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A probléma: globális piaci
élelmiszerrendszer
• Jelenleg uralkodó élelmiszerrendszer, a globalizált élelmiszeripart uraló 

transznacionális nagyvállalatok (pl. Unilever, Nestlé stb.), hosszú ellátási 
láncok, világkereskedelem → a multik befolyása az élelmiszer 
előállítására, feldolgozására és sokszor az elosztására is kiterjed. 

• Egyenlőtlenségeken alapul: egy szűk elit sokat profitál, DE a 
mezőgazdaságban bérért dolgozók többsége alulfizetett, a kistermelők 
pedig általában a fennmaradásért küzdenek. 

• Funkciója: hogy minél több profitot termeljen a tulajdonosoknak és 
nem az, hogy minél több embert lásson el minőségi élelmiszerrel

• Annak ellenére, hogy súlyos kockázatokat hordoz és rengeteg káros 
hatása van, rendületlenül terjeszkedik, és számolja fel a hagyományos, 
kistermelésen alapuló élelmiszer előállítás megmaradt formáit és a még 
funkcionális ökoszisztémákat. 

• Koronavírus-járvány→ határzárak→ akadályozta a globális 
kereskedelmet → hosszú ellátási láncokkal szemben felértékelődtek a 
rövid ellátási láncok → lehetőség az élelmiszerrendszerek re-
lokalizációjára 

Rendszerszintű problémák és kiutak az élelmezésben: 
https://merce.hu/2020/04/11/rendszerszintu-
problemak-es-kiutak-az-elelmezesben-csak-a-hosszu-
ellatasi-lancainkat-veszithetjuk/

https://merce.hu/2020/04/11/rendszerszintu-problemak-es-kiutak-az-elelmezesben-csak-a-hosszu-ellatasi-lancainkat-veszithetjuk/


A megoldás: az élelmiszerrendszerek 
re-lokalizációja 
• Élelmiszer-önrendelkezés: politikai keret

• 1996 La Via Campesina (mozgalom)
• Cél: regionális közösségek élelmiszer ellátásának re-lokalizációja 
• Gazdasági demokrácia: termelők és fogyasztók határozhassák meg 

hogyan és milyen élelem kerüljön az asztalukra

• Agroökológia: eszköz
• Tudományos, gyakorlati és mozgalmi keret
• Az ökológiai szemlélet alkalmazása a mezőgazdaság területén
• Francia gyökerek
• Formái: minősített biogazd., biodinamikus gazd., permakultúra

• Permakultúra: nem csak mezőgazdaság, fogalmi keret is
• 1970 Ausztrália
• „egy fenntartható emberi környezetet teremtő tervezési rendszer” 

(Bill Mollison)



Permakultúra a gyakorlatban

Permakultúrás kísérleti projektek 

Világszerte 1980-tól, Magyarországon: 1990-
től, pl. Baji Béla kísérleti gazdasága 
Tápiószelén → a permakultúrás gazdálkodás 
elvei megvalósíthatóak a félsivatagtól a 
folyódeltáig 

Hogyan tudnánk életünkön, fogyasztási 
szokásainkon, gazdálkodásunkon úgy 
változtatni hogy az kevésbé károsítsa a 
természetet? 

Hogyan tudunk olyan közösségeket 
létrehozni, amik biztosítják a tagok 
számára az értelmes munkát és a 
pihenést? 

Hogyan vonhatnánk ki 
magunkat a kapitalista 
fogyasztói társadalom 
kényszerei alól? (kaláka, 
szivességbankok)



2006 informális
2016 formális 

https://www.facebook.com/permakultura.hu/

https://www.youtube.com/channel/UCRBou_lu9R6qbCenm0WzC4Q

https://permakultura.hu/

Arra törekszünk, hogy 
segítsük a 
permakultúra
magyarországi 
megismerését és 
alkalmazását. 

https://www.facebook.com/permakultura.hu/
https://www.youtube.com/channel/UCRBou_lu9R6qbCenm0WzC4Q
https://permakultura.hu/


https://www.youtube.com/channel/UCYcCDtAm7sQz_V
_rV8njp7w/videos

Regionális kapcsolataink: Ukrajna, 
Szlovákia, Csehország, Lengyelország

https://www.facebook.com/permavisegrad/

https://www.youtube.com/channel/UCYcCDtAm7sQz_V_rV8njp7w/videos
https://www.facebook.com/permavisegrad/


Köszönöm a figyelmet! 

• Csatlakozz! https://permakultura.hu/csatlakozz/

• Gyere a programjainkra! 

https://www.facebook.com/events/28235
77201104471/

https://www.facebook.com/events/149035
6987833318/

https://www.facebook.com/events/28015
50946758922/

egyesület@permakultura.hu
melinda.mihaly.kakucs@gmail.com
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