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1. BEVEZETÉS 

Budapesten felnőve sosem gondoztam egy balkonládánál nagyobb földterületet. Húszas éveim 

elejének útkeresése közben merült fel bennem mégis az igény arra, hogy kertészkedjek - kevés dologban 

találtam annyi értelmet és jelentőséget, mint az élelemtermelésben. Szerettem volna magamnak előállítani 

élelmiszer szükségletemet, azonban hamar szembesülnöm kellett azzal, hogy saját föld hiányában, illetve a 

város környezeti sajátosságai miatt nemhogy az önellátás, de a kis volumenű kertészkedés megvalósítása is 

komoly kihívást jelent.  

Annak ellenére, hogy – a globális átlagot is tükrözve - a magyar lakosság 70%-a városi életmódot él, 

a városi önellátást, mint fogalmat sehol nem találtam a szakirodalomban. Úgy döntöttem hát, magam járom 

körül a témát. A városlakók és urbanizáció egyre növekvő aránya, a járványhelyzet keltette 

bizonytalanságérzet, az önellátás iránti növekvő érdeklődés, illetve az ország klímastratégiájával összhangban 

történő zöld városfejlesztések miatt is tartom relevánsnak témámat, ami kiindulópontja lehet későbbi 

kezdeményezéseknek és kutatói munkáknak. 

 

 

2. CÉLKITŰZÉS 

Kutatásom célja a városi élelem-önellátás jelenségének definiálása, jelentőségének és 

hatékonyságának felmérése a következő kérdések megválaszolásával: hogyan és milyen mértékben lehet 

városi környezetben, egyén és háztartás szintjén önellátásra törekedni, illetve megéri-e ezzel foglalkozni? 

Szakirodalmi áttekintésemben az önellátás definiálása után megvizsgálom annak magyarországi 

történetét, az urbanizáció összefüggéseit az élelem-önellátással, végül a városi önellátás lehetőségeit és 

jellemzőit járom körül. Az így megismert módszereket gyakorlatba ültetve vizsgálom saját háztartásom példáján 

keresztül, hogy milyen mértékben lehet városi környezetben önellátóvá válni. Egy kérdőív segítségével pedig 

felmérem, hogy az ilyen törekvés mekkora jelentőséggel bír, illetve milyen előnyökkel és hátrányokkal jár. 
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3. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

3.1. Az önellátás definiálása 

A Magyar Értelmező Kéziszótár szerint önellátó az, aki szükségleteit saját termelvényeivel kielégíti, 

ezért hatósági ellátásra nem szorul rá. Aki létszükségleteit biztosítja, azt önfenntartónak nevezzük (JUHÁSZ 

et al., 1992). Habár a két fogalmat gyakran egymás szinonimájaként használják, az önellátás abból a 

szempontból több, mint az önfenntartás, hogy az ember nem csak hozzájut szükségleteihez (pl. megvásárolja), 

hanem az ellátási rendszertől függetlenedve megtermeli, előállítja azokat (KUN, 2010). 

A közgazdaságtani definíció szerint: “A szükséglet az egyén és a közösség szubjektív hiányérzete, 

életfeltételeinek elsajátítása iránti belső igény. A szükséglet tehát egyrészt az emberi lét fenntartásához 

szükséges javak, szolgáltatások, tevékenységek iránti igény, másrészt olyan hiányérzet, amely motiválja is az 

embert a hiányérzet megszüntetésére. Az emberi tevékenységek végső, legbelsőbb mozgatója a szükségletek 

minél magasabb szintű kielégítésére való tudatos törekvés” (FARKASNÉ és MOLNÁR, 2007). 

Az alap szükséglet kifejezést Abraham Maslow használta elsőként az 1940-es években, 

szükséglethierarchiája a pszichológia berkein belül született számos szükséglet-elmélet közül talán a 

legismertebb (PITTMAN és ZEIGLER 2007). Az alap emberi szükségletek koncepcióját az 1970-es években 

vezették be a szegénység definiálása kapcsán. A ’basic needs approach’ célja a hosszútávú fizikális jólléthez 

szükséges abszolút minimum erőforrások meghatározása, általában fogyasztási javakban (ILO, 2020). Az 

ENSZ 1995-ös Koppenhágai csúcstalálkozóján elfogadott definíció szerint: „az abszolút szegénység egy olyan 

állapot, melyet az alap emberi szükségletek: élelem, biztonságos ivóvíz, higiéniai létesítmények, egészség, 

hajlék, oktatás és információ hiánya jellemez. Ez nem csak a jövedelmen, hanem a szociális szolgáltatásokhoz 

való hozzáférésen is múlik” (GORDON et al., 2003). Az alap szükségleteken túl több, szubjektívnek tekinthető 

individuális és szociális igényünk is van, melyek struktúráját több pszichológiai modell más-más módokon 

határoz meg (PITTMAN és ZEIGLER, 2007). 

Az önellátás céljának, azaz szükséglet-sokaságunk biztosításának megvalósítása felé az élelem-

önellátás jelentheti a legelérhetőbb belépő szintet. Az élelem-önellátást értelmezhetjük egyéni, regionális, vagy 

országos szinten is, a FAO szerint általánosságban az országok belföldi termelésből származó élelem-

szükséglet ellátásának mértékét jelenti. Az élelem-önellátás mérőszámai az SSR (self-sufficiency ratio, ami az 

élelmiszerfogyasztás belföldi termelésből származó százalékát jelenti; termelés x 100 / (termelés + import – 

export)), illetve a DEP (dietary energy production, mely szerint azok az országok tekinthetők önellátónak, akik 

több, mint - a megfelelő étrendhez szükséges - 2500 kcal/nap/fő élelmet termelnek) (CLAPP, 2015). 

A megtermelhető élelem mennyisége, ezáltal az élelem-önellátás leginkább a természeti feltételeken 

múlik. A világ országainak többsége rendelkezik azokkal az erőforrásokkal, hogy előállítsák azt a mennyiségű 

élelmet, amit elfogyasztanak. Elmondhatjuk, hogy a számok alapján a világ egészét tekintve önellátó: 2011-

ben az egy főre jutó kalóriafogyasztás értéke globálisan 2870 kcal volt, ami jóval meghaladja az önellátáshoz 

szükséges 2500 kcalt, bár a nagy regionális eltérések miatt mégis több, mint 800 millió ember éhezik (CLAPP, 

2017). 
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A megfelelő mennyiségű élelem megtermelése tehát nem elegendő a szükségletek biztosításához, itt 

jelenik meg az élelembiztonság (food security) fogalma, mely a FAO definíciója szerint az emberek alap 

élelmiszer szükségleteihez való fizikális és gazdasági hozzáférésének biztosítását jelenti. Az élelembiztonság 

három aspektusa az elérhetőség, a stabilitás és a hozzáférés. Bár az élelem-önellátás és -biztonság egyaránt 

élelem-szükségletek biztosításáról szól, az élelem-biztonsághoz nem elegendő az önállóságot fejleszteni, 

szükség lehet kereskedelmi importra, élelemsegélyre, nemzetközi specializálódó termelésre való 

támaszkodásra és a piac nyújtotta komparatív előnyökre (THOMSON és METZ, 1998). Egyéni szinten az 

élelembiztonság biztosításához erős szociális hálóra van szükségünk, amin keresztül a javak jobb eloszlása 

válik lehetővé, elkerülve a felesleg felhalmozódását és a hiány kialakulását. A KSH kiadványában (A 

fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon, 2018) ez szerepel is a saját termelésű fogyasztás 

fogalmában: “a saját vagy bérelt földön, kertben, háztájiban termelt (termesztett), piaci értékesítésre nem került 

élelmiszerek, italok, tüzelő fogyasztása, akár a saját háztartásban állították elő, akár más háztartástól 

ajándékba kapták” (BÓDAY, 2019). 

Az önellátást tehát egy olyan rendszertől függetlenedő törekvésként definiálhatjuk, ami az ember testi, 

mentális, érzelmi és közösségi szükséglet-sokaságának biztonságos megteremtését tűzi ki célul. Alapvető 

eszközei a fizikális javak előállítása földhasználattal, valamint azok és egyéb nem-fizikális javak megosztása a 

szociális háló segítségével.  

 

3.2. Az önellátás története Magyarországon 

Magyarországon a parasztságra hagyományosan az önellátó gazdálkodás volt jellemző. A változást 

az 1848-as jobbágyfelszabadítás jelentette, mely kulturális és termelési modernizációval járt. Az 1880-as 

évektől a gazdaságok elkezdtek szakosodni, a gazdák pedig vállalkozni, piacra termelni (KÓSA, 2003). Az 

1929-32-es gazdasági válság idejére újra felerősödött az önellátásra törekvés, de egészében a piac szerepe 

növekedett. Az alapvetően önellátásra törekvő parasztgazdaságok is elkezdték értékesíteni a felesleget 

(PALÁDI-KOVÁCS et al., 2001). 

A második világháborút követően, 1948-tól Magyarországon megindult a mezőgazdaság szocialista 

ideológia és szovjet minta alapján történő nagyüzemi átszervezése. A termelőszövetkezetek létrehozását 

követően jelent meg az állam által is elismert háztáji gazdálkodás, mely egészen a ’89-es rendszerváltásig 

működött. “[A háztáji] kezdetben az önellátásban volt jelentős, hiszen a világháború pusztításai miatt a 

kereskedelem akadozott. A megtermelt plusz áru mennyiséget azonban már ekkor is a gazdák a piacra vitték, 

így kapcsolódva bizonyos mértékig az árutermelésbe. A kereskedelem problémáinak megoldása ellenére a 

falusi lakosság nagy része egészen 1975-ig az alapvető élelmiszerek terén önellátó volt, vagyis fogyasztásuk 

jelentős részét a ház körül megtermelt és előállított áruk tették ki” (BOGNÁR, 2009). 

  



 

7 
 

A rendszerváltás után a mezőgazdasági termelés piacosítása ellenére is fennmaradt a saját 

fogyasztásra termelő gazdálkodási forma, bár az önellátók száma csökkent: 2003-ban a háztartások 42%-a 

(másfél millió háztartás), 2011-ben csak 29%-a folytatott saját fogyasztási célú termelést (CSERES-GERGELY 

et al., 2016). “A vizsgált időszak [2000-2007] elején tapasztalt életszínvonal-emelkedés és az ezzel járó 

életmódváltozás miatt a háztartások egyre nagyobb számban adták fel az élelmiszerek önellátásra való 

termelését – erre az előállítás jelentősen növekvő költségei is ösztönözték őket. Mindezek következtében a 

saját termelésből származó fogyasztás radikálisan visszaesett. 2007-ben a háztartásban fogyasztott 

élelmiszer-kiadáson belül a saját termelésű fogyasztás mindössze 11,7%-ot képviselt, szemben az időszak eleji 

20,8%-kal” (KSH, 2009).  

A 2008-as gazdasági válság hatására a következő 3 évben a saját termelésű élelmiszerfogyasztás 

aránya megugrott, de ezután a korábbi csökkenő tendencia tért vissza (HORVÁTH, 2017). A 2020-ban 

pandémiának nyilvánított Covid-19 járvány kitörésének hatására - a múlt nagy válságaihoz hasonlóan - merült 

fel újra az emberekben a saját élelemtermesztés igénye. A kertészkedés élelmiszerhez, pénzügyi könnyítéshez, 

közösséghez, fizikális és mentális egészségi előnyökhöz biztosított hozzáférést. Bár a járványügyi 

intézkedések a közösséghez, kertészeti információkhoz és forrásokhoz (pl. magok, eszközök) való hozzáférés 

elé akadályokat gördítettek (KATZ, 2020), az otthoni kertészkedésre több embernek jutott ideje, amit gyakran 

kikapcsolódásként éltek meg, nem csak feladatként (JAKOPÁNECZ, 2020). 

Napjainkban önellátással elsősorban vidéki vonatkozásban találkozhatunk. A Magyar Élőfalu Hálózat 

által összefogott ökofalvakat, melyek természeti környezetbe illeszkedő, emberi léptékű, egészséges és 

fenntartható közösségek (pl. Gyűrűfű, Visnyeszéplak, Somogyvámos, stb.), általánosan jellemzi az önellátásra 

való törekvés, ami “nem a külvilág a kizárása miatt fontos, hanem a külső rendszereknek való kiszolgáltatottság 

csökkentése, a helyi erőforrások felhasználásának növelése miatt” (CAKE-BALY, 2009). Más is motiválja az 

élelmiszert saját fogyasztásra termelőket: a Vidék 2005 felvétel szerint két főbb csoportjuk közül az egyik a 

falun és vidéki városokban élők marginalizálódó társadalmi csoportja, akik gazdasági kényszerből 

gazdálkodnak, a másik pedig földtulajdonnal rendelkező, magasabb végzettségű és jövedelmű emberek, akik 

a termeléssel szabadidős hobbitevékenységként foglalkoznak (KOVÁCH, 2010). A saját termelésből származó 

fogyasztás a mai napig releváns; Magyarországon beleszámítják a háztartások fogyasztási kiadásaiba, azt 

ugyanis érdemben befolyásolja (BÓDAY, 2019). 

Az önellátási célú élelmiszertermesztés mellett a vadon élő növények és nagygombák gyűjtésének 

gyakorlata is említést érdemel. A Kárpát-medencében a 20. század elejéig volt jelentős a vadnövények 

felhasználása, ezután inkább csak az ínséges időszakokban, kényszerűségből gyűjtöttek saját felhasználásra, 

vagy eladásra. “Pontos felmérések ugyan nincsenek, de valószínű, hogy néhány vad gyümölcs gyűjtését 

kivéve, a legtöbb faj hagyományos felhasználása Magyarország területén a 20. század végére kihalt, vagy 

minimálisra csökkent. Napjainkban részben a gazdasági válság, részben az egészségtudatos táplálkozás 

igénye következtében csíráiban kezd visszatérni. Ismét megjelent néhány gyűjtögetett faj a piacokon. Csakúgy, 

mint egykor, ma is a legszegényebbek, főképp cigányok, idősek gyűjtik, árusítják ezeket“ (DÉNES et al., 2013).   
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3.3. Városi élelem-önellátás 

Bár az első városok már 6000 évvel ezelőtt megjelentek, a városlakók aránya a 19. század elejéig 

elhanyagolható volt. Az ipari forradalom (1760-1840) indította el a modern urbanizációt, amikor a városban 

élő emberek aránya 2-3%-ról (RITCHIE és ROSER, 2018) 2015-re 76,5%-ra növekedett (városodás) (KSH-1). 

Ezzel együtt terjedt a városi életforma, csökkentek a város-falu közötti különbségek és javultak a vidéki 

népesség életkörülményei (városiasodás) (KOVÁCS és VIDA, 2016). A globális átlaghoz hasonlóan 2019-ben 

a magyar lakosság 70,5%-a (6,9M fő) városokban, illetve városi közösségekben élt; Budapesten és 

agglomerációjában a teljes népesség közel 30%-a (2,9M fő) összpontosult (EURYDICE, 2021). Az egyre 

növekvő és egyre nagyobb százalékban városi környezetben élő népességet fenntartható, biztonságos 

élelmezési rendszerekkel kell ellátni, melynek fontos része lehet a saját fogyasztásra termelés. 

Városi ökoszisztéma szolgáltatásoknak nevezzük azokat az előnyöket (támogató, szabályozó, 

ellátó és kulturális szolgáltatások), amiket a városi zöldterületek biztosítanak a városlakóknak (LANDOR-

YAMAGATA et al., 2018). A városi mezőgazdálkodás (urban agriculture) és a városi gyűjtögetés (urban 

foraging) nyújtanak ellátói szolgáltatásokat, de közvetetten a városok támogató és szabályozó 

szolgáltatásaihoz is hozzájárulnak. Ezek a gyakorlatok a városi környezet művelhető területeit és a már létező 

zöldfelületek vegetációját használják ki, ezzel lehetővé téve a (részleges) városi élelem-önellátást. 

 

3.3.1. A városi gazdálkodás 

“A városi mezőgazdaság az élelmiszer termelésének, feldolgozásának és terjesztésének gyakorlatát 

jelenti városi környezetben vagy a város környékén. Ez magában foglalhatja a gazdálkodást, a kertészetet 

(növénytermesztést), az állattenyésztést, az akvakultúrát, az agrár-erdőgazdaságot és a városi méhészetet” 

(SZALÓK et al., 2019). A városi mezőgazdaság fontos szerepet játszik a városi élelmezésbiztonság 

növelésében, elősegíti a helyi gazdaság fejlődését és a globális társadalmi célok megvalósulását; általa a város 

környezetbarátabbá, a várospolitika fenntarthatóvá válik (KATZ, 2020). 

A városi kertészkedés és élelmiszertermelés a városokkal egyidős jelenség. A hagyományos, 

parcellázott kertek (allotment gardens) mellett a 21. században új formái jelentek meg a városi kerteknek, 

válaszként az aktuális gazdasági, politikai és környezeti válságra (CALVET-MIR és MARCH, 2019). “A városi 

mezőgazdaság rendszerezése során különbséget kell tenni a kertészkedési és a gazdálkodási szint között. A 

városi kertészet magában foglalja az általában kismértékű élelmiszertermeléssel és gazdasági hatással járó 

mezőgazdasági tevékenységeket. Az egyéb célból végzett tevékenységek, mint például a rekreáció, a 

stresszoldás, a szocializáció stb., általában a kertészkedők számára fontosabbak, mint maga az élelmiszer-

termesztés. Az (általában csak részleges) önellátás mellett a kikapcsolódásra és a turizmusra is lehetőséget 

nyújtanak, és jelentősen felpezsdíthetik a város társadalmi életét, különösen a társadalmilag kirekesztett 

csoportokét. A városi gazdálkodás a helyi, vagy regionális mezőgazdasági termékek, vagy szolgáltatások 

szándék vezérelt üzleti modelljeire utal, amelyek kihasználják a város és a piac(ok) közelségét, a szállítási 

lehetőségeket stb.” (SZALÓK et al., 2019). 
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A városi kertészkedéshez bárki nekifoghat, aki talál erre szabad termőterületet.  Rosta Gábor A 

Városi tanya c. könyvében az alábbi lehetőségeket sorolja fel: cserép-, konténer- és ládakertészet (a lakáson 

belül, az ablakpárkányon, az erkélyen, körfolyosón, a ház belső udvarában, lapos tetőn; vertikális termesztés 

felfuttatással, növényoszloppal; gombát akár pincében, kamrában is; ha otthon nincs szabad hely, akkor akár 

munkahelyen is érdemes lehet rákérdezni a lehetőségekre), kerti növénytermesztés (elő-vagy hátsókertben, 

közösségi kert parcellán, magaságyásban), gerilla akciók keretében gyakorlatilag bármilyen szabad 

földterületen a városban (ROSTA, 2009). A városi kertek típusait lásd az 1. táblázatban. 

 Városi kert típusa Jellemzés Magyar példa 

E
G

Y
É

N
I 

Parcellázott kertek 

Osztott kertek; erősen formalizált bérleti 

szerződés alapján bérelt telkek; gyakran egy 

szervezet/ társulás kezelésében 

pl. Budapest XI. kerületi 

Önkormányzatának 

mezőgazdasági 

haszonbérleti ingatlan 

pályázata 

Családi kertek 

A háztartások nem kereskedelmi célú 

élelmiszer termelésére; tulajdonlásában 

semmilyen intézmény vagy szervezet nem 

érintett 

 

K
Ö

Z
Ö

S
S

É
G

I R
E

N
D

S
Z

E
R

E
N

 A
L

A
P

U
L

Ó
 Oktató kertek 

Célja az élelmiszertermelés, -feldolgozás és 

-fogyasztás oktatása; tudatosítása a 

közvélemény számára, valamint az ezzel 

kapcsolatos ötletek elterjesztése 

pl. Ovikert Program 

Közösségi kertek 

Az alulról felfelé irányuló 

kezdeményezéseken alapul és a közösség 

gondozza; élelmiszer termelés és társadalmi 

funkciók biztosítása a közösség számára 

pl. KÉK Közösségi Kertek 

projektje, Városi Kertek 

Egyesület, Zug Közösségi 

Kertekért Egyesület 

Szociális kertek 

Céljuk a társadalmi problémák kezelése; a 

kirekesztés veszélyének kitett emberek 

integrációjának előmozdítása 

pl. Budapest Bike Maffia 

Seeds 4 Hope programja 

(hajléktalan szálló kertje) 

Terápiás célú kertek 

Fizikai és mentális gyógy-intézményekben 

találhatók; lehetnek elmélkedésre szolgáló 

díszkertek, vagy akár termelés-orientált aktív 

kertek is 

pl. a Miskolci Autista 

Alapítvány Palánta 

projektje keretében 

létrehozott kert 

E
G

Y
É

B
 

Gerilla kertek 

Élelmiszer termelés parlagon hagyott földön; 

nem hivatalos, illegális, regisztrációban nem 

szerepel, és a közpolitika nem vonatkozik rá 

pl. Zöld Vadművelet akció 

(2007, 2008) 

1. táblázat: Városi (veteményes) kertművelés típusai (SZALÓK et al., 2019 alapján)  

A városi mezőgazdálkodás középpontjába a részleges önellátást érdemes helyezni, amely 

tápanyagban gazdag élelmiszerek (zöldségfélék, hüvelyesek, gyógy- és fűszernövények, bogyós gyümölcsök, 

ritkábban tojás, gomba) előállítására összpontosít. Ha önellátási célra szeretnénk termelni, a sikeres városi 

kertészkedéshez a termőterület jellemzően limitált nagysága miatt magas hozam, és nagy termésbiztonság 

szükséges (HUME et al., 2021). Ehhez, és a városi környezet sajátosságaihoz alkalmazkodni képes 

termesztéshez az ökológiai gazdálkodás alapelveit és gyakorlatait sikerrel alkalmazhatjuk.  
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1. Zárt gazdálkodási rendszer kialakítása, amely helyi forrásokat használ  

Ehhez javasolt gyakorlatok: helyben keletkező zöldhulladék komposztálása; talaj tápanyagtartalmának 

növelése pillangósok ültetésével, és a kitermelt komposzt felhasználásával; saját magfogás és szaporítóanyag-

önellátás; esővíz gyűjtés; víztakarékosság és erózió elleni védelem élő vagy holt mulcs segítségével. 

2. A talajok hosszú távú termékenységének fenntartása 

Könnyen oldódó tápanyagokat tartalmazó műtrágyák kizárása; a talaj biológiai aktivitásának növelése, 

szervesanyag-tartalmának növelése pl. komposzttal; mélyen gyökerező növények vetésforgóba illesztése; 

pillangós és talajtakaró növények használata; a talaj minimális és okszerű bolygatása. 

3. A mezőgazdasági tevékenységekhez kötődő szennyezések minimalizálása 

A vegyszermentes (szintetikus növényvédő szerektől és műtrágyáktól mentes) városi kertészkedés mellett oda 

kell figyelnünk a városi környezetből származó szennyezésekre. A nehézfémek a levegőn, a folyékony és 

szilárd hulladékokkal és mezőgazdasági kémiai anyagokkal jutnak a talajokba. Az emberek a nehézfémek közül 

a növényekben található magas ólom, kadmium, tallium (és kis mértékben réz) tartalomnak vannak kitéve, mivel 

a cink, nikkel, króm és higany inkább a növények számára toxikusak, mint amennyire fogyasztói számára 

jelentenek veszélyt. A szennyezettség mértéke a talaj pH tartalmától, a növény nehézfém toleranciájától, egyéb 

nyomelem tartalmától, rendszertani helyétől, és az adott növényi résztől is függ. A fűfélék kevesebb nehézfémet 

vesznek fel, mint a kétszikű növények. A metabolikusan legaktívabb növényi részek (főképp levelek) 

lényegesen magasabb nehézfém tartalommal rendelkeznek, mint a szár, vagy a raktározó szervek (gyümölcs, 

mag). A leveles és gyökérzöldségek, mint a mángold, spenót, salátafélék, cékla, sárgarépa, retek és burgonya 

nagyon hatékonyan halmozzák fel a nehézfémeket, ezért ezek termesztése kockázatos lehet városi talajban. 

Alacsony a nehézfém felvétele a káposztaféléknek (fejes káposzta, brokkoli, karfiol, bimbóskel), 

csemegekukoricának, zellernek és bogyós gyümölcsöknek; kifejezetten alacsony a hüvelyeseknek (zöldbab, 

borsó), a tökfélék családjának, a burgonyafélék családjából a paradicsomnak, paprikának és padlizsánnak, 

valamint a gyümölcsfáknak (KLOKE, ET AL., 1984). Ezért a városban saját talajú termesztés esetében 

elővigyázatosságból inkább ezekre a fajokra koncentráljunk, a korábban felsorolt növényeket pedig 

konténerben, magaságyáson, konténerben neveljük! 

4. Elegendő mennyiségű minőségi élelmiszer előállítása 

Vegyeskultúra, növénytársítások; vertikális helykihasználás; egész éves termesztés; termények tartósítása. 

5. A fosszilis energia használatának minimalizálása az egész gazdálkodási rendszerben 

A kis méret miatt kézi erővel is művelhető a terület. A kertet lehetőleg gyalog, biciklivel látogassuk. 

6. A gazdaságban tartott állatok fiziológiai és etológiai igényeinek kielégítése 

Ha a helyi szabályozás engedi, és elegendő teret tudunk biztosítani, tarthatunk tyúkokat városi tanyánkon. 

7. A mezőgazdasági termelők és családjuk számára jó megélhetés biztosítása 

Testi, mentális és szociális előnyök a kertészkedés által; pénzügyi és élelmiszerbiztonság növelése. 

8. A vidéki környezet és nem-mezőgazdasági élőhelyek, természetes biotópok megőrzése 

Biodiverzitás támogatása a kertben sövények telepítésével, tavak létesítésével, fásítással, madáretető és 

rovarhotel kialakításával, természetes flóra meghagyásával. 
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3.3.2. A városi gyűjtögetés 

A városi gyűjtögetés nyers biológiai források (növények, növényi részek, gombák) élelmiszer, 

gyógyszer, kézművesség, kisléptékű árusítás vagy egyéb célú gyűjtését jelenti urbánus, vagy városközeli 

területeken. Ezek a gyűjtögetnivalók olyan vad és termesztett fajokat jelentenek, amik vagy spontán jelennek 

meg és emberi beavatkozás nélkül terjednek és maradnak fenn, vagy amiket elsősorban nem élelmezési céllal 

telepítenek, például dísznövényként. A gyűjtés történhet bármilyen városi területen, ahol található növényzet 

(fenntartott vagy kezeletlen területeken, közparkokban vagy magánterületeken, parkokban, erdőkben, 

elhagyatott telkeken, utcák mentén, természetvédelmi területeken), ezért a gyűjtögetés a formális és informális 

városi zöldterületek biológiai gazdagságára támaszkodik. Az elmúlt évtized kutatásai alapján a városi 

gyűjtögetés jelensége mindennapos, és meglepően elterjedt gyakorlat (LANDOR-YAMAGATA et al., 2018), ami 

sok hasonló jellemzőt mutat a fejlett és fejlődő országok kis és nagyvárosaiban. A városi gyűjtögetést ezzel 

együtt társadalmi és ökológiai diverzitás jellemzi annak szempontjából, hogy kik és miért gyűjtenek, milyen 

előnyöket élveznek ez által, milyen tudásra van hozzá szükségük, milyen jogi háttér és irányítási rendszer 

szabályozza a gyakorlatot, milyen fajokat és termékeket gyűjtenek, milyen helyeket használnak és ezeket 

hogyan menedzselik (SHACKLETON et al., 2017). 

A városi gyűjtögetésnek számos előnye van: megélhetési forrásokat (élelmet) biztosít; balszerencsés 

időkben (természeti katasztrófák, gazdasági veszteségek idején) biztonsági hálóként és megküzdési 

stratégiaként szolgál; megtakarítást kínál a szűkös bevételek mellett; hozzájárul az élelmiszer és egészségügyi 

biztonsághoz és önrendelkezéshez; segít létrehozni és fenntartani a természethez és helyhez való 

kapcsolódást; identitást, kultúrákat támogat; testi és mentális egészségre pozitívan hat (SHACKLETON et al., 

2017); szórakozást nyújt a felfedezés és kaland érzésével; valamint szociális előnyöket biztosít a termények, a 

tudás és az élmény megosztásával (LANDOR-YAMAGATA et al., 2018). Mindezek ellenére a városi zöldfelület 

kezelők és döntéshozók esztétikai, ökológiai és közegészségügyi aggályokkal szembesülhetnek, amikor 

mérlegelik, hogy befogadják-e ezt a gyakorlatot (SHACKLETON et al., 2017). Egy felmérés szerint a 

gyűjtögetők körében szintén a szennyeződések, valamint az ehető és mérgező fajok összetéveszthetősége 

gátolja a gyűjtés gyakorlatát (FISCHER és KOWARIK, 2020), és sokakat elbátortalanít a vonatkozó szabályok 

ismeretének hiánya (SHACKLETON et al., 2017). 

Sok kertészettel foglalkozó ismeretterjesztő cikk hátrányként sorolja fel az adott fa szemetelését, 

ezért olyan fajokat javasolnak utcafronti ültetésre, amik nem hullatják intenzíven levelüket, termésüket. A 

közterületen, utak mentén termő gyümölcsfák közlekedési szempontból veszélyesek, esztétikai és higiéniai 

szempontból pedig problémásak abban az esetben, ha a hulló gyümölcsöket nem takarítják fel - vagy hullás 

előtt nem szedik le a fáról. A gyűjtögetés gyakorlata épp ezért megoldást nyújthat a már elültetett fák okozta 

probléma mérséklésére. 
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A biológiai sokféleséggel kapcsolatos kockázatok kezelhetőnek tűnnek. Egy 2020-as Berlinben 

végzett kutatás szerint sem az őshonos fajokat, sem a ritka fajokat nem gyűjtötték túl a fajok helyi flórában 

tapasztalt mennyiségéhez képest; a bőségesebben előforduló fajokat gyakrabban gyűjtötték. A városi 

gyűjtögetés egy erős eszköz arra, hogy összekapcsolja az embereket a természettel, anélkül, hogy a natív 

biodiverzitást kockáztatná (FISCHER és KOWARIK, 2020). 

A szennyezések és talajtoxicitás hiánya miatt városokban leginkább gyümölcsök és diófélék 

gyűjtése javasolt a zöldségekkel és gombákkal szemben, melyek toxicitása megkérdőjelezhető (BUNGE et al., 

2019). Egy 2014-es német kutatás eredménye szerint a városi környezetben termő gyümölcsök ehető 

szöveteiben kevesebb kadmium és ólom halmozódik fel, mint városi zöldségnövényekben, vagy akár 

szupermarketekből vásárolt friss termékekben, és a bennük mérhető értékek nem haladják meg az európai 

határértékeket. Ezen gyümölcsök fogyasztása tehát nem jelent kockázatot emberi egészségre, amennyiben 

gyűjtésnél (és termesztésnél) figyelembe vesszük az utaktól való minimum távolságot és védősávokat 

(sövények, épületek, falak), és a terményeket alaposan megmossuk (VON HOFFEN és SÄMUEL, 2014). 

A fajok pontos felismerése és határozása a gyűjtés legfontosabb feltétele. Gombákat 

Magyarországon szakellenőrhöz vihetjük, akiknek friss listáját a NÉBIH oldalán érhetjük el. Vadnövény 

szakértői hálózat nem létezik, ezért a határozásban hozzáértő ismerősök (pl. botanikusok, kertészmérnökök, 

biológusok, tapasztalt gyűjtögetők), határozó szakkönyvek, mobil alkalmazások, valamint internetes források 

állnak rendelkezésre (pl. határozó Facebook csoportok, Erdőkóstoló blog, stb.). 

A hazai jogszabályok (2. táblázat): az 1996. évi természetvédelmi törvény szerint védett természeti 

területen lévő erdőkben csak a területileg illetékes természetvédelmi hatóságtól kérelmezett engedéllyel 

lehetséges nem védett növény- és gomba fajok gyűjtése. Nem védett erdőkben a gyűjtés az „erdőtörvény” 

szerint erdei haszonvételnek minősül. Az állam 100%-os tulajdonában álló erdőben az egyéni szükségletet meg 

nem haladó mennyiségű gomba, vadgyümölcs, gyógynövény szabadon gyűjthető. Ezt a mennyiséget az 

erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtó rendelete 

határozza meg naponta fejenként 2 kg-ban, mely kereskedelmi forgalomba nem hozható. Az ezt meghaladó, 

vagy nem állami területen történő gyűjtés csak az erdőgazdálkodó előzetes írásbeli hozzájárulásával 

gyakorolható. Az Erdőkóstoló blogról tájékozódva a törvény által nem szabályozott magánterületeken (gyep, 

erdő, mocsár) a tulajdonos engedélye kell. A közterületek az önkormányzat tulajdonában álló magánterületek, 

így ott az önkormányzat megfelelő szerve adja az engedélyt a növények használatára. A gyűjtés íratlan 

szabályai, amik az etikus, természetbarát és biztonságos gyűjtést biztosítják, az 1. mellékletben találhatóak. 

 VÉDETT TERÜLET NEM VÉDETT TERÜLET 

ÁLLAMI TERÜLET 
természetvédelmi hatósági  
és erdészeti engedélyekkel 

≤2 kg / nap / fő esetén engedély nélkül 

>2 kg / nap / fő esetén  
erdőgazdálkodói engedéllyel 

MAGÁN TERÜLET 
természetvédelmi hatósági  

és tulajdonosi engedélyekkel 
tulajdonosi engedéllyel (bármennyit) 

2. táblázat: Egyéni szükséglet biztosítására gyűjtött gomba, vadgyümölcs és gyógynövény gyűjtésének 

szabályai (saját összesítés a vonatkozó jogszabályok alapján)  
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4. ANYAG ÉS MÓDSZER 

4.1. Saját önellátási törekvés követése 

 Élelem-önellátási törekvésemhez minden rendelkezésemre álló módszert felhasználtam. Ezen 

keresztül felmértem, hogy városi kertészkedéssel és élelem gyűjtögetéssel milyen arányban és milyen 

sajátságokhoz igazodva lehetséges budapesti háztartásom szükségleteit biztosítani. 

4.1.1. Saját háztartásom fogyasztási szokásainak mérése 

Kutatásom egyik célja volt meghatározni, hogy nagyságrendileg milyen arányban lehetséges 

önellátást gyakorolni városi környezetben. Ehhez szükségem volt viszonyítási alapra, ezért 2021 május elejétől 

október végéig, fél éven keresztül követtem 2 fős (1 mindenevő és 1 vegetáriánus személyből álló) háztartásom 

élelmiszer fogyasztási szokásait. Egy erre kijelölt füzetben minden piaci és bolti vásárlást követően feljegyeztük 

a megvásárolt élelmi cikkek mennyiségét, árát, továbbá az általam meghatározott 16 kategória közül az 

élelmiszer típusát (3. táblázat). Az adatokat minden hónap végén Google Táblázatok segítségével 

összegeztem digitális formában. Kategóriánként kiszámoltam az élelmiszer átlagos kilós árát, aminek 

segítségével az ugyanabba a kategóriába tartozó, de önellátásból származó cikkek árát tudtam megbecsülni. 

Október végén az elmúlt 6 hónap adatait egy táblázatban összegeztem, ami a 2. mellékletben található.  

Az élvezeti cikkek (mint a tea, kávé, alkohol) nem szerepeltek a mérésben. A közös adatgyűjtésben 

nem mértük a vendégségben kapott, utazás alatt vásárolt, valamint büfékben, vendéglátóhelyeken fogyasztott 

élelmek mennyiségét. Azok a vásárolt, termelt és gyűjtött javak, amikkel mi láttunk vendégül másokat, illetve 

amik október végéig nem fogytak el, nem kerültek levonásra.  

 

Élelmiszer kategória A kategóriába tartozó élelmiszer típusok 

Gyümölcs friss, fagyasztott, konzerv, aszalvány, lekvár 

Zöldség friss, fagyasztott, savanyúság 

Gomba friss, konzerv 

Burgonya friss, fagyasztott 

Olajos magvak és diófélék nyers, pörkölt 

Hüvelyesek száraz, konzerv, hummusz 

Gabonafélék pékáruk, száraztészta, rizs, zabpehely, egyéb gabonafélék 

Tejtermékek tehéntej, sajt, kefir, joghurt, tejföl, túró, tejszín 

Tojás friss 

Hús termékek nyers, feldolgozott 

Vegán helyettesítők növényi tej, növényi tejszín, tofu, szójajoghurt, vegán sajt 

Ízesítők, szószok só, mustár, ketchup, majonéz, szószok, olívabogyó, pesto 

Zsiradékok margarin, vaj, olaj 

Édesítők cukor, méz 

Sós- és édesipari termékek chips, popcorn, keksz, csokoládé, sütemény, szelet, müzli 

Ivólevek gyümölcslé, üdítő 

3. táblázat: Élelmiszerek kategóriái, és az ebbe sorolt étel típusok (saját összeállítás)  
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4.1.2. Városi kertészkedés 

Önellátási célból való termelést a rendelkezésemre álló összes helyszínen folytattam: közösségi 

kertben, szüleim lakásának erkélyén, valamint lakásom ablakpárkányán. 

       

1. kép: közösségi kert parcella     2. kép: balkonkert ősz végén      3. kép: balkonláda ablakpárkányon 
 

A Kisdiófa utcai kert, melynek 2020. novemberben lettem tagja, egy 5 éve működő közösségi kert 

Budapest belvárosában. Itt egy 2,2 m2-es parcellát bérelhettem az éves tagsági díj (24 000 Ft) ellenében (1. 

kép). Az északkelet-délnyugati tájolású, fa oldalú, belül agroszövettel bélelt, 195x115x41cm-es magaságyás, a 

kert hátsó lebetonozott részén található, árnyékos, két fal által védett, talaja agyagos, tömör. Tagok elmondása 

szerint a korábbi évben szamócát és paradicsomot termesztettek rajta. A parcellára olyan zöldség- és 

fűszernövényeket választottam, amikből rendelkezésemre állt szaporítóanyag (saját magfogásból vagy korábbi 

vásárlásból), és amiket kis mennyiségben, de előszeretettel fogyasztunk, magas piaci áruk van és kis 

tenyészterületűek (spenót, fokhagyma, vöröshagyma, cékla, bazsalikom, koktélparadicsom, karalábé, zeller, 

édesburgonya, fodros kel, rukkola, cukorborsó, metélőpetrezselyem, chilipaprika). Törekedtem az egész éves 

lefedettségre, illetve olyan többhasznú növények beillesztésére, amik védő funkcióval is rendelkeznek 

(sarkantyúka, büdöske). Heti, kétheti rendszerességgel látogattam a kertet, amit tömegközlekedéssel tudtam 

35 perc alatt megközelíteni. A saját parcellán kívül a közös parcellákon termő növényekből (fűszernövények és 

bogyós gyümölcsök) is szüretelhettem. A fogyasztási szokásaink füzetében és táblázatában külön vezettem a 

kertészkedés által kitermelt élelem mennyiségét.  

 Balkonkertészkedést már 2019 tavasza óta folytatok (2. kép), viszont miután testvéremmel 2021. 

májustól elköltöztünk, a növények gondozását szüleimre bíztam. A második emeleti erkély területe 1,5 m2, 

melyből a termesztési felület 0,7 m2. Délelőtti órákban 4-5 óra direkt besugárzást kap, szélnek közepesen kitett, 

csapadék nem éri. A termesztést balkonládákban és különböző méretű műanyag konténerekben folytattam. A 

termőföld meglévő virágföld, zöldségtermesztő földkeverék, tőzeg, illetve közösségi kertből hozott föld keveréke 

volt, melynek tápanyag-utánpótlását házi vermikomposzttal biztosítottam. Szüleimre bíztam a növények és 

közegük napi ellenőrzését, és csapvízzel történő öntözését. Borsmentát, metélőpetrezselymet, szamócát, 

hónapos retket, spenótot, fokhagymát, vöröshagymát, fodros kelt és balkonparadicsomot termesztettem a 
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vizsgált fél éves időszak alatt. Az ehető növények mellett dísznövények (rózsa, leander, krizantém) is voltak az 

erkélyen. Havi rendszerességgel ellenőriztem a növények állapotát és szüreteltem volna le a növényi részeket, 

azonban a balkonkerten való növénytermesztés elé több akadály gördült, mintsem hogy úgy érezzem, megérné 

abba több energiát fektetni. A kis alapterület és alapvető funkciója (pihenés, napozás) miatt alig jutott hely a 

termesztendő növényeknek. A szomszédos diófáról egész tenyészidőszak alatt újra és újra megfertőződtek a 

növényeink tetűvel. A balkonládák a besugárzásnak túlzottan ki voltak téve, ami károsította a növényeket, 

közegüket kiszárította, míg a földön álló konténerek sokszor nem kaptak elegendő napsütést. Az erkélyen nem 

sikerült érdemi mennyiségű élelmet termelni, ezért ezt a fogyasztási táblázatban sem követtem. 

A lakásom ablakpárkányán gyógy- és fűszernövényeket termesztettem (bazsalikom, 

metélőpetrezselyem, zsálya), amik azonban a szobanövényekről befertőződtek tripsszel (3. kép), és a költözés 

után nagyon hamar elpusztultak. Emiatt és hely szűke miatt nem próbálkoztam tovább más ehető növény 

lakáson belüli termesztésével, mérhető mennyiségű élelmiszert tehát itt sem sikerült előállítani. 

 

4.1.3. Városi gyűjtögetés 

Július végétől kezdődően gyümölcsökre koncentrálva folytattam gyűjtögetést heti, kétheti 

rendszerességgel. Általam és ismerősök által felfedezett gyűjtési helyeket látogattam parkokban, városhatáron 

belül eső erdőkben és utak mentén, ahol cseresznyeszilvát, fügét, törökmogyorót és húsos somot gyűjtöttem. 

Városom határán kívül eső területeken gombásztam is. Ezeket az erdőket elsősorban kirándulási céllal 

kerestem fel, és csak mellékesen gyűjtöttem onnan élelmet. A gyűjtött gombák és növények mennyiségét a 

fogyasztási szokásaink füzetében és táblázatában külön vezettem. A gyűjtött gyógyhatású gombák és 

gyógynövények súlyát nem számítottam bele a háztartás összes élelem fogyasztásába. 

 

4.2. Városi gazdálkodás és gyűjtögetés kérdőíves felmérése 

Önellátásra törekvésem eredményeinek követése számosított adatokkal válaszolja meg azt a kérdést, 

milyen mértékben sikerül saját fogyasztású javakat előállítanom. Viszont ahhoz, hogy ne csak az én 

módszereim és motivációim legyenek reprezentálva, összeállítottam egy kérdőívet, amit egy 2018-as kutatás 

(Urban Foraging in Berlin: People, Plants and Practices within the Metropolitan Green Infrastructure) ihletett 

(LANDOR-YAMAGATA et al., 2018). Az interjúik alapjául szolgáló kérdéssorból indultam ki, amit saját 

tapasztalataim és kutatási céljaim szerint alakítottam át. Google Űrlapok segítségével állítottam össze a 

kérdőívemet, ahol törekedtem arra, hogy minél több feleletválasztós, és minél kevesebb saját választ igénylő 

kérdés szerepeljen (lásd: 3. melléklet). Hasonló érdeklődésű ismerősökkel konzultálva véglegesítettem a 

kérdéssort, és miután ők tesztelték, 2021. márciustól júliusig több helyen meghirdettem: saját közösségi média 

felületeimen, a Városi Permakultúra Facebook csoportban, a Magyar Permakultúra Egyesület levelezőlistáján, 

az Erdőkóstoló blog Facebook oldalán, valamint felkértem 10 budapesti és 8 vidéki közösségi kert kontakt 

személyét arra, hogy továbbítsák a kérdőívet kertészeiknek. A 243 beérkező válaszból 229 értékelhető adatsort 

dolgoztam fel.  
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5. EREDMÉNYEK 

5.1. A városi élelem-önellátás mértéke 

Háztartásom fél éves élelmiszer fogyasztása összesen 356,9 kg volt (kivéve: tea, kávé, alkohol; utazás 

vagy nyaralás alatt vásárolt, valamint büfékben, vendéglátóhelyeken fogyasztott élelmek) (1. ábra). Ebből 278,5 

kg élelmiszert vásároltunk 315 930 Ft értékben. Családunktól, barátainktól, munkahelyeinktől 48,1 kg 

élelmiszert kaptunk, melynek becsült értéke 58 780 Ft. A kapott étel saját termény vagy fölösleg megosztását 

jelentett, illetve készített vagy vett élelmek (pl. sütemény, friss gyümölcs és zöldség, kovászos uborka, dió, sós 

és édes csemegék, stb.) ajándékozását.  

A közösségi kertben 4,35 kg élelmet tudtam termelni, aminek becsült értéke 3445 Ft, ezzel nem térült 

meg a parcella bérlésének 24 000 Ft-os költsége. A termelt zöldség hozama 1,98 kg/m2 volt. A kertbe 

tömegközlekedéssel 35 perc alatt értem ki, átlagosan kéthetente egyszer, nyáron a nagy szárazságban hetente 

egyszer látogattam meg. A kertben nem csak a növények gondozására és a zöldhulladékunk (fél év alatt 19,2 

kg) komposztálására volt lehetőségem, hanem kikapcsolódás, baráti találkozók és közösségi programok 

helyszínéül is szolgált. A legnagyobb hátrányt a kerttől való távolság és a kijutás nehézsége jelentette - sokszor 

többet utaztam, mint amennyi időt kint tudtam tölteni. 

A városban és a városhatáron kívüli területekről a fő termési szezonban heti rendszerességű gyűjtés 

mellett (összesen 14 alkalom) (4. kép) 26,0 kg mennyiségű élelmet sikerült gyűjteni (elsősorban gyümölcsöket 

és gombát), melynek becsült értéke 22 270 Ft. Bár a zöld területek felfedezését és látogatását alapvetően a 

gyűjtés motiválta, a gyűjtött élelem mennyiségétől függetlenül mindig javult kedélyállapottal tértem haza. A 

jóleső séta, az élővilággal való kapcsolódás és a felfedezés öröme jelentették a legfontosabb előnyöket, azon 

túl persze, hogy olyan új élelmeket is kipróbálhattam, amiket soha korábban (pl. húsos som vagy piruló galóca). 

Érdekes kapcsolódási pont volt ez ismerőseimmel, mert meglepően sokan ismertek jó helyeket és fákat, illetve 

páran a gyűjtésekre is elkísértek, ezért programként is megállta a helyét a közös gyümölcsszedés. A gyűjtés 

gyakorlata közben a leginkább negatív tapasztalatom az volt, hogy az út menti fákról szedett gyümölcsök 

szemmel láthatóan szennyezettek voltak (5. kép), emiatt extra odafigyelést igényelt a mosásuk. 

Romlandóságuk és nagy mennyiségük miatt a gyűjtött gyümölcs és gomba feldolgozása okozta a legtöbb 

nehézséget, de a készült lekvárokat és a friss gyümölcsöt mindig nagy öröm volt megosztani szeretteimmel.  

          

4. kép: füge gyűjtés parkban                       5. kép: cseresznyeszilva szedés után 
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1. ábra: 2 fős budapesti háztartás fél éves élelmiszer fogyasztása (2021 május elejétől október végéig) 

Az önellátásból származó termelt, gyűjtött és kapott javak összegzett súlya 78,4 kg, a háztartásom 

tehát fogyasztott mennyiség alapján 22 %-ban tudott önellátó lenni (2. ábra), ezzel (becsülve) 84 495 Ft-ot 

tudott megtakarítani fél év alatt. 

 

2. ábra: Városi élelem-önellátás aránya mennyiség szerint  
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5.2. A városi gazdálkodás és gyűjtögetés motivációi, módszerei Magyarországon 

5.2.1. Demográfia 

 

              

3. ábra: A válaszadók városai, és a beérkező válaszok összesített száma megyénként / kerületenként 

46 magyarországi városból érkezett összesen 229 válasz a kérdőívre, Somogy és Nógrád megye 

kivételével minden megyéből. A legtöbb válasz (114 db, 49,8%) Budapesti lakosoktól érkezett, a főváros szinte 

mindegyik kerületét reprezentálva (kivéve: V. és XX. kerület). 9 budapesti válaszadó nem adta meg a kerületét. 

A legtöbb válasz a VI. kerületből (17 db) és a XXII. kerületből érkezett (10 db). Országosan a második legtöbb 

választ Pécsről kaptam (31 db, 13,5%), a harmadik legtöbbet pedig Miskolcról (10 db, 4,4%). A maradék 74 

válasz 43 város közt oszlott meg (3. ábra). 

A 229 kitöltő átlagosan élete 79,8%-át városban élte le. 135 fő (58,95%) születése óta városban lakik, 

11 fő még 10 éves kora előtt költözött városi környezetbe és azóta él ott. A maradék 83 fő átlagosan 22,5 éve 

lakik városban (min. 2, max. 52 év). Azok, akik nem születésük óta élnek városban, életük átlagosan 45,3%-át 

töltötték városi környezetben (min. 3,3%, max. 98,3%). Többen kiemelték, hogy kertvárosi részen élnek (5 db), 

hogy volt olyan időszak az életükben, amikor vidéken laktak (5 db), és néhányan azt, hogy bár városban élnek, 

de sok időt töltenek vidéken (3 db). Két olyan település is volt (Bátaszék és Bonyhád), akinek lakói bár 

születésük óta ugyanott laknak, de a települést életük során nyilvánították várossá (3 db). A kitöltők 52,0%-a 

nem tervez a városból elköltözni. 30,1%-uk a távoli jövőben (évek múlva), 17,9%-uk pedig a közeljövőben (1-2 

éven belül) tervezi a vidékre költözést. 

 

4. ábra: A kitöltők korának eloszlása darabszám szerint 
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A kérdőívet kitöltők közül a legfiatalabb 16 éves, a legidősebb 77 éves volt, ezek között szinte minden 

korosztály reprezentálta magát. A legnagyobb számban a 45 évesek voltak képviselve 12 kitöltéssel (4. ábra). 

A nemek közti eloszlás a következőképpen alakult: a kitöltők 14,85%-a férfi (34 fő), 84,71%-a nő (194 

fő), 0,44%-a pedig non-binary (1 fő) volt. 

A kérdőívet kitöltők 20,5%-a nem dolgozik (ebből 14 tanuló, 4 háztartásbeli, és 29 nyugdíjas). A 

maradék 79,5%-a a kitöltőknek túlnyomó többségében szellemi foglalkozású. Az összes kitöltő 9,2% százaléka 

(21 db) foglalkozik kifejezetten természettudományokkal. 

 100 szellemi foglalkozású (pl. kutató, jogász, közgazdász, ügyvéd, mérnök, köztisztviselő, újságíró, 

pénzügyi szakember, informatikus, termékfejlesztő, építész, vállalkozó, irodai alkalmazott, 

adminisztrátor, vezető, ügyintéző, asszisztens, könyvelő, menedzser, tanácsadó, tervező, előadó) 

 21 természettudományokkal foglalkozó (pl. kertész, őstermelő, biológus, környezeti nevelő, 

agrármérnök, tájépítész, humánökológus, gombaszakellenőr, környezetmérnök) 

 15 egészségügyi és szociális dolgozó (pl. orvos, pszichológus, gyógytornász, ápolónő, 

mozgásterapeuta, gyógyszerész, dúla, szociális munkás, szociális gondozó) 

 30 pedagógus (pl. tanár, egyetemi oktató, nevelőnő, terapeuta, óvodapedagógus, szociálpedagógus, 

nyelvtanár, dajka) 

 16 fizikai munkát, szolgáltatást, művészetet végző (pl. szakács, barista, cukrász, felszolgáló, 

kereskedelmi dolgozó, eladó, karbantartó, szerelő, női ruha készítő, fodrász, rendezvényszervező, 

fotós, népi kézműves, táncművész, grafikus, festőművész) 

 

5.2.2. A városi gazdálkodás Magyarországon 

A kitöltők közül 69 fő csak gazdálkodott (30,13%), 20 fő csak gyűjtött (8,73%), 140 fő mindkettőt 

gyakorolta az elmúlt egy évben (61,14%). Tehát 209 fő gazdálkodott városban (91,27%), az ő adataikat 

összegzem a következőekben. 

 

5. ábra: Városi gazdálkodás helyszínei és terményei, említések darabszáma szerint 
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Az emberek 53,6%-a, 112 fő csak 1 helyen kertészkedett (közülük 76-an saját kerttel rendelkeztek, 

12-en közösségi kert parcellán kertészkedtek, 4-en ismerős földterületén). A többi 97 fő egyszerre több, akár 

3-4 helyszínen is gazdálkodott (pl. „ablakpárkányon, erkélyen, ismerős földterületén, hobbitelken”). A 

kérdőívben nem szerepelt, de 3 ember feltüntette termesztési helyszínként a munkahelyét, illetve 1 fő 

hajléktalanszálló kertjében termelt élelmet („van 4 intézmény, melyekben a kertek kb. 500-1500 m2-esek”). A 

tetőkert, mint helyszín, szerepelt a kérdőívben, de a 209 válaszadóból egy ember sem végzett ott termesztést 

(5. ábra). 

182 adat alapján (27 fő nem adta meg a területének nagyságát) az átlagos földterület, amin a városi 

kertészek gazdálkodtak, az 572,8 m2 volt. A legkisebb termesztési terület 0,36 m2 volt egy ablakpárkányos 

nevelésben, a legnagyobb pedig egy őstermelőhöz tartozó 40 hektáros földterület volt. A gazdálkodók 

többségének, 98 főnek volt ≤60 m2 területe (átlag: 12,1 m2), 61 főnek 100 és 1000 m2 közt (átlag: 386,3 m2), 

23 főnek pedig 1000 m2 feletti területe (átlag: 3456,5 m2). 

A városi gazdálkodás főbb terményei a gyógy- és fűszernövények, zöldségek, gyümölcsök és 

hüvelyesek voltak. Állati termékeket (húst, tojást, tejtermékeket) illetve gabonaféléket csak nagyméretű saját 

kertben állítottak elő (5. ábra). Arra a kérdésre adott válaszban, hogy milyen mértékben tudnak önellátóak lenni, 

sokan kiemelték, hogy milyen javakból tudtak jelentős mennyiséget termelni („Ház körül picike kert, plusz 

közösségi parcella. 2 db 2x2 méteres és itt-ott az udvar szegleteiben: Salátából elég lett a családnak. 

Paradicsom 2 hónapra elég 4 tagú családunknak. Cukkini 8 db. Sóska 4-6 főzés. Borsó 3 főzés. Málna, eper 

fogyasztás fele.” „Pár m2 ismerős földterületén: Az évtől függ a gyümölcs mennyisége, de sárgabarack, 

cseresznye bőven jut. Egyébként ezeket nem ennénk, mert annyira drágák még szezonban is.” „Saját kert (700 

m2): Tojásból 100% önellátóak vagyunk és a szülőket is ellátjuk. A többi jelképes.” „Saját kert (1000 m2): 

Zöldségfélék 98%, gyümölcs 90%, hús 25%”). 35 fő kiemelte, hogy a megtermelt mennyiség elenyésző, nagyon 

kevés, töredéke a saját fogyasztásnak („Ablakpárkányon, függőfolyosón, közösségi kert parcellán (összesen 

kb. 6 m2): 2-3 kg/év, elhanyagolhatóan kevés % egyelőre sajnos.” „Ablakpárkányon, függőfolyosón, közösségi 

kert parcellán (4 m2): 5 kg, de nem ez a lényeges motiváció”). 32 fő nem mérte a terményeinek mennyiségét, 

és becsült értéket sem adott meg („Saját kert (350 m2): Fogalmam sincs, sose számoltam össze, de dugig van 

mindig a kamra, a hűtő.” „Ablakpárkányon, erkélyen, közösségi kert parcellán (3x3m): Ezt így nem tudom 

megmondani. A paradicsom egész nyáron termett, tavaly nem vettem paradicsomot nyár elejétől ősz végéig”). 

Volt, aki a cserét és ajándékozást is kiemelte („Saját kert (500 m2): 3-400 kg, ez a család éves fogyasztásának 

70-75 %-a, és ajándékozni is szoktunk.” „A lakásban, ismerős földterületén, munkahelyen (200 m2): 30-50 kg, 

5%, de rengeteget cserélek”). 

77 adatból számolva, ahol megadták a termelt javak éves mennyiségének pontos vagy becsült súlyát, 

48,47 kg volt az átlagos termés (min. 0,4 kg, max. 500 kg). Akik %-ban is megadták a terményeiket (112 adat), 

azok átlagosan 27,35%-ban tudtak önellátóak lenni. 91 adatból számolva, ahol a termelt javak kg-ja és a terület 

nagysága is meg volt adva, a hozam 0,02 és 6,67 kg/m2 közt mozgott, átlagosan 0,90 kg/m2volt. A terület 

nagysága természetesen nem minden esetben egyezik az aktuális termesztő felület nagyságával, és a termés 

súlya is sokszor csak becsült érték.  
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6. ábra: A városi gazdálkodásra motiváló tényezők említésének gyakorisága 

 

7. ábra: A városi gazdálkodás hátrányai, említések gyakorisága szerint 

116 fő (55,5%) nem tapasztalt semmilyen hátrányt. A legtöbbször említett negatívumai a városi 

kertészkedésnek az időhiány, az alacsony energiahatékonyság, a költséges öntözés és a szennyezettség 

kérdései voltak (7. ábra). A pozitívumok közül leggyakrabban a mentális és testi egészségre gyakorolt pozitív 

hatást, a rekreációt, az egészséges étel előállítását és a környezettudatosságot említették. Az önellátás, mint 

tudatos motiváció, 117 embernél, azaz a városi gazdálkodók 56%-ánál jelent meg (6. ábra). Az előnyök és 

hátrányok adatsorait összehasonlítva, majdnem 7-szer annyi pozitív említés hangzott el a város gazdálkodással 

kapcsolatban (1352 db), mint negatív (195 db).  
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5.2.3. A városi gyűjtögetés Magyarországon 

A 229 összes beérkező válaszból az alábbiakban 160 fő adatait összegzem, akik közül 20-an kizárólag 

gyűjtéssel, 140-en emellett gazdálkodással is foglalkoztak az elmúlt évben. 

 

8. ábra: Városi gyűjtögetés helyszínei és terményei, említések darabszáma szerint 

A gyűjtők túlnyomó többsége a város határán kívül eső, távoli vagy közelebb található zöld felületeket 

választotta gyakorlata helyszínéül, ahol legnagyobb arányban gyógynövényeket, gyümölcsöket, gombákat, 

zöldeket és magvakat gyűjtöttek (8. ábra). A válaszadók átlagosan évi 20 alkalommal (2-3 hetente) végeztek 

gyűjtést. Hetente többször 4 fő, heti egyszer 28 fő, kéthetente egyszer 22 fő, havonta egyszer 41 fő, 

negyedévente egyszer 39 fő, félévente egyszer 20 fő és évente egyszer 4 fő járt gyűjtögetni.  

63 adatból, ahol a kilós adat fel volt tüntetve, átlagosan 13,7 kg terményt tudtak évente gyűjteni. A 

legtöbb heti egy gyűjtési rendszerességből származó 100 kg volt, ami főleg gyümölcsökből állt. A válaszadók 

sokszor kiemelték, milyen javakból tudtak önellátóak lenni („Csak ízelítő a mennyiség, de a bodzaszörp a 

családot ellátja.” „10 kg, ami a vargánya fogyasztás 100%-a.” „5 kg medvehagyma, annak 100 százaléka.” 

„Mindig van mindenféle gyógytea, amit ismerünk, fogyasztunk, nem kell boltban venni.” „2-4 adag 

gyümölcslevest tudok belőle főzni plusz amit néhány nap alatt frissen elfogyasztok”). A javak mennyiségét itt 

sem tudta mindenki megbecsülni („Ezt sem tudom, sajnos. Élvezetből, nem szükségből gyűjtögetek.”).  
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9. ábra: A városi gyűjtögetésre motiváló tényezők említésének gyakorisága 

 

10. ábra: A városi gyűjtögetés hátrányai, említések gyakorisága szerint 

A pozitívumok közül leggyakrabban a mentális és testi egészségre gyakorolt pozitív hatást, az 

egészséges táplálékot, és a természetjáráshoz adott plusz motivációt említették. Az önellátás, mint tudatos 

motiváció, 54 embernél, azaz a városi gyűjtögetők 33,75%-ánál jelent meg (9. ábra). „Fontosnak tartom hogy a 

tapasztaltabb emberek a tudásunkat tovább adják. Szerintem ilyen 'megbecsülés' egyáltalán nem fontos az 

emberek többségének, pedig a tudásuk segítségével mi is tanulunk, ők pedig igazán hasznos tagjai a 

társadalomnak” – emelte ki az egyik válaszadó. „Meg rossz nézni, hogy potyog az eperfáról le a termés, és 

senkit se érdekel. Vagy ott vannak a fűszernövények a közeli parkban, s csak állnak, pedig néha egy kis friss 

rozmaring jól jön” – fogalmazta meg motivációit egy másik gyűjtő. 

112 fő (70%) nem tapasztalt semmilyen hátrányt. A legtöbbször említett negatívuma a városi 

gyűjtögetésnek a tisztaság kérdése, az információhiány a szabályozásokról, valamint a fajok határozásához 

kapott segítség hiánya (10. ábra). Egyikük saját válaszként a következő aggályt fogalmazta meg: „Néha nagyon 

furán néznek rám a járókelők, időnként tartok tőle, hogy kihívják rám a rendőrséget vagy a közterület-

felügyeletet.”  

Az előnyök és hátrányok adatsorait összehasonlítva, majdnem 14-szer annyi pozitív említés hangzott 

el a város gyűjtögetéssel kapcsolatban (900 db), mint negatív (66 db).  
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5.3. A városi élelem-előállítás jellemzői 

Saját budapesti önellátási törekvésem tapasztalatai és a kérdőív elemzése nyomán az alábbiakban 

szedtem listába a városi környezet vegetációt és növénytermesztést befolyásoló jellemzőit (TÓTH, 2017 

alapján): 

 FÉNY, BESUGÁRZÁS - A sűrű beépítettség miatt egyes területek állandóan árnyékban maradnak, 

vagy sugárzásnak túlzottan kitettek. A burkolt felületekről, ablakokról, falakról a fény gyakran 

visszaverődik. 

 MAGASABB HŐMÉRSÉKLET - A burkolt felületek és épületek hőelnyelő és visszasugárzó 

képessége, valamint a fűtés és klímaberendezések miatt kialakulnak az ún. városi hőszigetek. Az átlag 

hőmérséklet magasabb, mint a városon kívüli területeken. A kártevők könnyebben áttelelnek. 

 LEVEGŐ - Magas szennyezettsége (por, füst, korom, SO2, NOx, Pb) gátolhatja a fotoszintézist, és 

fogyasztási kockázatot jelenthet. 

 SZÉLSŐSÉGES SZÉLVISZONYOK - Az épített környezet miatt kialakuló szélcsatornákban a 

növények károkat szenvedhetnek; a szélárnyékos területeken az állomány gyenge szellőzése 

kedvezhet a kórokozóknak.  

 VÍZ, CSAPADÉK - Kútfúrásra és forrásvíz vételre limitált lehetőség van. Öntözésre gyakran csak ivóvíz 

áll rendelkezésre, ami drága, és magas keménységi foka miatt növények számára rossz minőségű. A 

hulló csapadék nagy részét elcsatornázzák. Egyszerre, nagy mennyiségű és hirtelen érkező csapadék 

esetén a csatornarendszer befogadóképességének limitáltsága és a burkolt felületek nagy kiterjedése 

miatt villámárvizek alakulhatnak ki. 

 TALAJ - Kevés a termesztésre alkalmas, jó minőségű talaj; sokszor a burkolat miatt hozzáférhetetlen. 

A városi talajok gyakran szennyezettek (pl. útsózásból hátramaradt nitrátok, nehézfémek), 

tömörödöttek, szerves anyag tartalmuk és talajélet-aktivitásuk alacsony.  

 ÉLŐ KÖRNYEZET – A városban mennyiségileg kevés, illetve gyakran aránytalan eloszlású a 

természetes vegetáció elhelyezkedése. Alacsony a fajok diverzitása, emiatt nagyobb a károsítóknak 

való kitettség. Hiányoznak a zöldfolyosók, azaz nincs összeköttetés a városi zöld területek közt, emiatt 

a természetes ökoszisztémák önszabályozási lehetőségei korlátozottak.  

 NAGY NÉPSŰRŰSÉG, VÁROSI ÉLETMÓD – A városi életmód miatt jellemző az időhiány. A 

közlekedés gyakran nehezen megoldható, zöld területek elérése emiatt korlátozott. A szomszédok 

közelsége miatt több lehetőség van egymás zavarására, ami konfliktusok forrása lehet. 

 HULLADÉK - Építkezéseken, ipari tevékenységek során, és a háztartásokban nagy mennyiségben és 

koncentráltan keletkezik hulladék.  

 ÉPÍTETT KÖRNYEZET – Felhasználatlan, hozzáférhetetlen, termesztésre gyakran alkalmatlan 

területek vannak túlsúlyban. Sokaknak nem, vagy csak nagyon kis saját zöldterület áll rendelkezésére.  
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6. KÖVETKEZTETÉSEK 

Kutatásom célja a városi élelem-önellátás jelenségének definiálása, jelentőségének és 

hatékonyságának felmérése volt. Saját önellátási törekvésem tapasztalataiból és az általam összeállított 

kérdőívre érkező 229 adatsorból igyekeztem válaszokat adni a következő kérdésekre: hogyan és milyen 

mértékben lehet városi környezetben, egyén és háztartás szintjén önellátásra törekedni, illetve megéri-e ezzel 

foglalkozni? 

 

6.1. A városi élelem-önellátás módszerei 

Ahogyan azt saját tapasztalataim és a kérdőívet kitöltő emberek megerősítették, élelem-önellátásra 

városi környezetben több lehetőségünk is van gazdálkodással, gyűjtéssel és a javak megosztásával. Ezeket a 

módszereket a városi környezet vegetációt és növénytermesztést befolyásoló jellemzői erősen 

befolyásolhatják. Az alábbi lehetőségek és megoldások állnak rendelkezésünkre (TÓTH, 2017 nyomán): 

 A falakról, ablakokról, egyéb felületekről visszaverődő fény segítheti a növényeket. A túlzott 

besugárzás ellen indokolt esetben árnyékolást kell biztosítani. 

 A magas hőmérséklet és hosszabb fagymentes időszak lehetővé teszi melegigényes növények 

termeszthetőségét, és megnyújtja a tenyészidőszakot. Faj és fajtaválasztásnál ezt vegyük figyelembe! 

 Gyűjtésnél és termesztésnél a forgalomtól távoli helyeket részesítsük előnyben, a terményeket 

alaposan mossuk meg. Védőnövény-sávok telepítése segíthet a szennyezett levegő szűrésében. 

 Szeles területeken (pl. tetőkerteken) olyan szélfogókat és védősávokat alakítsunk ki, amiken a szél 

keresztül tud fújni, így elkerüljük a káreseteket. 

 A burkolt felületekről és tetőkről begyűjtött csapadékvizet és szürkevizet öntözési céllal 

hasznosíthatjuk. Az esővízgyűjtés a csatornákat is tehermentesítheti zivatarok idején. 

 Ha nincs elérhető, jó minőségű talaj, végezhetünk termesztést magaságyásokban és konténerekben. 

Törekedjünk a talajjavításra pl. komposzttal, egyéb szerves anyagokkal! 

 Alakítsunk ki madár és rovarbarát kertet (madáretető, madáritató, rovarszálló, virágos növények 

nagyszámú és tudatos telepítésével)! A városi zöldfolyosók létrehozása támogathatja az ökoszisztéma 

önszabályozó képességének javulását. 

 A kis távolságok és kiterjedtebb szociális háló miatt könnyű hozzáférésünk van eszközökhöz, 

anyagokhoz, tudáshoz, valamint a termények jobb elosztása is megoldott. Városokban elérhetőbbek 

a kertészeti szaküzletek. 

 A koncentrálódva, nagy mennyiségben keletkező szerves hulladékot komposztálhatjuk, helyi 

erőforrásként alkalmazhatjuk. 

 A városban található felhasználatlan területek (üres, elhagyott, törmelékkel teli telkek, lapostetők, 

tisztások) mind lehetőségek kertek kialakítására. Vertikális kertészkedéssel a kis helyeket is jobban 

kihasználhatjuk. 



 

26 
 

A kérdőívre adott válaszokban a városi (veteményes) kertművelés típusai közül (SZALÓK et al., 2019) 

a családi kertek és a közösségi kertek szerepeltek a legnagyobb arányban. Nagy eltérések mutatkoztak a 

rendelkezésre álló termőterületek közt (volt, akinek több ezer m2, és volt, akinek kevesebb, mint 1 m2 állt 

rendelkezésére), azonban a helykihasználásra törekvés és a kreativitás általánosan jellemző volt a városi 

kertészekre. A gerilla akciókat leszámítva a konténerestől a kerti növénytermesztésig minden lehetőséget 

alkalmaztak, amelyek A városi tanya c. könyvben szerepeltek (ROSTA, 2009). 

A városi gazdálkodók főbb terményei a gyógy- és fűszernövények, zöldségek, gyümölcsök és 

hüvelyesek voltak. A városi mezőgazdálkodás középpontjába a részleges önellátást érdemes helyezni, amely 

pont az ilyen tápanyagban gazdag élelmiszerek előállítására összpontosít, magas hozamot és nagy 

termésbiztonságot adó módszereket alkalmazva (HUME et al., 2021). A sikeres városi termesztésre tett 

javaslataimat (lásd: 3.3.1. és 6.1. fejezet) későbbi kutatásokban érdemes lehet kiegészíteni és felmérni. 

A kertészkedés mellett további élelmiszer szükségleteink biztosítása gyűjtögetéssel is lehetséges. A 

városban lakó gyűjtők inkább a település határain kívül eső zöld területeket látogatták, átlagosan 2-3 hetente. 

Kifejezetten városi területeken való gyűjtésről kevesebb említés történt. A kérdőív válaszadói a legnagyobb 

arányban gyógynövényeket, gyümölcsöket, gombákat, zöldeket és magvakat gyűjtöttek. A gyakorlat 

magyarországi relevanciáját a zöld területeket felkereső emberek motivációinak felmérésével lehetne tovább 

vizsgálni, ezen belül megállapítva a városi gyűjtögetők arányát. Jövőbeni kutatáshoz további javaslatom a 

nagyobb városok (pl. Budapest) zöld területein felmérni az ehető javakat, a gyűjthető fajokat listába szedni, és 

ezen tudást megosztani rászorulókkal és oktatási intézményekkel. Emellett javaslom a városban gyűjtött (és 

termesztett) élelmek beltartalmi értékeinek és potenciális szennyezettségének, illetve a gyűjthető fajok 

termőképességének vizsgálatát is.  

 

6.2. A városi élelem-önellátás mértéke 

A városi élelem-önellátás mértéke függ a módszereinktől, a rendelkezésünkre álló terület nagyságától 

és szabadidő mértékétől, a termesztési, faj- és helyismereti tudásunktól, szociális hálónk erősségétől, egyéb 

erőforrásainktól (pl. közlekedési lehetőségek, eszközökre fordítható pénzösszeg, stb.), valamint az igényeink 

és szokásrendszerünk megváltoztatására való hajlandóságunktól.  

Az éves zöldség fogyasztásunkhoz szükséges termőterület kiszámításához KSH adatokhoz fordultam. 

2019-ben a fontosabb zöldségfélékből (vöröshagyma, sárgarépa, petrezselyemgyökér, paradicsom, uborka, 

zöldborsó, zöldbab, káposztafélék, paprika, görögdinnye, sárgadinnye) 1 fő 1 év alatt 41,4 kg-ot fogyasztott 

(KSH-2). A zöldségtermesztés átlag hozama ugyanebben az évben 2,1 kg/m2 volt (KSH-3). Ezekkel az 

adatokkal számolva 1 fő 1 éves zöldség szükségletének termesztéséhez 19,7 m2, illetve a károsított, beteg, 

fogyasztásra alkalmatlan és tárolás során megromló termények miatt 10%-os biztonsági túltermeléssel 

számítva 21,7 m2 termő terület szükséges. Ez a szám irányadónak jó, de érdemes megjegyezni, hogy a városi 

élelemtermő kertek jelentősen nagyobb hozamot produkálhatnak a kereskedelmi megfelelőjükhöz képest, 

illetve ez a számítás nem veszi figyelembe sem a szezonalitást, sem a termesztett növények kiegyensúlyozott 
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étrendhez szükséges mikroelem tartalmának elégségességét (HUME et al., 2021). Az én parcellám 

terméshozama 1,98 kg/m2 volt, jól tükrözve ezt a hagyományos gazdálkodásból számított termésátlagot. A 

kérdőív adatai alapján a városi kertek átlagos termése 48,5 kg volt évente, önellátási arányuk 27,4%. Azokból 

az adatsorokból számítva, ahol a terület nagysága és a termés mennyisége is megvolt adva, az átlagos hozam 

0,9 kg/m2 volt (min. 0,02 és max. 6,67 kg/m2). 

Fán termő gyümölcs fogyasztásunk 2019-ben fejenként 22,8 kg volt (KSH-2). Ezt a mennyiséget 

nekem fél év alatt 14 gyűjtési alkalommal sikerült túlteljesíteni, de persze ez mind a nyári, őszi hónapokra 

koncentrálódott. Az önellátási törekvésemmel vállaltam a szezonális étkezést, melynek része a felesleg 

tartósítása (fagyasztással, befőzéssel, aszalással, stb). A városi gyűjtögetők 2-3 hetente végzett gyakorlatukkal 

átlagosan 13,7 kg terményt tudtak előállítani.  

A kérdőívemben nem mértem fel a kapott élelmek arányát. Saját adatsorom alapján fél év alatt a 

fogyasztásunk 13,8 %-át tette ki az ajándékba kapott élelmiszer mennyisége.  

Az én 2 fős budapesti háztartásom 22 %-ban tudott önellátó lenni a fél éves vizsgált időszak alatt, 

amivel becslésem alapján 84 500 Ft-ot tudott megtakarítani. A részleges élelem-önellátás városi környezetben 

tehát reális cél, mértékét és hatékonyságát azonban sok tényező befolyásolja.  

 

6.3. A városi élelem-önellátás jelentősége, perspektívái 

Kérdőívem segítségével a városi élelem-önellátás gyakorlatainak módszereit és motivációit mértem 

fel. A beérkező válaszok alapján egy területileg és korosztályilag jó eloszlású adatsort kaptam olyan városi 

lakosoktól, akik átlagosan életük 4/5-ét városban élték le, és akiknek több, mint a fele ezen nem is tervez 

változtatni. A válaszadók 85%-a nő, és túlnyomó többségük szellemi foglalkozású. Az adatsoromban 

reprezentált emberek azok, akiknek van igényük, rendelkezésére álló erőforrásaik (idő, föld, tudás, pénz, stb.) 

és lehetőségük az élelmiszerek saját fogyasztási célú előállítására.  

Az önellátás, mint tudatos motiváció csak a gazdálkodók 56, és a gyűjtögetők 34 %-ánál jelent meg. 

Városi kertészkedésnél és gyűjtögetésnél a pozitívumok közül leggyakrabban a mentális és testi egészségre 

gyakorolt pozitív hatást, a rekreációt, az egészséges étel előállítását, a környezettudatosságot és a 

természetjáráshoz adott plusz motivációt említették – ezeket saját tapasztalataim is megerősítették. Arra a 

kérdésre, hogy megéri-e városban élelmet termelni és gyűjteni, a válasz természetesen szubjektív, azt viszont 

elmondhatjuk, hogy azok, akik végzik ezeket a gyakorlatokat, majdnem 9-szer több pozitív említést tettek, mint 

negatívat. A legtöbbször említett hátrányokat és megoldási javaslataimat a 4. táblázatban foglaltam össze. 

A kérdőív olyan embereket ért el, akik főként kedvtelésből, és nem rászorulásból foglalkoznak 

termesztéssel és gyűjtéssel. Az a réteg, aki szükségből állítja elő a maga élelmét, jelen kutatásban nem volt jól 

reprezentálva, habár a városi élelemhez való hozzáférés nekik is előnyt jelenthet (pl. a hajléktalanoknak). Az 

egyre növekvő városi lakosság élelmiszer-ellátásában és edukációjában is fontos szerepet tölthet be a városi 

önellátás. Akár egy kertlátogatással közelebb lehet vinni a vidéktől eltávolodott felnőtteket és gyermekeket az 

élelmiszertermesztés folyamataihoz, hogy ezáltal edukáltabb, fenntarthatóbb döntéseket hozzanak vásárlásuk 



 

28 
 

során, pl. annak tudatában, minek van éppen szezonja. A termesztéssel egészségtudatos és fenntartható 

módon látjuk el táplálékkal magunkat és a környezetünkben élő embereket, miközben élelmiszer-

önrendelkezésünk növekszik és bizonytalanságérzetünk csökken. A városi kertészkedés és az ehető növények 

ismerete növeli a biológiai tudásunkat, segíti a példamutatást, klímatudatosabbá teszi az egyéneket és 

közösségeket, élhetőbbé teszi a városokat, és közelebbi kapcsolatot alakít ki a hellyel ahol élünk, így ezáltal 

jobban törődünk annak sorsával és jólétével. 

 

 Negatívum 
Említések 

száma 
Megoldási javaslat 

Kétségeim vannak a városban 

termesztett, illetve a városból 

gyűjtött ételek tisztaságával, 

minőségével kapcsolatban 

20 + 29 

lásd: 3.3.1. és 3.3.2. fejezet 

Termesztés magaságyásban, konténerben. Gyümölcs 

gyűjtése forgalomtól távol eső helyeken. Termések 

alapos mosása. 

Városi életmódom mellett nem 

tudok elegendő energiát 

belefektetni a sikeres 

termesztésbe. 

38 

Ellenálló fajok és fajták választása, víztakarékos 

megoldások pl. önöntöző termesztőedények, megelőző 

növényvédelem (pl. növénytársításokkal), más emberek 

bevonása. 

Több a ráfordított energia (pénz, 

idő), mint a megtérülő haszon 
33 

Pénz és időtakarékos megoldások választása.  

Hozam növelése pl. tér és idő jobb kihasználásával. 

A városban öntözés csak 

vezetékes vízzel oldható meg, 

ami nagyon költséges 

29 

Esővíz és szürkevíz gyűjtése öntözési céllal. 

Víztakarékos megoldások a kertben pl. mulcsozás, 

talajjavítás komposzttal, faj és fajtaválasztás. 

Keveredtem konfliktusba, 

kellemetlen helyzetbe 

kerttagokkal, szomszéddal 

16 

Kommunikáció, közös megegyezésre jutás, 

rugalmasság, közösségi gondolkodás. Közösségi 

viselkedés oktatása, megbeszélések facilitálása. 

A város mikroklimatikus tényezői 

nem optimálisak a 

növénytermesztésre 

16 
lásd: 6.1. fejezet 

Alkalmazkodás. 

Történt káreset amiatt, hogy nem 

tudtam a kertet folyamatosan 

felügyelni 

13 

Rövid távon a védelem erősítése (zár, kerítés, 

megfigyelő rendszer, ismerősök bevonása az őrzésbe). 

Hosszabb távon edukáció és nevelés. 

Nem áll rendelkezésemre elég 

információ a vonatkozó 

törvényekről, szabályozásokról 

13 

lásd: 3.3.2. fejezet (2. táblázat) 

Erdőtörvény, természetvédelmi törvény. Magán- és 

közterületeken engedélykérés. 

Súlyos növényegészségügyi 

problémákat tapasztaltam 
12 

Megelőzés, alkalmazkodás. Szaktanács kérése, 

tapasztalatcsere gyakorlott városi kertészkedőkkel. 

Nem kapok elég segítséget és 

szakmai támogatást a fajok 

határozásához 

9 

lásd: 3.3.2. fejezet 

Határozásban jártas ismerősök, határozó szakkönyvek, 

mobil alkalmazások, Facebook csoportok, szakellenőr. 

4. táblázat: A városi élelem-önellátás hátráltató tényezői és megoldási javaslatai (saját összeállítás) 
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7. ÖSSZEFOGLALÁS 

Kutatásom célja a városi élelem-önellátás definiálása, valamint jelentőségének és hatékonyságának 

felmérése volt. Ennek érdekében, az irodalom áttekintése után, saját önellátási törekvésem tapasztalatait és az 

általam összeállított kérdőívre érkező 229 adatsort értékeltem ki. 

Magyarországon a saját fogyasztású termelés a hagyományos paraszti önellátó gazdálkodástól 

kezdve a szocializmus háztáji gazdálkodásán át, a rendszerváltás utáni csökkenő tendenciát átvészelve a 21. 

század gazdasági és egészségügyi válságai miatt történő fellendüléséig mindig is jelen volt. Bár az önellátás a 

köztudatban elsősorban a vidékhez kapcsolódik, a városlakók élelmiszer előállítási törekvése a városokkal 

egyidős jelenség, aminek jelentősége az urbanizációval együtt növekszik. A városi élelem-önellátást egy olyan 

rendszertől függetlenedő törekvésként definiálhatjuk, ami az ember élelmiszer szükségletének teljes vagy 

részleges előállítását tűzi ki célul urbánus környezetben. Eszközei a városi gazdálkodás, városi gyűjtögetés, és 

a javak megosztása szociális háló segítségével.  

Kérdőívem segítségével a városi élelem-önellátás módszereit és motivációit mértem fel. A kérdőív 

olyan embereket ért el, akik főként kedvtelésből, és nem rászorultság miatt foglalkoznak termesztéssel és 

gyűjtéssel. Az a réteg, aki szükségből állítja elő a maga élelmét, nem volt reprezentálva a kutatásomban. A 

beérkező válaszok alapján egy területileg és korosztályilag jó eloszlású adatsort kaptam olyan városi lakosoktól, 

akik átlagosan életük 4/5-ét városban élték le, és akiknek kevesebb, mint a fele tervez a jövőben vidékre 

költözni. A válaszadók 85%-a nő, és túlnyomó többségük szellemi foglalkozású.  

Nagy eltérések mutatkoztak a rendelkezésre álló termőterületek közt, azonban a helykihasználásra 

törekvés és a kreativitás általánosan jellemző volt a városi kertészekre. A kérdőív válaszai alapján termesztést 

a legtöbben saját kertjükben folytattak, továbbá népszerű volt az erkélyen, közösségi kert parcellán, 

ablakpárkányon és lakásban végzett termesztés is. A gazdálkodók nagyobb részének átlagosan 12 m2 terület 

állt rendelkezésére, a kisebb részének 100 m2 feletti területe volt. A városi gazdálkodók főbb terményei a gyógy- 

és fűszernövények, zöldségek, gyümölcsök és hüvelyesek voltak. A kérdőív adatai alapján a városi kertek 

átlagos termése 48,5 kg volt évente, önellátási arányuk 27,4%, az átlagos hozam 0,9 kg/m2 volt (min. 0,02 és 

max. 6,67 kg/m2). A sikeres termesztéshez ellenálló növényállományt, magas hozamot és nagy 

termésbiztonságot adó, a városi környezet jellegzetességeihez alkalmazkodó, fenntartható és a területet jól 

kihasználó módszerek szükségesek.  

További élelmiszer szükségleteink biztosítása gyűjtögetéssel is lehetséges. A városban lakó gyűjtők 

inkább a település határain kívül eső zöld területeket látogatták átlagosan 2-3 hetente.  A kérdőív válaszadói a 

legnagyobb arányban gyógynövényeket, gyümölcsöket, gombákat, zöldeket és magvakat gyűjtöttek, évente 

átlagosan 13,7 kg terményt előállítva. 

Saját önellátási törekvésem során 1,98 kg/ m2 hozammal 4,35 kg zöldséget sikerült termesztenem egy 

közösségi kert parcellán, valamint 14 alkalommal végzett gyűjtéssel 25,95 kg gyümölcsöt és egyéb javakat 

szedtem. Ezzel és az ajándékba kapott élelmiszerekkel együtt 22 %-ban tudott 2 fős budapesti háztartásom 

önellátó lenni a fél éves vizsgált időszak alatt.  
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A városi élelem-önellátás mértéke függ a módszereinktől, a rendelkezésünkre álló terület nagyságától 

és szabadidő mértékétől, a termesztési, faj- és helyismereti tudásunktól, szociális hálónk erősségétől, egyéb 

erőforrásainktól (pl. közlekedési lehetőségek, eszközökre fordítható pénzösszeg, stb.), valamint az igényeink 

és szokásrendszerünk megváltoztatására való hajlandóságunktól. A konvencionális zöldségtermesztés 

hozamainak adataiból számolva 21,7 m2-es területen egy fő éves átlagos zöldség fogyasztását biztonságosan 

elő lehet állítani, gyümölcs és gomba szükségleteinket pedig a gyűjtés rendszeres gyakorlatával és tartósítással 

biztosíthatjuk. A részleges élelem-önellátás városi környezetben tehát reális cél, melynek mértékét és 

hatékonyságát sok tényező befolyásolja.  

Az önellátás, mint tudatos motiváció csak a gazdálkodók 56, és a gyűjtögetők 34 %-ánál jelent meg. A 

válaszokból úgy tűnt, a legtöbb embernek nem a magas hozam a célja ezekkel a gyakorlatokkal. Városi 

kertészkedésnél és gyűjtögetésnél a pozitívumok közül leggyakrabban a mentális és testi egészségre gyakorolt 

pozitív hatást, a rekreációt, az egészséges és friss étel előállítását és a környezettudatosságot említették – 

ezeket az én tapasztalataim is alátámasztották. A legtöbbször említett hátrányok a termények 

szennyezettségével kapcsolatos kétségek, az időhiány, a termelés alacsony hatékonysága, az öntözés és a 

termesztési környezet problémái, konfliktusok és káresetek, a szabályozásról és növényhatározással 

kapcsolatos információk hiánya, valamint növény-egészségügyi problémák voltak. Arra a kérdésre, hogy 

megéri-e városban élelmet termelni és gyűjteni, a válasz a korábban felsorolt előnyöket és hátrányokat 

mérlegelve természetesen szubjektív, viszont akik végzik ezeket a gyakorlatokat, majdnem 9-szer több pozitív 

említést tettek, mint negatívat.  

A városi élelem-önellátásra törekvés a városi életmódból származó számos problémára tud megoldást 

adni. Az egyre növekvő városi lakosság és a rászorulók (pl. hajléktalanok) élelmiszer-ellátásában fontos 

szerepet tölthet be a városi élelem előállítása és hozzáférhetővé tétele. Edukációs szerepe is kiemelendő, hisz 

akár egyetlen kertlátogatással is közelebb lehet vinni a vidéktől eltávolodott felnőtteket és gyermekeket az 

élelmiszertermesztés folyamataihoz, hogy ezáltal fenntarthatóbb döntéseket hozzanak vásárlásuk során, pl. 

annak tudatában, minek van éppen szezonja. A termesztéssel és gyűjtéssel egészségtudatos és fenntartható 

módszerekkel látjuk el táplálékkal magunkat és környezetünkben élő embereket, miközben élelmiszer-

önrendelkezésünk növekszik és bizonytalanságérzetünk csökken. A városi kertészkedés és az ehető növények 

ismerete növeli a biológiai tudásunkat, segíti a példamutatást, klímatudatosabbá teszi az egyéneket és 

közösségeket, élhetőbbé, zöldebbé teszi a városokat, és közelebbi kapcsolatot alakít ki a hellyel ahol élünk, így 

ezáltal jobban törődünk annak sorsával és jólétével. 

Kutatásom eredményei definiálták és bemutatták a városi élelem-önellátás jelenségét. Érdemes lehet 

a témában tovább kutatva felmérni a városi termesztési technológiákat és hatékonyságuk növelését; felmérni 

Budapest zöld területeinek ehető javait, ezt a tudást megosztani rászorulókkal és oktatási intézményekkel is; a 

gyűjthető fajokat listába szedni, azok szennyezettségét mérni; illetve a zöld területeket látogató emberek közül 

a gyűjtögetők arányát meghatározni, ezzel tisztább képet kapni a gyakorlat magyarországi relevanciájáról. 

Bízom benne, hogy a jövőben születnek további tudományos munkák a témában, és a városi élelem-önellátás 

előnyeit egyre többen ismerhetik meg és élvezhetik ez által.  
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9. MELLÉKLETEK 
 
1. melléklet - A gyűjtés íratlan szabályai, amik az etikus, természetbarát és biztonságos 

gyűjtést biztosítják (forrás: Erdőkóstoló blog) 

 
1. Csak a biztosan felismert, ehető- vagy gyógynövényt szabad gyűjteni. 

2. Fontos, hogy a természetben mindenki úgy gyűjtsön bármilyen növényt, ehető, vadnövényt vagy 

gyógynövényt, hogy ugyanott, ugyanazt jövőre, vagy hosszú távon is megtalálja, vagyis az egyed és 

a faj állománya túlélje a gyűjtést. 

3. Mindig csak annyit gyűjtsünk, amit maradéktalanul fel tudunk használni. 

4. Soha ne húzzuk ki gyökerestől a növényt, mindig hagyjunk elegendő levelet vagy virágot az egyed 

túléléséhez, szaporodásához. (Gyökereket, hagymákat csak a nagyon gyakori fajok esetében, és kis 

mennyiségben gyűjtsünk egy-egy területen.) 

5. Ne tépjük, nyúzzuk, húzzuk, hanem ollóval vágjuk le a gyűjteni kívánt növényi részeket (kivéve 

persze a könnyen leváló terméseket). 

6. Az élőhelyet, ahol gyűjtünk, ne tapossuk össze. Sáros, vizes területen különösen vigyázzunk erre. 

Réteken, kaszálókon a rétet nem összevissza járkálva, taposva (különösen nem kaszálás előtt 

letaposva) gyűjtsünk. 

7. Fákról, bokrokról csak a virágot, termést, az ágak letörése nélkül szedjük le. Rügyeket, hajtásokat 

oldalhajtásokról és ne a vezér (csúcs) hajtásokról gyűjtsünk. 

8. Területileg ritka növényeket ne gyűjtsünk, csak a gyakori fajokat. Aki rendszeresen gyűjt, az tudja, 

mely fajok ritkák ott, ahol gyűjt. Fontos ezek kímélete, állományuk túlélése, esetleg szaporodás 

érdekében. 

9. Tiszta helyről, tiszta, egészséges növényi részeket gyűjtsünk. 

10. A gyűjtésre lehetőség van (a saját tulajdonú területen kívül) az állami erdőkben az alábbiakban 

részletezettek szerint, magántulajdonú területen a tulajdonos engedélyével. Védett területeken csak 

külön engedéllyel az alábbiakban részletezettek szerint.   
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2. melléklet – Két fős budapesti háztartás fél éves élelem-fogyasztási szokásai (táblázat) 
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3. melléklet – A városi gazdálkodás és gyűjtögetés motivációi, módszerei (kérdőív) 

1.szakasz 
Az elmúlt egy évben végeztél városi gazdálkodást vagy gyűjtögetést? 

 Igen, csak gazdálkodtam (növényt 
termesztettem és/vagy haszonállatot 
tartottam) 

 Igen, csak gyűjtöttem 
(étkezési célú növényeket 
és/vagy gombákat) 

 Igen, mindkettőt 

Kor 
Nem 
Foglalkozás 
Születési hely 
Jelenlegi lakóhely (város neve + városrész + kerület) 
Mióta laksz városi környezetben? 
Tervezel-e elköltözni a városból vidékre? 

 Nem, nem tervezek.  Igen, a távoli jövőben 
(évek múlva). 

 Igen, a közeljövőben 
(1-2 éven belül). 

2.szakasz – Városi gazdálkodás 
Hol gazdálkodsz/kertészkedsz? (Több válasz lehetséges) 

 A lakásban 

 Ablakpárkányon 

 Erkélyen 

 Függőfolyosón 

 Saját kertben 

 Házhoz tartozó közös kertben 

 Tetőkerten 

 Közösségi kert parcellán 

 Bérelt földterületen 

 Ismerős földterületén 

 Egyéb 
 

Mekkora területen gazdálkodsz?  
Mit termesztesz, mit állítasz elő? (Több válasz lehetséges) 

 Zöldségnövények 

 Fán termő gyümölcsök 

 Lágyszárú gyümölcsök (pl. szamóca, dinnye) 

 Hüvelyesek 

 Gabonafélék 

 Gyógynövények 

 Fűszernövények 

 Gomba 

 Tojás 

 Tejtermékek 

 Hús 

 Egyéb 
Milyen előnyök motiválnak a városi kertészkedésre, gazdálkodásra? (A számodra legfontosabb motiváló erőket, 
pozitívumokat válaszd ki!) 

 Testi egészségemre pozitívan hat 

 Mentális egészségemre pozitívan hat 

 Meglévő kapcsolataimra pozitívan hat 

 Új kapcsolatok, közösség építése 

 Oktatás, tudásmegosztás 

 Nosztalgia, hagyományőrzés 

 Megszokás, családi tradíció 

 Szakmai kapcsolódás 

 Politikai állásfoglalás 

 Környezettudatosság 

 Zöldhulladék hasznosítási lehetőség 

 Önellátás 

 Spórolás 

 Bevételforrás 

 Kikapcsolódás, pihenés 

 Gasztronómiai különlegességek előállítása 

 Egészséges, friss étel előállítása 

 Egyéb 
Milyen hátrányokat tapasztaltál a városi kertészkedés, gazdálkodás során? (Ha egyiket sem tapasztaltad, csak az 
elsőt jelöld meg!) 

 Nem tapasztaltam semmilyen hátrányt. 

 Testi egészségemre negatívan hatott 

 Mentális egészségemre negatívan hatott 

 Romboló hatással volt kapcsolataimra 

 Keveredtem konfliktusba, kellemetlen helyzetbe 
kerttagokkal, szomszéddal 

 Nem kapok elég segítséget és szakmai 
támogatást 

 Nem áll rendelkezésemre elég információ a 
vonatkozó törvényekről, szabályozásokról 

 Kétségeim vannak a városban termesztett ételek 
tisztaságával, minőségével kapcsolatban 

 A város mikroklimatikus tényezői nem optimálisak 
növénytermesztésre 

 A városban öntözés csak vezetékes vízzel oldható 
meg, ami nagyon költséges 

 Súlyos növényegészségügyi problémákat 
tapasztaltam 

 Városi életmódom mellett nem tudok elegendő 
energiát belefektetni a sikeres termesztésbe 

 Több a ráfordított energia (pénz, idő), mint a 
megtérülő haszon 

 Történt káreset amiatt, hogy nem tudtam a kertet 
folyamatosan felügyelni 

 Megszűnt a kert rajtam kívül álló ok miatt 

 Költözés miatt abba kellett hagynom a kertészkedést 

 Egyéb 

Mennyi élelmet tudsz így megtermelni? (Hány kg/év? Saját fogyasztás nagyjából hány %-a?) 
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3.szakasz – Városi gyűjtögetés  
Miket szoktál gyűjteni? (Több válasz lehetséges) 

 Gyümölcsök 

 Magvak 

 Zöldek 

 Gyökerek 

 Gyógynövények 

 Étkezési gomba 

 Gyógyhatású gomba 

 Egyéb 

Hol szoktál gyűjteni? (Több válasz lehetséges) 

 Parkokban 

 Utak, utcák mentén 

 Kertvárosi részeken 

 Város határán belül található 
zöld részeken 

 Város határán kívül eső, de 
közeli zöld részeken 

 Város határán kívül eső, távoli 
zöld részeken (pl. messzibb 
túrázás alkalmával) 

 Egyéb 
Milyen gyakorisággal mész gyűjteni? (Az elmúlt egy (/több) év gyűjtögetési szokásaid átlaga alapján.) 

 Hetente többször 

 Hetente egyszer 

 Kéthetente egyszer 

 Havonta egyszer 

 Negyedévente egyszer 

 Félévente egyszer 

 Évente egyszer 

Milyen előnyöket tapasztalsz a városi gyűjtés gyakorlata és eredménye által? (A számodra legfontosabb motiváló 
erőket jelöld be! Több válasz lehetséges) 

 Erősíti a kapcsolatot szeretteimmel, akikkel megosztom 
az élményt, az eredményt 

 Új közösségre, kapcsolatra, barátságokra találtam ezáltal 

 Tudásmegosztás 

 Plusz motiváció természetjáráshoz 

 Testi egészségemre pozitívan hat 

 Mentális egészségemre pozitívan hat 

 Gasztronómiai különlegesség 

 Egészséges táplálék 

 Élelem kiadásainak csökkentése 

 Bevételforrás 

 Önellátás 

 Környezettudatos életmód része 

 Hagyományőrzés, nosztalgia 

 A gyűjtés nekem véleménykifejezés, 
rendszerkritika, politikai állásfoglalás 

 Egyéb 
 

Milyen hátrányokat tapasztaltál városi gyűjtögetéseid kapcsán? (Ha nem tapasztaltad egyiket sem, csak az elsőt 
jelöld meg! Több válasz lehetséges) 

 Nem tapasztaltam semmilyen hátrányt. 

 Testi egészségemre negatívan hatott (pl. sérülés) 

 Mentális egészségemre negatívan hatott 

 Romboló hatással volt kapcsolataimra 

 Nem kapok elég segítséget és szakmai támogatást 
a fajok határozásához 

 Kétségeim vannak a városból gyűjtött ételek 
tisztaságával, minőségével kapcsolatban 

 Okozott mérgezést, gyomorrontást, egyéb 
egészségügyi panaszt a gyűjtött étel fogyasztása 

 Okozott szennyeződést, kéretlen élőlények 
beköltözését a lakásba 

 Több a ráfordított energia (pénz, idő), mint a 
megtérülő haszon 

 Nem áll rendelkezésemre elég információ a 
vonatkozó törvényekről, szabályozásokról 

 Keveredtem konfliktusba, kellemetlen helyzetbe 
helyiekkel 

 Kerültem konfliktusba hatósággal 

 Egyéb 

Mennyi élelmet tudsz így előállítani? (Hány kg/év? Saját fogyasztás nagyjából hány %-a?) 
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