 

minden lehetőséget kihasználtak; a háztetőkön, ablakpárkányokon, útszéleken, folyópartokon, üres telkeken 

termesztettek élelmiszert. Másoknak, főleg a külvárosban, a termesztés lett a fő megélhetési forrásuk. (Crush, 

Hovorka, Tevera 2011). 

A háborúk vagy a szükség megszűnésével világviszonylatban kevés kert működött tovább. Viszont ezek 

tekinthetők a mai közösségi kertek elődjeinek. 

Hátsókertek, balkonkertek 

A XIX. század előtt minden városban voltak kertek és gyümölcsösök, de idővel a fejlődés következtében az 

ipari, kereskedelmi és lakóépületek növekvő helyigénye miatt az élelmiszertermelés a külvárosokra és a 

vidékre korlátozódott, így a város képtelen magáról gondoskodni. Még mindig általános Budapesten is, a ház 

körüli kisebb-nagyobb telkeken a kertészkedés, de elsősorban esztétikai, mint termesztési célból. Sokkal 

inkább az ehető növények telepítését kellene ösztönözni a magánkertekben. Sőt, a lakások erkélyei, a 

betontetők, napra néző ablakok is felhasználhatók erre a célra, ültetésre pedig alkalmazhatók régi vályúk, 

edények, lelógatott műanyag palackok, papírládák, öreg kosarak. Radikális értelemben a permakultúrával az 

élelmiszertermelés a jelenlegi állapothoz képest nagyon átalakulna, visszatérne a belvárosba is. Ehhez 

szükséges a környezet, és az épületek újratervezése, energia-megőrző és termelő stratégiák és technikák 

alkalmazásával. Ha ez nem is könnyen kivitelezhető, mindenképpen előnyös, ha minden rendelkezésre álló 

helyet kihasználunk, és elsősorban nem csak dísznövények, hanem minél több hasznos növény telepítésére. 

Rengeteg üresen hagyott vagy nem eléggé kihasznált terület van; foghíjtelkek, parkok, ipari területek, 

útszélek. (Holzer 2003) 

Világszerte lehetőség a növénytermesztés a városi szegénység számára; az olcsó élelmiszer, 

munkahelyteremtés, sőt a bűnmegelőzés lehet a cél. A fejlettebb régiókban, illetve a középosztályban már 

inkább a jobb minőségű és olcsóbb élelmiszer, a közösség keresése, és a természethez való visszatérés 

vágya ösztönzi az embereket. Továbbá célok lehetnek a környezettudatos életmód elérése, testmozgás, 

életminőség javítása, oktatás, hobbi, önellátás. 

Közösségi kertek 

A nagyobb változás eléréséhez át kell lépni az egyéni szintet. Az úgynevezett gerillakertek nagyban 

hozzájárultak a kertmozgalom újjáéledéséhez. A '70-es évek elején New York-ban Liz Christy és társai, a 
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"zöld gerillák" a romló életszínvonal javítása céljából, elkezdtek kertészkedni. Ültettek és magvakat szórtak a 

kihasználatlan földfelületekre, az útszélekre, a gazdátlan ablakpárkányokra. Végül egy üres telken 

önkéntesen közösségi kertet hoztak létre. 1973 óta olyan emberek vesznek részt a kezdeményezésükben, 

akiknek fontos, hogy közösségben tudnak tenni az élhetőbb környezetért. Ezt a közösségi kertek által 

valósítják meg, amelyek városszerte elterjedtek, ma már több mint 600 van belőlük. A tagok élelmiszert 

termelnek maguknak, és közösségi teret teremtenek, ahol a városi gyerekek úgy nőnek fel, hogy ismerhetik a 

természetet, az idősek pihenéssel tölthetik az időt, és minden korosztály együtt dolgozhat, tanulhat és 

szórakozhat. Ma a Zöld Gerillák egy nonprofit központi szervezet, amely segíti ezeket a közösségeket. 

(Schmelzkopf 1995) 

A városi önellátásra törekvés ma világszerte elterjedt, nem csak New York-ban. A nagyvárosokban ideális 

megoldás a közösségi kert, mivel a többségnek nincs kertje vagy saját udvara. A kertet a közelben élő 

önkéntesek egy csoportja tartja fenn és használja. Legjobb, ha az önkormányzat bevonásával tudnak ehhez 

területet szerezni: kihasználatlan önkormányzati vagy privát területeket, leggyakrabban foghíjtelkeket. A 

felépítésnek többféle formája létezik, akár saját parcellák, akár közös terület vagy a kettő kombinációja, de 

lényegében mindegyik kert más. Sok helyen (pl. London, Los Angeles) az önkormányzat támogatja a 

kertészeket infrastruktúrával, oktatással, információ-áramlással. A nagy városok már felismerték, hogy a 

közösségi kertek nem csak enyhítik a szegénységet, de növelik a zöldfelületet, javítják a levegő minőségét, 

és erősítik a polgári elköteleződést a hátrányos helyzetűek körében. (Müller 2007) 

Ugyanakkor a városi élelmiszer-termelés a legtöbb helyen nem jelentős, sok háztartás a szupermarketektől, a 

kereskedelemből szerzi be az élelmet. Még kevesebb háztartás foglalkozik saját termelésű élelmiszer 

eladásával megélhetési szinten. Például az AFSUN adatai szerint a háztartások 20 %-a termeszt, de csak 8 

% eszik ebből legalább heti egyszer. A legalacsonyabb társadalmi-gazdasági réteg tagjai a teljes nélkülözés 

miatt termesztenek, más háztartások az életszínvonalukat akarják biztosítani esetleges krízises időkben, de 

egyébként nagyobb részt külső forrásokból szerzik az élelmet. Ezen túl vannak elsősorban árut termelő 

kisvállalkozók, akik nem városi szegények, hanem általában a művelt középosztályhoz tartozó városi lakosok, 

és van egyéb jövedelmük (például Mozambique, Zambia és Zimbabwe városainak perifériáin). (Crush, 

Hovorka és Tevera 2011). 

A Nyugaton már hagyományokkal bíró közösségi kertészkedés az utóbbi évtizedben megjelent 

Magyarországon is. Ma több mint 10 településen, 30-40 ilyen kert működik. Az ökológiai szemléletre nyitott 

önkormányzatok, civil szervezetek, oktatási intézmények, egyházak támogatása nem elhanyagolható. 

Budapesten 2010-ben próbálkozott először a Földkelte mozgalom, eredményesen viszont a Kortárs Építészeti 

Központ (KÉK) és a Városi Kertek Egyesület (VKE) indított el közösségi kerteket. 2012-ben nyílt meg az első 

három kert, azóta évente hoznak létre újabbakat, és nő az együttműködő kerületi önkormányzatok és a részt 

venni vágyó lakosok száma, a jelentkezőket már várólistára veszik fel. Amit a szervezők az évek során 

megtanulhattak: fontos hogy meggyőzzék és bevonják a helyi irányítást a mozgalomba. (György 2014) 
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2.2. A városi környezet sajátosságai, problémák és lehetőségek: 

Mivel az emberi település, még inkább a modern város egy mesterséges környezet, külön fejezetet érdemel, 

hogy részletesebben jellemezzük klimatikus és egyéb sajátosságait. Egyedülálló és a természetben semelyik 

ökoszisztémához sem hasonlítható terep ez. A sűrűn álló épületek, terek és az utak beépített felületét sokszor 

alig töri meg egy-egy zöld terület: egy park, természetes képződmény, fasor stb. A magántelkeken a 

lakóházak foglalják el a hely nagy részét, aránylag kicsik az udvarok. Ezek kihasználására új stratégiákat kell 

kidolgozni, ugyanazokkal az ökológiai módszerekkel. 

Sok szempontból jobb feltételek találhatók a növénytermesztéshez, más tényezőkre viszont jobban oda kell 

figyelmünk. Baji () és Hemenway () írásai alapján lássuk, mik ezek: 

 A város a környezeténél mindig melegebb, emiatt ’hőszigetnek’ is nevezik. Ennek oka, hogy télen a 

fűtött házak sugározzák ki a hőt, nyáron pedig a nagy betonfelületek. Így hosszabb a 

tenyészidőszak, tovább tart a szüret, és több melegigényes növény is termeszthető. (Baji 2011) 

 A felhasználatlan területek; üres, elhagyott, törmelékkel teli telkek, épülettetők és tisztások mind 

lehetőséget adhatnak élelmiszertermesztésre, közösségi kertek létrehozására. 

 A rengeteg szürkevíz nagy lehetőség lehetne, ha természetszerű rendszereket hoznánk létre a 

hasznosítására, és nem csak egyszerűen elvezetnénk a csatornákon keresztül.. pl. láprét, tavacska, 

mocsárkert. (Hemenway 2016) 

 Ahol nagyobb a népsűrűség, több komposztálható anyag keletkezik. A szupermarketekből, 

éttermekből és a konyháinkból származó szerves hulladékot komposztálás után újra lehetne 

hasznosítani. 

 Az egyik ok, amiért vidékről felköltöznek az emberek, a társadalmi tőke. Ez nem csak munkahelyek, 

kultúra és ismeretterjesztés szempontjából erőforrás, hanem több lehetőség van az eszközök, 

anyagok cseréjére, akár a föld pótlására városon belül. (Hemenway 2016) 

 Az aprózott telkek miatt a zónák és szektorok tervezésekor maximum 2 zónával számolhatunk 

klasszikus értelemben. A további zónák hozama viszont pótolható a városon belül más forrásokból: 

keletkezhet felesleges mulcs, trágya, komposzt pl. az állatkertekben, éttermekben, boltokban, 

lakásokban, irodákban. Szektorrá válhat egy hirdetőtábla, egy zajforrás, a közbiztonsági állapotok 

stb. Annyi a különbség, hogy a zónákat és szektorokat, és ezeken belül az anyag és energia 

forgalmát inkább az emberek és a kereskedelem határozza meg, mint a természetes környezet. 

(Hemenway 2016) 

 A szegélyek gyakran élesek és hirtelenek. Például egy fényt visszaverő megvilágított betonfelületet 

közvetlenül határolhatja a fekete aszfalt, vagy az épületek éles körvonalú árnyéka. Az eresz alatt 

állandó a szárazság, míg a lefolyásánál minden csapadékvíz összegyűlik. A házak hőkivezető 

nyílásai melegebbek a környezetüknél, megzavarják a növények tájékozódását az évszakok között. 

Egy betonfelület akár 20 fokkal melegebb nyáron, mint a közvetlen környezete. (Baji 2011) 
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Az alapelvek egyike arra szólít fel, hogy használjuk ki a szegélyeket. A szélsőségeket 

kiküszöbölhetjük alkalmas növényborítással, a szerkezettel és elrendezéssel (pl. hőgyűjtés fallal, U-

sövénnyel, vízmegtartás árkokkal). (Hemenway 2016) 

 A víz, a levegő és a talaj közül a talaj szenvedi el a legtöbb károsodást a városi ökoszisztémában. A 

talajviszonyok nagyon szélsőségesek, mivel az eredeti talaj ritka. Az elhordott és helyettesített, 

lepusztult, épített és átépített föld tartalmazhat szerves, építkezési és háztartási hulladékokat, 

szerkezetében is más tulajdonságokkal bír. A legtöbb városi talaj kevés szerves anyagot tartalmaz, 

tömörödött, és nélkülözi a talajéletet, vagy egyszerűen hiányzik. Így mint élő közeg nehezen állja 

meg a helyét. Ha nem kritikusan szennyezett ( pl. erős savak, útsózásokból hátramaradt nitrátok, 

nehézfémek, bomló szerves anyagok, kemikáliák, baktériumok, rovarlárvák, férgek), egy üres telken 

fellelhető föld jó kiinduló pont lehet egy kert létesítéséhez. A növénytermesztéshez újra kell építeni a 

szerves anyagot a megelőző állapotig. (Hemenway 2016, Baji 2011) 

 Szélsőségesek a szélviszonyok. A szél sebessége a sűrű házak miatt átlagosan kisebb, de az eltérő 

magasságú épületek miatt iránya változhat, a hosszú utakon különösen erős lehet. 

 A közlekedésből és iparból származó szennyezés számottevő. Az útszélek a folytonos mozgás miatt 

erősen száradnak és szennyezettek.. A kemény közlekedésnek kitett falakat ezért nem szabad 

használni élelmiszer-termelésre. 

A levegőben több a mikroorganizmus, a por, füst és egyéb gázok mennyisége (SO2, NOx, Pb) A 

növényekre való lerakódással nem csak a fotoszintézist gátolhatják, hanem kockázatot jelenthet a 

zöldségek elfogyasztása is, mindenesetre alaposan meg kell mosni őket. 

 A víz körforgása nem alkot zárt rendszert. A természetes vízciklus során az óceánból elpárolgó víz 

felhőkben csapódik ki, majd eső formájában visszahull a földre. Ennek egy részét a talaj fogja fel, 

egy része elpárolog, a többi pedig összegyűlve visszafolyik az álló vizekbe. A víz szárazföldön 

megtett útja során élteti az ökoszisztémákat. 

Ellenben az általunk kialakított csatornarendszer, nem úgy, mint a természetes rendszerek, csak 

nekünk jelent előnyt. A folyó élővilága kihal, a mocsarak, árterületek leapadnak. Ezt hagyva, a 

háztetőkre és az utcára hulló esővizet a szennyvízcsatornába vezetjük. Ráadásul a 

növénytermesztéshez fokozottan szükség van jó minőségű vízre. 

A beépített területekről lefolyó esővíz és a szürkevíz beszivárogtatásával öntözhetők lennének a 

parkok és a kertek, tavak létesíthetők. 

 A növények sokkal inkább ki vannak téve a károsítóknak, mivel kevés és kitett a növényzet (pl. 

fasor), és alacsony a fajok diverzitása. Emellett a városok a nemzetközi kereskedelem gócpontjai, 

ide érkeznek a külföldről behozott újnövények, és a kórokozók is. 

A városi növénytermesztésben adódnak bizonyos problémák, amelyek mértéke és jellege más a fejlődő, és 

más a fejlett országokban, illetve a különböző társadalmi rétegekben. 

A fejlődő országokban a XIX. sz.-i Európára jellemző gyors urbanizáció ment (és megy) végbe az 

utóbbi évtizedekben. A hirtelen megnövekedett városokban sokan az új érkezők közül 
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szegénységgel és alultápláltsággal néznek szembe, a jövedelmük nagy részét élelemre költik. A 

fejlődést legjobban a hivatalos szervezés és támogatások hiánya korlátozza. (hitel, infrastruktúra 

fejlesztése, bővítési szolgáltatások). Kevés a munkalehetőség, korlátozott a hozzáférés a 

forrásokhoz, például a földhöz, a trágyához, a jó minőségű vízhez. A forrásokat nehéz beszerezni, a 

termesztők gyakran kénytelenek illegálisan hozzájuk jutni pl. szennyvízcsatornákat csapolnak meg. 

Gyakran olyan földet használnak, amit nem a termelő birtokol: útszéleket, folyópartokat, sőt vasúti 

töltések széleit, közterületeket. Ezek használata hivatalosan átmeneti és bizonytalan, és a használók 

nem terveznek hosszú távra. Gyorsan termő, egyéves növényeket termesztenek. Ennek 

következtében alacsony színvonalú a termesztéstechnológia, a termelékenység és a 

jövedelmezőség. A talaj tovább romlik, kitett az eróziónak. Az alkalmatlan terület vagy rossz 

termesztési mód miatt a városi növénytermesztés veszélyt jelent az egészségügyben is. 

A másik probléma a piachoz köthető: a kistermelők a közelség előnye ellenére képtelenek kielégíteni 

a kiskereskedelmi láncok szigorú követelményeit, ami a mennyiségi és minőségi standardokat illeti. 

Ehelyett nem hivatalos és félhivatalos piaci csatornákat keresnek. 

A fejlődési kihívások - a szegénység és éhség csökkentése - abban az esetben oldódhatnak meg, ha a helyi 

és nemzeti hatóságok is felismerik a városi növénytermesztés szerepét és támogatják azt. Ugyanakkor a 

mezőgazdaság nem korlátozódhat a városra, figyelembe kell venniük a város és vidék egymást kiegészítő 

jellegét is, és erősíteni a vidéket. Mind a kettő élhetőbbé tétele és a fenntarthatóság ágazatközi 

együttműködést igényelnek. (Mougeot 2000, Crush, Hovorka és Tevera 2011) 

2.3. Permakultúra szerepe néhány városban 

A továbbiakban néhány példával fogom szemléltetni, milyen pozitív hatásai lehetnek a permakultúrának a 

városban. 

 Segít kapcsolatokat építeni a különböző generációban élő és eltérő kultúrájú emberek között. (pl. 

interkulturális kertek, közösségi kertek) 

 Javíthatja a klímát a városban, növeli a város zöldfelületét, így javítja a város képét, élhetőbbé teszi 

azt. (pl. Adelaide) 

 Háztartási szinten jövedelmező vállalkozás lehet, különösen, ha az előállított termékek intenzíven 

termeszthetők kis felületen és nehezen viselik a szállítást, mint a romlandó termékek 

(levélzöldségek, tej), gomba, virágok és dísznövények. A városi állattartás is jövedelmező lehet. 

(Crush, Hovorka, Tevera 2011) 

 A megfelelő politikai környezet megadásával gyógyír lehet a szegénységre és élelmiszerválságra a 

gyors urbanizáció alatt. (pl. Kuba) 

2.3.1. Kuba  

A ’90-es években Kuba gazdasága összeomlott az olajválság hatására (vö. 2.1. fejezet). Mivel konkrétan a 

pemakultúra közrejátszott ennek a problémának a megoldásában, ezt a példát részletesebben kifejtem az 

alábbiakban. 
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Az üzemanyaggal fenntartott áramhálózatban rendszeres áramszünet lépett fel, az ország nem tudott elég 

élelmiszert importálni, és nem tudta helyettesíteni a fosszilis üzemanyagot az intenzív mezőgazdaságban, így 

alig tudott termelni. Az átlag napi kalória bevitel 1/3-dal csökkent. Ezért sokaknak a napi élelem megszerzése 

vált elsődleges tevékenységgé. Kulcsfontosságú, hogy felülről is kezdeményezték a túlélést segítő 

intézkedéseket. A Community Solutions lelkes csapata és ausztrál permakultúra szakértők együtt keresték a 

megoldást Kuba számára. Az állami támogatással indult városi permakultúra program népszerűsége egyre 

nőtt, a Havannában található központban egyszerre több mint 400 ember vett részt permakultúra-kurzusokon. 

Bár az életmódváltás szükség miatt történt, számos előnyös következménye van ennek a korszaknak: 

 A mezőgazdaság egyrészt a helyben felhasználható lehetőségek miatt lokalizálódott, 

lecsökkentek a szállítási távolságok, másrészt nőtt a termesztés aránya a városokban. A civilek, egyénenként 

vagy csoportosan, a városi üres területeket kitisztították és beültették ehető növényekkel. A kormányhivatalok 

megengedték a pártnélküli farmereknek és helyi szervezeteknek, ahogy használják a közterületeket 

árutermesztésre. Ma becslés szerint Havanna zöldségellátásának fele a városból származik, de vannak 

városok ahol ez az arány eléri a 80-100%-ot. A korábbi ültetvényes rendszer nem volt képes ellátni az 

embereket minden szükségessel. Bár magas hozamok voltak, de ezeket exportálni kellett, pl. citrust, dohányt, 

cukornádat, hogy cserébe importálhassanak alapvető termékeket. 

 Erősödött a közösség. A kurzusokon résztvevők felfedezték, hogy termesztésre 

használhatják a tetőket és teraszokat, a közös felületeket, és elláthatják vele a szomszédokat. A közösségről, 

egymás segítéséről is tanultak, nem csak a permakultúráról. 

 Csökkent a környezetszennyezés. Üzemanyag híján a gépek helyett sokan ökröket 

használtak művelésre. Ezek az állatok üzemanyagot spórolnak, nem tömörítik úgy a talajt mint a traktor, és 

járásukkal enyhén keverik a földet. A modern intenzív mezőgazdasági termelésnél 21-szer kevesebb 

peszticidet használ Kuba. Helyette helyi bioterméket kezdtek termelni, természetes rovarirtókat és trágyákat 

fejlesztettek ki, a kőolaj származékok pótlására. 

 Javult az emberek egészségese és életszínvonala. A kubaiak több gyümölcsöt és zöldséget 

tettek az étrendjükbe. Benzin híján sétáltak, bicikliztek, buszoztak, telekocsiztak. Továbbá a kormány új 

módon támogatta az egészségügyi és oktatási rendszert. A gyógyítás során inkább megelőzésre törekednek, 

a gyógyszerek természetes eredetűek, és lehetőleg helyi alapanyagokból állnak. Hogy megállítsák a vidékről 

a városokba való vándorlást, magasabb szintű oktatást vezettek be vidéken, kiterjesztve a lehetőségeket és 

erősítve a vidéki közösségeket. Előtte csak 3 felsőoktatási intézmény volt Kubában, most 50 kollégium és 

egyetem van, ebből 7 Havannában. Ha ezt párhuzamba hozzuk az egészségüggyel, megállapíthatjuk, hogy 

sokkal több és képzettebb orvos van, akik külföldön egyaránt megállják a helyüket. 

 Jellemzővé vált a helyi megújítható energia-használat, míg korábban a legtöbb 

elektromosságot az importált olaj szolgáltatta. Ennek megszűnésével tőke hiányában nem építhettek 

atomerőművet vagy számottevő szél- és napenergia rendszereket sem, és nem tudtak energia-növényeket 

termeszteni. Márpedig az elektromos áram elengedhetetlen egy háztartásban, hűtő nélkül az étel megromlik, 
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elektromos ventilátor nélkül a hőség majdnem elviselhetetlen a gyakran 30-40 fokban. Legalábbis ezekhez 

szoktunk, pedig annyi megoldási lehetőség van, és annyi igazából szükségtelen dolog. Példaként említhető 

Los Tumbos, egy napenergiára támaszkodó község Havannától délre. Minden házban saját napelem 

működtet egy rádiót és egy lámpát. Nagyobb berendezések látják el az iskolát, kórházat, és a közösségi 

termet ahol együtt nézik az emberek a híradót. 

Energia-megőrzésre törekszik a tömegközlekedés is, kevés pénzzel és üzemanyaggal működik. Ötletes, 

kreatív módon, gyakorlatilag mindenféle járművet használnak. 

„A nap évmilliókig kielégítően fenntartotta az életet. Csak akkor lett ez kevés, mikor mi, emberek 

megérkeztünk és megváltoztattuk energia-használati módunkat. A probléma a mi társadalmunkkal van, nem 

az energia világával.” (Bruno Beres, Cuba Solar igazgatója) 

Bár számunkra szokatlannak és primitívnek tűnhetnek a fenti megoldások, annál inkább tanulhatunk a 

kubaiaktól. A Community Solutions nonprofit szervezet szerint pár évtizeden belül a világ olajtermelése eléri a 

legmagasabb szintet, majd visszafordíthatatlanul hanyatlani kezd, energiaválságot okozva. A többi ország 

hasonló problémákkal fog szembenézni, mint Kuba a ’90-es években. Hozzá hasonlóan alkalmazkodnunk 

kell, amihez szemléletváltás szükséges. (Quinn 2006) 

2.3.2. Adelaide 

Egy dél-ausztrál városban, Adelaide-ban szintén alkalmazták a permakultúra elveit. A ’80-as évek elején 

szaktanácsadók csoportjai dolgoztak a terven, hogy egy erősen iparosodott városrészből egy minél 

önellátóbb körzetet hozzanak létre a belvárosiak számára. Bár az eredeti elképzelésekkel nem egyezett a 

kivitelezés, a permakultúra szemléletének nyomai megmaradtak. 

Az akkori önkormányzat elrendelte volna ugyan az ipari szereplők kiiktatását, de ez annyi helyi érdekkel 

ütközött, hogy végül megegyeztek a terület vegyes használatában. Az önkormányzat, ahol lehetett, 

felvásárolta az ipari földeket. 

A tervben több kulcsjavaslat szerepel: közösségi önellátás, energiatakarékos épületek, termesztés a 

zöldterületeken (városi erdőgazdálkodás, városi farmok vagy ehető növényekkel teleültetett parkok 

formájában), környezettudatosságra nevelés, közösségi újrahasznosítás, és fenntartható munkahelyek. 

Ezek a célok együttesen gyökeres változásokat jelentettek a városrész felépítésében és működésében, ezért 

nem valósultak meg egytől egyig. Mindenesetre megváltoztatta az emberek szemléletmódját; ami akkor 

radikális volt számukra, ma már elfogadott. A konkrét eredmények sem elhanyagolhatók, lássuk, mik ezek: 

 Legjelentősebb egy városi farm létrehozása. Eleinte a permakultúra elvei alapján működött, de a 

vezetők leváltásával ez megváltozott. A következő tervezett lépcsőfok egy új, aktív közösségi 

központ, ahol a szabályok így is nagyrészt ökológiai szemléletűek. A terményeket elosztják, 

kertészeti termékeket adnak el, bár kis léptékben. A politikai vezetők érdeke is a helyi közösségi 

farm támogatása, mert cserébe támogatást kapnak a közösségtől. 



26 

 

 Az itt egyedülállóan megtalálható nyitott gondolkodású lakók csoportja támogatta az újszerű lakások 

építését. Az általános nemzeti politika is újító elemeket vett át a tervből, például sűrűbb 

lakáselrendezés, keskenyebb utak, napenergia felhasználása. 

 A terv szerint megváltoztatták a piaci rendszert, ami inkább a közösség tagjainak szükségleteit 

elégíti ki, mint a személyes érdekeket. Sajátos szempont a nagyobb helyi önellátás, közösségre 

alapozott helyi tevékenységek és politika. 

Míg a terv teljesen soha nem valósult meg, segített kikövezni az utat a gazdasági és szociális irányítás 

átalakítására. (Haughton 1998) 

2.3.3. Interkulturális kertek 

A Németországban megjelenő interkulturális kerteknek olyan nagy a sikere, hogy Európa más országaiban is 

terjednek. Az élelmiszertermelésen és a környezet javításán túl az a céljuk, hogy segítsék az interkulturális 

kommunikációt. Vagyis azt, hogy kapcsolatok jöjjenek létre a különböző kultúrájú bevándorlók és a németek 

között azáltal, hogy együtt kertészkednek, megosztják a tapasztalataikat, csereberélnek, közösen építenek, 

közösségi alkalmakat szerveznek. 

Egy emigráns központból indult a kezdeményezés 1995-ben, amikor Göttingenben boszniai háborús 

menekültek szerettek volna úgy zöldséget termeszteni, mint elhagyott otthonukban megszokták. Összefogtak 

egy etiópiai (szintén bevándorló) agrármérnökkel, és földet kerestek erre a célra. Nemsokára megalakult a 

Nemzetközi Göttingen Kertek mozgalom, és ebből inspirációt merítve a Kultúraközi Kert Hálózat (Intercultural 

Gardens Network). Az alapítvány 2014-ben közel 400 kertet tartott fenn országszerte, ennek nagyjából a fele 

interkulturális. A résztvevők célja többek között a közösség, az egészséges életmód, a nevelés, és az oktatás 

(a mozgalom támogatja a kutatást és az információáramlást). 

A kertészek összetétele rendkívül vegyes, valahol több mint húsz féle nemzetiséget képviselnek. A szervezők 

azért törekednek a minél nagyobb változatosságra, hogy elkerüljék egy-egy csoport kulturális dominanciáját.  

A kert fenntartója lehet egy szervezet, emigránsok csoportja, egy közösség, egy vallási csoport, vagy kitartó 

egyének. A kert felépítése és működésének nincs meghatározott módja, a körülményektől függően nagyon 

sokféle lehet. 

A mozgalomnak az ökológiai hatások mellett pozitív szociális hatásai is vannak. Segít beilleszkedni a 

másképpen talán kiközösített menekülteknek, mind a nyelvtanulással, mind a közös munkával. Emellett teret 

ad a hátrányos helyzetűeknek az önálló, aktív részvételre, kreativitásra, akik önmagukat a közösség javára 

érvényesíthetik, és lassan elköteleződnek a fenntartható városi fejlődés mellett. (Müller, 2013) 

2.3.4. Incredible Edible Movement 

Paull (2011) a Farming Matters Magazine-ban megjelent cikkében olvashatunk a Yorkshire-megyei 

Todmorten-ről. Ez egy nem kiemelkedő városka, kizárólag arról vált ismertté és sokak által látogatottá, hogy a 

mozgalom a nyílt publikus tereket ehető zugokká alakítja. A településen a középületek körül, a temetőben, és 

az utcán 40 közösségi helyen termesztenek gyümölcsöt és zöldséget, amit a helyiek és arra járók szabadon 

leszedhetnek. Az újító ötletet Paull nyílt élelmiszerforrásnak nevezi: az interneten a fogyasztók számára nyílt, 
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szabadon elérhető forrású újságokhoz, szoftverekhez stb. hasonlítja. A közterületeken szabadon fogyasztható 

élelmiszerforrás gondolata lassan ugyan, de elterjedt Todmorten-ben. Pam Warhurst, egyik alapítója és 

szószólója a mozgalomnak, propaganda kerteknek hívja ezeket a helyeket. Szerinte ezek trójai lovak, amik 

nagyobb elveket visznek egy város tudatába. 

A program 2008-ban kezdődött egy közgyűléssel, ahol célul tűzték ki a közterületeken folyó 

növénytermesztést. .A kiindulási pont az volt, hogy mindenkinek egyformán közös nyelve az élelmiszer; a 

program ezen a közös nyelven keresztül nyerte el mára a lakosok több mint harmadának részvételét és a 

helyi hatóságok támogatását. A fejlődés három összefüggő tényezője: a közösség, a nevelés és az üzlet be 

lett vonva a projektbe. Az összes helyi iskola élelmet termeszt. Az üzletek adományoztak eszközöket és 

szolgáltatásokat, a helyi termesztők több szabad csirkét nevelnek, helyi termékeket adnak el, és egy helyi sajt 

is megjelent. 

Az eredmény egyértelműen pozitív: létrejönnek hasonló mozgalmak Angliában, Írországban, 

Spanyolországban és Kanadában. A sikerhez Paull szerint szükség volt a következőkre: 

-A résztvevők önerőből és önkéntesen indították a kezdeményezést. 

-Voltak elkötelezett vezetőik. 

-A helyi lapban rendszeresen publikálták tevékenységeiket. 

-„Ha eszel részt veszel”. A közös nyelv kultúrától, fajtól, osztálytól és kortól függetlenül mindenkit érint. 

-A látványosságra épp akkora hangsúlyt fektettek, mint a cselekvésre. Feltűnő propaganda kertekkel és 

összekapcsolt jelzésekkel tájékoztattak minden arra járót a mozgalom tevékenységéről és az egyes 

növényekről. (Paull 2011) 

2.3.5. Közösségi kertek Magyarországon 

A hazai közösségi kertekről Bende és Nagy (2016) munkájában olvashatunk. Ők nem a kertészeti, inkább a 

szociális vonatkozásait vizsgálták két szegedi közösségi kertnek. Mivel a permakultúra elvei az emberi 

közösségekre is kiterjednek, fontosnak tartottam röviden bemutatni ezt a példát. 

A közösségi kertek jellemzője, hogy nem csak a területet, de a művelési eszközöket, és a hozamokat is 

megosztják a kertészek. A kert működéséhez elengedhetetlen az egyes tagok hozzájárulása saját forrással, 

és közös célok megfogalmazása. A részvétel önkéntes alapú, és a kertészek többsége egy új életstílust 

képviselő felső-középosztálybeli, nyugati szemléletű fiatal.  

A közösségi kert világszerte divattá vált és válik, Magyarországon a 2010-es évek eleje óta terjed, nagyrészt 

felülről induló kezdeményezések révén. Azonban kérdéses, hogy e kezdeti népszerűség után a megvalósított 

zöldfelületi, mezőgazdasági és közösségi funkció hosszútávon fenntartható-e? (Bende és Nagy 2016) 

A szerzők Szeged lakótelepein található két közösségi kertet mutattak be, olyan városrészben, ahol alig van 

közösségépítésre alkalmas hely, főleg a kisgyermekes családok és időskorúak számára, nincsenek 

rendszeres rendezvények, így a helyiek elidegenednek egymástól. (Bende és Nagy 2016) 

A két kert kialakításának jellemzői 

Mindössze 12 illetve 18 darab parcellát tartalmaznak, mindkettőben a felső talajréteget kicserélték a 

létrehozás előtt, mivel korábban nem zöldterületként funkcionáltak. Létrejöttük pályázati, illetve kormányzati 



28 

 

pénzből történt, a kertészek számára bérleti díjat nem számolnak fel. Az elkövetkezendő időben 

természetesen megtörténhet, hogy a kerteknek saját lábon kell megállniuk. A parcellák kiosztása a 

jelentkezők érkezési sorrendjében történt, és jelentős igény mutatkozik újabb parcellákra. 

Mivel Magyarországon a közösségi részvétel szintje alacsony, az önszerveződést ösztönözni kell, ezért 

mindkét kertnek van koordinátora. (Bende és Nagy 2016) 

A két kert célja 

Az egyik kert kialakításának célja a helyi közösségek megerősítése, és egy közösségi ház mellett helyezkedik 

el. A kertet működtető szervezet heti 3-4 programra hívja a kertészeket és a helyi lakosság különböző 

korosztályait, például baba-mama és kézműves foglalkozásokra, jogi tanácsadásra, lelki gondozásra és jóga 

edzésekre, kertészkedéssel kapcsolatos előadásokra. Sőt, már alulról szervezett programokat is szerveznek 

a kertészek, például közös barkácsolás, sütögetés. A közösségfejlesztés lehetőséget teremt az egyének 

közötti ismeret cseréjére, és a programok környezetbarát és egészségmegőrzést célzó gondolkodásmódjának 

terjedésére. 

Ezzel szemben a másik kertben az egészség megőrzése és az egészséges életmód terjesztése elsődleges, 

ezt a kihelyezett fitnesz eszközök is mutatják, amit bárki használhat. Felülről jövő közösségszervezés itt 

nincs. (Bende és Nagy 2016) 

A kertészek motivációi 

A Kertekhez való csatlakozás elsődleges oka, hogy a jelentkezők közösséghez szerettek volna tartozni. Sok 

kerttag korábban kertes házban élt, és hiányolta a korábbi életmódot, a kertészkedés előnyeit és a 

természetesebb környezetet. Továbbá szerették volna gyerekeiket megismertetni a kertészkedéssel.  

Legtöbbjük legalább heti 3-4 alkalommal meglátogatta a kertet a szezon alatt, így lehetőség volot a 

találkozásra a kertben. Emellett a közös feladatokat is ellátnak, például a fűszernövényeket közösen 

gondozzák, a kert tisztaságára és rendjére, sőt mások parcellájára is ügyelnek. (Bende és Nagy 2016) 

A hazai és nyugati közösségi kertek 

Bende és Nagy (2016) kutatásai alapján az amerikai és nyugat-európai és a magyar közösségi kertek között 

az a különbség, hogy nyugaton egy összetett motivációs rendszer áll a megjelenésük mögött, amelyet sok 

esetben az állam is támogat, de a helyi közösség kezdeményezi. Itthon kevesebb okra vezethető vissza a 

kertek létrehozása, ezek közül a közösségépítés nagy hangsúlyt kap, s jellemzően a szerveződés civil vagy 

állami szervezet kezdeményezésére indul. 

Minden közösségi kertben közös, hogy programjaikkal hozzájárulnak a helyi társdalom összetartásának 

növeléséhez, valamint vannak pozitív hatásaik egészségügyi és mentális szempontból is. Továbbá pozitívan 

hatnak a város képére, növelik annak zöldterületét. Tehát mind szociális, mind környezeti szempontból 

hozzájárulnak annak fejlődéséhez. (Bende és Nagy 2016)  
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ANYAG ÉS MÓDSZER 

1. Anyag 

A felmérés során három, a Kortárs Építészeti Központ által működtetett városi közösségi kertet vizsgáltam 

Budapest területén, valamint egy családi kertet Gyálon. A közösségi kertek elhelyezkedését az 1. ábra 

mutatja. 

 

1. ábra: A vizsgált közösségi kertek elhelyezkedése a térképen 

A négy kertet bemutató adatokat az 1. táblázat tartalmazza. 

1. táblázat A vizsgált városi kertek bemutatása (Budapest, 2017) (forrás: kozossegikertek.hu) 

Kert neve Kerthatár 

Közösségi Kert 

Kisdiófa Közösségi 

Kert 

IBIS Közösségi 

Kert 
Családi kert 

Elhelyezkedés 1095 Budapest, 

Soroksári út 166/a 

1077 Bp., Kis Diófa 

utca 4. 

1091 Budapest, 

Ferde utca 1. 

Gyál, Báthori utca 

69. 

Terület 2600 m2 700 m2 800 m2 1450 m2 

Megművelt terület 1200 m2 450 m2 240 m2 60 m2 

Vizsgált parcellák 

száma 
77 42 22 - 

Közösen művelt 

terület 
100 m2 nincs adat 20 m2 - 

Parcellák mérete 8 m2 6-7 m2 6 m2 - 

Létrehozás éve 2015 2016 2016 2017 

Kisdiófa Közösségi Kert 

IBIS Közösségi Kert 

Kerthatár Közösségi Kert 
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Tulajdonos 
Magyar Telekom 

Nyrt. 

VII. kerület 

Erzsébetváros 

Önkormányzata 

IBIS Budapest 

Aero Hotel 
magántulajdon 

A legnagyobb kert a Kerthatár Közösségi Kert, melynek területe a Telekom tulajdonában van a külvárosban. 

Közvetlenül nem határolja épület, határait kerítés védi. A területen az egyéni parcellákon kívül közösen is 

gazdálkodnak, van fűzkunyhó, játszó sarok homokozóval, valamint közösen fejlesztettek komposzt 

alomszéket is. 

A Kisdiófa Közösségi Kert különlegessége, hogy a belvárosban található, 3 oldalról körbe van építve 

bérházakkal. Mivel sokak által könnyen megközelíthető, a Kertben számos közösségi, szakmai és kulturális 

eseményt szerveznek, melyek nyilvánosak és ingyenesek. 

Az IBIS Közösségi Kert a Határ úton található IBIS Hotel belső udvarában helyezkedik el, amelyet elölről a 

busz pályaudvar, hátulról pedig mesterséges erdő határol. Újabban a kert helyet adott egy hidroponiás 

kezdeményezésnek is. Egyediségét elsősorban az adja, hogy szoros kapcsolatban van a hotellal: a hotel 

biztosítja a helyet, az öntözővizet, a konyhából zöldhulladékot. Cserébe kap a kertészektől zöldségeket és 

fűszereket, és nem utolsó sorban a megszálló vendégek is gyönyörködhetnek a kert szépségében. 

Mindhárom kertben található tároló a közösen használt szerszámoknak, közösségi tér és bemutató parcella, 

valamint az IBIS Kert kivételével mosdó és tanparcella. 

A családi kert egy kertvárosban található Budapest szomszédságában. 

Röviden arról, mi kell ahhoz, hogy valaki egy közösségi kert tagja legyen. A tagsághoz jelentkezni kell a 

meghirdetett felületen, és több jelentkező esetén várólistát hoz létre a KÉK. Adatok egyeztetése után a 

parcellára pályázó nyilatkozatot ír alá, amelyben elfogadja a kert szabályzatát, és kijelenti, hogy határozatlan 

ideig műveli az adott parcellát. Egy évre szóló alapítványi támogatás fejében kap saját kulcsot a kertbe, és 

használhatja a közös szerszámokat, helyszíneket, stb. 

A kisparcellás termesztés végrehajtásához szükséges alapinformációkat a tagok a következő formában 

kapták meg a KÉK-től: 

 Gertrud Frank ’Öngyógyító kiskert’ című könyve e-mailben kiküldve 

 a kertben kihelyezve a növénytársítási táblázat (lásd a Melléklet 2), zöldségek helyigénye táblázat, a 

komposzthoz kihelyezett táblák 

 aktuális kerti teendők, termesztési információk és praktikák (pl. trágyalé készítése, adott kártevők 

elleni védekezés) e-mailben kiküldve. 

A fentieken túl természetesen bárki bármilyen forrásból meríthetett kertészkedésről, a növénytermesztés 

formáiról és praktikáiról. 

A családi kert művelői is Gertrud Franck könyve alapján kertészkedtek, valamint néhány permakultúrás 

könyvből, például Hemenway (2009) írásaiból és az e-mailben megosztott termesztéssel kapcsolatos 

tájékoztatókból is szereztek információkat. 
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2. Módszer 

Munkám során azt szerettem volna megtudni, mennyire érvényesülnek a permakultúra és az ökológiai 

gazdálkodás termesztéstechnológiai alapelvei ezekben a kertekben, ahol a 15 hetes szakmai gyakorlatomat 

töltöttem. A 15 hét alatt kertkoordinátori feladatokat láttam el. 

A kertekbe kéthetente jártam ki májustól júliusig, a közös munkákat koordinálni, a parcellák állapotát 

ellenőrizni, megbeszélni a további közös teendőket. Az ilyen alkalmakkor személyes elbeszélgetéseket, 

valamint adatgyűjtést folytattam az alábbi szempontok szerint: 

1. Vízhasználat, vízhasznosítás: Megkérdeztem a közösségi kertek tagjait, gyűjtenek-e csapadékvizet, és 

hogy milyen vízforrást használnak. A közös kertészkedés során megfigyeltem, milyen módszerrel 

öntöztek. 

2. Fajösszetétel, diverzitás: Június végétől végigmentem az egyes kerteken, és számba vettem, hogy az 

egyes parcellákon és a közös területeken hányféle kultúrfaj volt fellelhető a kora nyári időszaktól kezdve 

egészen az ősz beköszöntéig. Ily módon minden parcellát meg tudtam vizsgálni kétszer, egyszer június-

júliusban, és még egyszer visszalátogatva, szeptember-október folyamán. Ez azért volt fontos, mert a 

nyáron még fejletlen növényeket már fejlett állapotban tudtam azonosítani, sőt volt olyan eset, hogy 

ősszel új vetemény került egy-egy parcellára. Abban az esetben, ha egy-egy fajt nem ismertem fel, 

segítséget kértem a parcella tulajdonosától. 

Az adatgyűjtés után külön csoportosítottam a zöldségeket, a gyógynövényeket, a zöldtrágya és riasztó 

vagy vonzó hatású növényeket, a dísznövényeket és egyéb hasznosítású fajokat. Mivel a friss 

zöldségnövényeken volt a hangsúly, a zöldségeket további csoportokra osztottam gyakorlati felhasználás 

szerint (például gyökérzöldségek, levélzöldségek, burgonyafélék). 

3. A talajtakarás módjai - mulcsozás: Az adatfelvételezés során könnyen megfigyelhettem, alkalmaztak-e 

talajtakarást az egyes parcellákon, és ha igen, milyen anyaggal: szalmával, fűkaszálékkal, egyéb 

anyaggal, vagy felületi komposztálást alkalmaztak. 

4. Térkihasználás Azt is felvételeztem, hogy a parcella tulajdonos törekedett-e a tér vertikális 

kihasználására karók, támszerkezet, támkeret elhelyezésével. 

Mivel a közösségi kertekben szembetűnő, hogy mennyire ültették tele a parcellákat, azt is 

megszámoltam, hány olyan parcella volt, amelyen előfordult fedetlen, kihasználatlan felület. A 

kihasználatlan felület nagysága alapján két további kategóriát hoztam létre: kevés a fedetlen rész, ha 

például csak pár sornyi üresen hagyott távolság vagy egy szabálytalan sarok maradt beültetés nélkül, 

illetve jelentős, ha a magányos növények nagyon távol voltak elszórva a parcellán, vagy csak a szélein, 

esetleg az egyik felén voltak csoportosítva. 

5. Tápanyag-utánpótlás: Megkérdeztem a KÉK Alapítványt és a tagokat, milyen módon pótolták a talaj 

szervesanyag-tartalmát az év elején és a vegetációs időszakban. 

6. Növényvédelem: A felmérés során arra is rákérdeztem , illetve tanúja voltam, hogy milyen növényvédelmi 

módszereket alkalmaztak. 
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7. Kérdőív Kérdőív formájában gyűjtöttem adatokat arról, hogy a közösségi kertek tagjai mennyire vették 

figyelembe a szomszédos növények kölcsönhatásait, illetve honnan szerezték a termesztéssel 

kapcsolatos információkat. A következő kérdéseket tettem fel, melyet e-mail formájában küldtek ki a 

három kert kertészeinek, összesen 120 e-mailcímre. 

1) Mi befolyásolta az ültetett növényfajok megválasztását? Pl ezeket szeretem fogyasztani, könnyű 

volt elvetni, ezt javasolták a kert vezetői stb. 

2) Hallott-e a növényi kölcsönhatásokról? 

3) A parcellába ültetett növények elhelyezésénél mennyire vette figyelembe a növények közötti 

kölcsönhatásokat? 

4) Ha figyelembe vette, milyen (zöldség)fajokat ültetett célzottan egymás mellé, vagy egymástól 

távol? 

5) Milyen egyéb szempontok alapján helyezte el a növényeket a parcellában? 

6) Milyen ökológiai/bio/vegyszermentes szemléletű kertészkedési módszereket ismer? (pl. 

növénytársítási táblázat, növényvédelem, vegyeskultúra stb..) 

7) Honnan jutott hozzá ezekhez az információkhoz? 
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EREDMÉNYEK 

1. Vízhasználat, vízhasznosítás: 

Az egyes kertek öntözővíz-forrásait és felhasználásának módjait a 2. táblázat szemlélteti. 

2. táblázat: A vizsgált kertek öntözővíz-használata (Budapest, 2017) 

Kert neve Vízforrás Vízforrást biztosítja Kijuttatás módja 

Kerthatár Közösségi Kert hálózati víz Telekom slaggal és kannákkal 

közvetlenül 

Kisdiófa Közösségi Kert hálózati víz Önkormányzat öntözőkannákkal 

hordóban ülepítés után 

IBIS Közösségi Kert hálózati víz, esővíz IBIS Hotel öntözőkannákkal 

hordóban ülepítés után 

Családi Kert fúrt kút - slaggal és kannákkal 

közvetlenül 

 

2. Fajösszetétel, diverzitás: 

2.1. Fajok száma 

A Kerthatár Kertben összesen 67, a Kisdiófában 66, az IBIS-ben pedig 41 faj fordult elő. Az egyes parcellákon 

belül nagyon változatos volt a kultúrfajok száma, legkevesebb 1, maximum 31. 

A kultúrfajok számát parcellánként az 1., 2. és 3. ábra mutatja a három közösségi kertben. 
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3. ábra: Növényfajok száma parcellánként a Kerthatár Közösségi Kertben 

A 3. ábrán látható, hogy néhány esetben bizony igen kevés faj fordult elő egy parcellán, ugyanakkor 

vannak kifejezetten nagy diverzitással rendelkező területek. Habár ebben a kertben a legnagyobb a 

parcellák mérete, itt volt a legkisebb fajszámmal rendelkező parcella is. A fajok számának átlaga 9,1 

parcellánként. 

 

4. ábra: Növényfajok száma parcellánként a Kisdiófa Közösségi Kertben 
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A Kisdiófa adatait ábrázoló 4. ábra szintén nagy különbségeket mutat. Ebben a kertben található a legtöbb fajt 

tartalmazó parcella, ugyanakkor itt is van olyan eset, ahol csak 3 kultúrfajt ültettek. Az átlag itt számottevően 

több, 11,6. 

 

5. ábra: Növényfajok száma parcellánként az IBIS Közösségi Kertben 

Az 5. ábra alapján megállapítható, hogy az IBIS Kertben egyenletesebb volt a fajok számának eloszlása a 

másik két kerthez viszonyítva. Összességében azonban itt nem nagy a diverzitás, mivel nincs kiemelkedő 

adat. Egy parcellán található fajok száma átlagosan itt a legkevesebb, 7,4. 

A gyáli családi kertben összesen 38 fajt termesztettek a vizsgált területen. 

2.2. Növényi összetétel gyakorlati felhasználás szerint 

A 6., 7., 8. és 9. ábrákon az figyelhető meg, hogy kertenként mekkora volt a kultúrfajok egyes felhasználási 

csoportjainak aránya az egyéni parcellákon. 

A dísznövényeket leszámítva mindhárom kertben külön figyelembe vettem a közös parcellákon termesztett 

fajokat, hiszen ez befolyásolhatta azt, hogy a kerttagok mit termesztenek. 
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6.ábra: Növényi összetétel gyakorlati felhasználás szerint a Kerthatár Közösségi Kert parcelláin 

A 6. ábrán jól látszik, mekkora jelentősége van a zöldségeknek és a gyógynövényeknek a Kerthatár Kertben. 

A talajjavítást és védelmi célt szolgáló növények (pl. facélia, büdöske) jelenléte nem elhanyagolható. 

A kert közös részein összesen 34 fajt számoltam meg, ennek fele zöldség, negyede gyógynövény, a maradék 

bogyós gyümölcsű illetve zöldtrágya növény volt. 

 

7. ábra: Növényi összetétel gyakorlati felhasználás szerint Kisdiófa Közösségi Kert parcelláin 

Meglepő módon a Kisdiófa Kert növényi összetételét bemutató 7. ábra lényegében ugyanazokat az arányokat 

mutatja, mint ami a Kerthatár Kertben volt megfigyelhető. 

Ebben a kertben kisebb területen (körülbelül 10 m2-en) ültettek közösen, mindössze 7 fajt: különféle kakukkfű 

fajtákat, salátát, szamócát, cukkinit, rebarbarát, okrát és paradicsomot, tehát főleg itt is zöldségeket. 
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8. ábra: Növényi összetétel gyakorlati felhasználás szerint az IBIS Közösségi Kert parcelláin 

A 8. ábra alapján az IBIS Kertben döntően zöldségnövényeket ültettek a saját területükre a kert tagjai. 

A közös területeken 26 féle növényt volt, aminek közel 40 %-a nagyobb helyigényű zöldségfaj (kabakosok, 

futóbab), és 46 %-a gyógynövény. A gyógynövények nagyobb aránya a közös parcellákon 

megmagyarázhatja, hogy miért kisebb itt a gyógynövények aránya az egyéni parcellákban, mint az előző két 

kertben. 

 

9. ábra: Növényi összetétel gyakorlati felhasználás szerint a családi kertben 

A családi kertben a 9. ábra alapján szintén a zöldségek kapták a legtöbb hangsúlyt a termesztésben, emellett 

nagy a gyógynövények, gyümölcsök és zöldtrágya-növények aránya a közösségi kertekhez képest, mivel 

ezek számára nem lett elkülönítve közös terület. 

2.3. Zöldségek felhasználási csoportjainak aránya 

A négy kertben az egyéni parcellákon található zöldségfajok összetételét a 10., 11., 12. és 13. ábra mutatja. 
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10. ábra: Zöldségek felhasználási csoportjainak aránya a Kerthatár Közösségi Kert parcelláiban 

A Kerthatár Kertben a burgonyafélék családjába tartozó paradicsom és paprika fordultak elő leggyakrabban, 

majdnem minden parcellában. Őket követték a tárolásra is alkalmas gyökér-és gumós zöldségek, valamint a 

könnyen szedhető sokat termő salátafélék, hagymafélék, kabakosok, és a szamóca. 

A közös területen ezzel szemben más csoportok szerepeltek: leginkább kabakosokat, gyökérzöldségeket, 

káposztaféléket és levélzöldségeket ültettek. 
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11. ábra: Zöldségek felhasználási csoportjainak aránya a Kisdiófa Közösségi Kert parcelláiban 

A Kisdiófa Kertben három termesztési csoport vezetett, hasonlóak mint a Kerthatárban: a burgonyafélék, a 

gyökérzöldségek és gumósok, valamint a levélzöldségek. 

A közös parcellákon a zöldségek közül szinte kizárólag salátafélék voltak, a többi, 7. ábra alatt említett 

zöldségfaj mennyisége elenyésző volt. 

 

12. ábra: Zöldségek felhasználási csoportjainak aránya az IBIS Közösségi Kert parcelláiban 
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Az IBIS Kertben kivételesen nem a paradicsom és a paprika kapták a vezető szerepet, hanem megelőzték 

őket a gyökérzöldségek és a gumósok (főleg sárgarépa, petrezselyem, retek, karalábé, cékla). 

A közös területeken viszont a levélzöldségek aránya volt a legnagyobb, ezt követték a kabakosok és a 

burgonyafélék. 

 

13. ábra: Zöldségek felhasználási csoportjainak aránya a családi kertben 

A 13. ábra szerint a családi kertben néhány könnyen vethető, sokat termő és könnyen szedhető termesztési 

csoport aránya volt nagy: a levélzöldségeké, gyökér-és gumós zöldségeké és a kabakosoké, s a 

burgonyaféléké. 

3. A talajtakarás módjai - Mulcsozás 

A közösségi kertek közül a Kerthatár és a Kisdiófa kertekben takarták a talajt valamilyen anyaggal. A 

különböző talajtakarási módok előfordulási gyakorisága a 14. és a 15. ábrán figyelhető meg. 
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14. ábra: A talajtakarás módjai a Kerthatár Közösségi Kertben 

A 14. ábra szerint a Kerthatár Közösségi Kertben a parcellák közel felén nem használtak mulcsot. A takart 

parcellákon a mulcsként használt anyagok közül a szalma volt a legelterjedtebb, mivel ezt közösen hozatták, 

a KÉK szervezésében. Az fűkaszálékot a tagok egyénileg szerezték be, a felületi komposztálás is önként 

alkalmazták. 

 

15. ábra: A talajtakarás módjai a Kisdiófa Közösségi Kertben 

A 15. ábra alapján a Kisdiófa Kertben legnagyobb arányban fedetlenek voltak a parcellák. A mulcsanyagok 

közül itt is a szalma vezet. Ezeket már teljesen önkéntesen alkalmazták a kert tagjai. 

Az IBIS Kertben gyakorlatilag nem volt megfigyelhető a talajtakarás alkalmazása, legfeljebb felületi 

komposztálás. 

A családi kertben a növények körül és az utakon szalma takarta a felszínt, ami szükség esetén pótlásra 

került. 

4. Tér kihasználása 

A tér vertikális hasznosítása (egy permakultúrás termesztési alapelv) általában megfigyelhető volt, különösen 

a paradicsom esetében, ugyanis ezt a növényt mindenhol karóhoz erősítették. Nagyobb támasztó vázat vagy 

rácsot viszont mindössze 10 parcellán és a családi kertben alkalmaztak. Egy parcellatulajdonos alkalmazott 

emelt ágyást és fóliatakarást is. 

A fedetlen felület vizsgálatának eredményei a három közösségi kertben összesítve a 16. ábrán figyelhetők 

meg. A grafikon az egyes kategóriákba tartozó parcellák számát mutatja. A legtöbb esetben nincs fedetlen 

felület. 
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16. ábra: A közösségi kertek parcelláinak megoszlása a rajtuk található fedetlen felület alapján 

5. Tápanyag-utánpótlás 

A közösségi kertekben a tápanyag utánpótlás központi szervezéssel történik. Ősszel letermett 

gombakomposztot juttattak ki minden kertben. A Kerthatár Kertben a parcella tulajdonosok rendelkezésére áll 

a tavaszi ásáskor egy-egy zsák alginit. A Kisdiófa Kertben mustárt is vetettek zöldtrágyaként, ezt ősszel ásták 

be közösen az alginittel együtt. 

Habár a szerves hulladékot mindenhol komposztba gyűjtik, a komposztot közösen nem juttatták ki ebben az 

évben. 

A családi kertben házi komposzttal történt a tápanyag-utánpótlás, ültetés vagy vetés előtt a talajba dolgozva. 

6. Növényvédelem 

Mindegyik közösségi kertben hasonlóan működött a növényvédelem. Elsősorban arra törekedtek, hogy 

kialakítsák a növények számára a megfelelő termőhelyet, megfelelő elhelyezéssel, rendszeres 

növényápolással és hasznos növények beiktatásával. Egyéntől függően változik, hogy ellenállóbb fajtákat 

próbáltak-e választani, illetve egészséges szaporítóanyagot beszerezni, és ezzel megelőzni a betegségeket. 

Védekezésképpen mindegyik kertben tilos a vegyszerezés, csak az ökológiai gazdálkodásban engedélyezett 

(bio) növényvédő szereket és trágyaleveket használnak, ha szükséges (például réz készítmények, 

káliszappan). Központi szervezéssel NeemAzal olajat használtak lepkekabóca és vándorpoloska ellen, és 

fürkészdarazsakat helyeztek ki levéltetvek ellen. 

A családi kertben szintén a megelőzés volt a cél a zöldségek esetében, viszont a területen található néhány 

szőlőtőkét és gyümölcsfát tavasszal lepermetezték lisztharmat és peronoszpóra ellen bordói porral, valamint 

elsősorban atkák ellen egy alkalommal alma-szőlő kombival. 

A kérdőív kérdéseire adott válaszok között meg is említenek néhány ökológiai növényvédelmi módszert: 

megelőzésképpen a bio, azaz megfelelő minőségű vetőmagot, a növénytársítást, biológiai növényvédő szerek 

és házi készítésű anyagok használatát, valamint a hasznos szervezetek csalogatását. 
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Az egyes kérdésekre összesen 10 megkérdezett adott választ. Az eredmények az alábbiak: 

1) Mi befolyásolta az ültetett növényfajok megválasztását? 

10-ből 9-en azt válaszolták, hogy általuk kedvelt, leggyakrabban fogyasztott növényeket ültettek elsősorban. 

Második szempont volt, hogy a kultúrfaj egyszerűen termeszthető legyen, ezt 6 válaszadó említette meg. 

Volt, aki kísérletezés céljából, kíváncsiságból próbált ki bizonyos fajokat, illetve aki azért ültette éppen azt a 

fajt, mert a kert vezetői tanácsolták. 

2) Hallott-e a növényi kölcsönhatásokról? 

A válasz minden esetben igen. Ez megerősíti az anyag és módszerben leírtakat: a KÉK által rendelkezésre 

bocsátott írások, táblázatok, tájékoztatók ténylegesen információt adtak a növényi kölcsönhatásokról is. 

3) A parcellába ültetett növények elhelyezésénél mennyire vette figyelembe a növények közötti 

kölcsönhatásokat? 

A válaszadók közül négyen nem vették figyelembe, négyen csak kis mértékben, és ketten voltak, akik 

annyira figyeltek erre, amennyire csak lehetett. 

4) Ha figyelembe vette, milyen (zöldség)fajokat ültetett célzottan egymás mellé, vagy egymástól távol? 

Két esetben említették az egymásra pozitívan ható szomszédok közül a paradicsom-bazsalikom párosát. 

További párosítások: sárgarépa hagyma, saláta-retek, paradicsom-petrezselyem, uborka-kapor. A 

paradicsom és paprika társítását kerülte az egyik válaszadó. 

5) Milyen egyéb szempontok alapján helyezte el a növényeket a parcellában? 

Öten említették, hogy a helyigény és a hozzáférés fontos szempontok, és négyen vették figyelembe a fény-

és árnyékviszonyokat, valamin a szomszédos növények árnyékát. Ketten az esztétikát tartották fontosnak. 

6) Milyen ökológiai/bio/vegyszermentes szemléletű kertészkedési módszereket ismer? (pl. növénytársítási 

táblázat, növényvédelem, vegyeskultúra stb..) 

Természetesen legtöbben ismerik a növénytársítási táblázatot, de csak nyolcan említették meg. 

Továbbá említésre kerültek: a vegyeskultúra, a permakultúra, bio vetőmagok, zöldtrágya növények, biológiai 

és természetes növényvédő-szerek, házi permetek és trágyalevek készítése, hasznos szervezetek (például 

madarak) csalogatása, kézi bogárgyűjtés. 

7) Honnan jutott hozzá ezekhez az információkhoz? 

A 3. táblázat mutatja be, hogy az egyes információforrásokat hány válaszadó említette meg. 

3. táblázat: Használt információforrások a közösségi kertekben (Budapest, 2017) 

Információ forrása Válaszadók 

száma Ismerősök, barátok, családtagok 4 

Internet 5 

Kertészkedő társak és kert koordinátor tanácsai 
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A KÉK által közzétett szakirodalom és szakmai anyagok 4 
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KÖVETKEZTETÉSEK 

1. Vízhasználat, vízhasznosítás 

A családi kert kivételével mindenhol hálózati vizet használtak, ami várható volt, mivel a hálózati víz adott, 

nincsenek rászorulva más vízforrásra. Emellett a városi ember számára az esővíz gyűjtése körülményesnek 

tűnhet. Érdekes hogy esővizet sehol sem gyűjtöttek, talán lehetőség, talán információ hiány miatt. 

Kútfúrásra a városban egyébként sincs lehetőség vagy keret a legtöbb esetben, és a belvárosban nagy lehet 

a vízszennyezés veszélye is. Ezzel szemben a kertvárosi családi kertben már nemzedékek óta jelen volt a 

fúrt kút, amikor a település még falu volt. 

Mindenesetre a helyes vízhasználat központi szervezést és a tagok közti kommunikációt, egymás tanítását 

igényli, ami ezen a ponton az IBIS kertben figyelhető meg leginkább; nem csak a csapadékvizet gyűjtötték, de 

azt is megmutatták az újaknak, honnan merítsenek a kannával vizet és hogyan töltsék fel újra a vízgyűjtő 

hordót. 

2. Fajösszetétel, diverzitás 

2.1. Fajok száma: 

Összességében egy-egy kerten belül óriási volt a diverzitás, mivel a város kereskedelmi és információs 

központ, vagyis mindenféle növény szaporítóanyaga könnyebben beszerezhető. Ez abból is látszik, hogy a 

területhez viszonyított diverzitás a Kisdiófa Kertben, a városközpontban a legnagyobb. 

A diverzitás nagy foka azzal is magyarázható, hogy a kerttagok szabadon választhattak abban, mit ültetnek, 

és a legkülönfélébb emberek a legkülönfélébb forrásokból juthattak hozzá a növényekhez, így együtt sokkal 

több fajt gyűjtöttek össze, mint egyenként. Ezt az is igazolja, hogy a családi kertben szintén nagy volt a 

diverzitás, de a dísznövényeket leszámítva messze elmaradt a nagyobb közösségi kertektől. 

Ennek ellenére parcellánként viszonylag kevés faj fordult elő, ami a parcellák méreténél fogva érthető, 

másrészt valószínű, hogy kevesebb növényfajt termeszteni egyszerűbb a kerttagok számára. 

Továbbá megfigyeltem, hogy minél nagyobb a kert, annál több kevésbé gondozott parcella fordulhat elő, mert 

a nagyobb méretű közösség személytelenebbé válik, a tagok kevésbé ismerik és tartják számon egymást, 

kisebb a felelősségérzet. 

2.2. Növényi összetétel gyakorlati felhasználás szerint 

A növénycsoportok közül a zöldségek és gyógynövények egyértelműen vezetnek az egyéni parcellákon belül. 

Ebből levonható az a következtetés, hogy a közösségi kertekben valóban az elsődleges cél az ehető 

növények termesztése, ellentétben más városi zöld felületekkel pl. parkokkal és gyeppel borított udvarokkal. 

A talajjavító és növényvédelmi célt szolgáló növények jelenléte jelzi, hogy jelen van a rendszer érdekeit is 

figyelembe vevő ökológiai szemlélet. 

2.3. Zöldségek felhasználási csoportjainak aránya 

A vizsgálat ezen része a városi ember preferenciáit mutatja, vagy tágabb értelemben a mai ember 

táplálkozási szokásait tükrözi a zöldségek terén. Fontos az is, hogy praktikus legyen a szaporítás és a 
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betakarítás. Például a leggyakrabban ültetett paradicsomot és paprikát nem kell vetni, mert palántaként veszik 

meg a legtöbb esetben, és könnyű leszedni, folyamatosan és sokat terem. 

A gyökérzöldségek, mint a sárgarépa és petrezselyem, a gumós zöldségek, mint a karalábé, cékla, és a 

hagymafélék könnyen elvethetők, és bár egyszer takaríthatók be, mégis elengedhetetlenek egy finom étel 

megfőzéséhez. 

A levélzöldségek, a kabakosok és a bab azért kedveltek, mert sokat és folyamatosan teremnek, nagy magjaik 

vagy éppen gyors kelésük miatt könnyen vethetők. 

3. A talajtakarás módjai – Mulcsozás 

Mivel mulcsot legtöbb esetben nem alkalmaztak a kertekben, elmondható, hogy ez a hagyományos 

kertészkedéshez képest újításnak számít, és idő kell, amíg az emberek gondolkozásában gyökeret ver. 

A Kerthatár Kertben, ahol központi szervezésben szereztek be mulcs anyagot, ott majdnem annyi volt a takart 

parcella, mint a takaratlan. Tehát nem az anyag típusán van a hangsúly, hanem a hozzáférhetőségen. 

Mint mindig, ennél a pontnál is van néhány kivétel, aki saját maga kreatívan, egyénileg jutott hozzá a 

talajtakarást szolgáló anyagokhoz, vagy éppen kreatívan felhasználta a helyben rendelkezésre álló zöld 

huladékot. 

4. Térkihasználás 

A legtöbben értékelik a helyet, amihez hozzájutottak, mivel ez egy kiváltságnak számít, és nem utolsó sorban 

alapítványi támogatást is fizetnek érte évente. 

Emellett az átlagos hozzáállás mellett két véglet is megfigyelhető. Az egyik, aki a mai rohanó életvitelben 

ritkán jut a kertbe, a távolság és az időhiány miatt. A másik véglet plusz energiát fektet a kertészkedésbe, 

tudatosabb, vertikálisan is kihasználja a teret. 

5. Tápanyag-utánpótlás 

A tápanyag-utánpótlás az egyik legnehezebb a közösségi kertekben, mert a külső forrásból hozatott jó 

minőségű trágya, komposzt, egyéb trágyázó anyag szállítása költséges és körülményes. Ezt kizárólag közös 

szervezéssel lehet hatékonyan megoldani, és minden közösségi kertben ez is történt. 

Nyilvánvaló, hogy a belső forrásból származó trágyázó anyag felhasználása az ideális egy ökológiai 

szemléletű kertben, és ezt családi kert esetében könnyebb is kivitelezni. Egy közösség esetén azonban sok 

ember sokféleképpen informált és tapasztalt a komposztkezelés terén. Hiába vannak kint tájékoztató táblák, 

csak egymástól tudják igazán megtanulni, hogyan kell például komposztot aprítani, mit nem helyezhetnek 

bele stb. Ez pedig közös szervezést és időt igényel. 

6. Növényvédelem 

Általánosságban levonható az a következtetés, hogy a közösségi kertekben bio növényvédelemmel és 

megelőzéssel védekeznek a betegségek ellen. Ez egyrészt természetes, mivel a kertekben sok ember 

megfordul, és lehetetlen vegyszert használni. Másrészt a kertészkedők nyitott, modern gondolkodásával is 

magyarázható, hogy elismerik a környezet védelmének fontosságát, emellett szívesen szánnak időt a kis 

kertjük alaposabb gondozására, például bogarak összeszedegetésével, vagy trágyalé készítésével. 

Egyértelműen itt is nagyon fontos a központi szervezés. 
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7. Kérdőív 

A kérdőívre ugyan kevés válasz érkezett, valószínűleg az idő rövidsége miatt, és mert a tagok nem tartották 

fontosnak a kérdőív kitöltését. Mindenesetre az adatokból így is vonható le következtetés. 

A rendelkezésre álló információkkal kapcsolatban elmondható, hogy rengeteg van belőlük, rengeteg forrásból. 

A KÉK által közzétett tájékoztató mindenesetre jó alapot adott a kisparcellás termesztési gyakorlathoz. 

Általában a kert tagok ezekből ismerik az alapvető fogalmakat, például a növényi kölcsönhatásokat, de 

gyakorlatba sokkal kevésbé viszik át. A pozitív növényi kölcsönhatások közül is viszonylag keveset említettek, 

már akik figyelembe vették ezeket. 

A termesztési gyakorlatot a következő szempontok befolyásolták a kérdőív alapján: 

-egyéni preferenciák a zöldségfaj megválasztásában 

-minél kevesebb időt és energiát igényeljen, minél praktikusabb legyen a termesztési mód 

-egészséges növények egészséges környezetben 

-a többi kertész aktivitása és a szervezettség.  
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A dolgozatomban a permakultúra és a városi kertészkedés között kerestem kapcsolatot, ezért megvizsgáltam, 

a városban milyen formákban jelenik meg a növénytermesztés, és ebből melyik bizonyulhat fenntarthatónak. 

Budapesten és közelében adott volt három közösségi kert, valamint egy családi kert, amelyekben az ember 

számára hasznos növényeket, elsősorban friss zöldségeket termesztettek, és a kertészek szemléletmódja és 

termesztési módszerei a permakultúra alapelveit is figyelembe vették: a környezet megóvását és az emberi 

élet védelmét, és ezek érdekében a mértékletességet. 

Vizsgálataim során ebben a négy kertben adatokat gyűjtöttem arról, mekkora a növények diverzitása, milyen 

az összetételük, a kertészek mennyire alkalmaznak ökológiai vagy permakultúrás módszereket, hogyan 

gazdálkodnak a hellyel, öntözővízzel stb., és milyen szempontok alapján kertészkednek. 

Az eredmények azt mutatják, hogy a kertészek többségénél az határozta meg a termesztési módot, hogy 

milyen feltételek voltak adottak, vagyis milyen források álltak rendelkezésre. Ezek a vizsgált források: 

öntözővíz, szaporító anyagok, talajtakarásra szánt anyagok, eszközök, trágyázó anyagok, információk, egyéni 

szabadidő és tőke, szervezettség. Minden vizsgálati pontban megjelent a központi szervezés és a tagok 

közötti információcsere, mint befolyásoló tényező, tehát ez a kettő mondható a legfontosabbnak. A kisebb 

méretű kertekben jobban érvényesül a ezen tényezők hatása. Ezeken túl azonban mindig az egyes tagok 

motiváltsága határozta meg, mennyire aktívan viszik át a gyakorlatba azt, amit elméletben elsajátítottak az 

ökológiai szemléletről. 

Az eredmény összességében pozitív: a kertészkedők nyitottak az ökológiai módszerekre, és elfogadják, 

próbálják elsajátítani azokat. Van köztük egy mag, amely aktívabb, több ismerettel rendelkezik, és ez a mag 

nélkülözhetetlen a kert működéséhez. Mindenesetre időre, a szervezők kitartására és több motivációra van 

szükség, amíg mindegyik tag mélyebb tudásra és tapasztalatra tesz szert, és szintén magot tud alkotni. Ily 

módon a közösségi kertek, mint az információcsere központjai, eszközök lehetnek a permakultúrás szemlélet 

terjesztésében, ezáltal a társadalom gondolkodásának és életmódjának átformálásában.  
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MELLÉKLET 1 

 

1. ábra: A tér vertikális kihasználása és szalmatakarás  

a Kerthatár Közösségi Kertben, 2017 (Fotó: Tóth Piroska) 

 

  

2. ábra: IBIS Közösségi Kert, 2017 

(Fotó: https://www.facebook.com/ibiskert/) 

4. ábra: Permakultúrás parcella, amely a legtöbb fajt 

tartalmazta a három közösségi kert kert parcellái 

közül, Kisdiófa Közösségi Kert, 2017 (Fotó: Tóth 

Piroska) 

3. ábra: Üres felület egy parcellán a Kerthatár 

Közösségi Kertben (Fotó: Tóth Piroska) 
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MELLÉKLET 2  

6. ábra: Előnyös társítások: kapor és 

sárgarépa, illetve borágó és karalábé a 

gyáli kertben, 2017 (Fotó: Tóth Piroska) 

2. ábra: Kisdiófa Közösségi Kert, 2017 

(Fotó: https://www.facebook.com/Kisdiofakert/) 

7. ábra: Növénytársítási táblázat (Forrás: KÉK) 
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