
A Permakultúra Kerekasztal beszélgetés összefoglalója 
 

 

Ez évben, május 3-án megvalósult a GATE Zöld Klub, a Magyar Permakultúra 

Egyesület és a Szent István Egyetem ökológiai gazdálkodási mérnöki mesterszak 

szervezésében egy műhelymunka a “Permakultúra a Fenntartható Mezőgazdaságért” 

címmel, 12 fő részvételével. A kerekasztal beszélgetés során sok témát érintettünk a 

permakultúra jelen helyzetéről, lehetőségeiről, elterjedésének korlátairól és még sok másról. 

A rendezvény fő célja az volt, hogy találkozzanak egymással a Magyar Permakultúra 

Egyesület képviselői, a permakultúra gyakorlói, és az egyetemi tanárok, akik nyitottak vagy 

érdeklődnek a permakultúra iránt, és elinduljon egyfajta kommunikáció, együttműködés, ami 

a későbbiek során mind a két fél számára hasznos lehet.  

 

Röviden a következő megállapításokra jutottunk: 

● A permakultúra mezőgazdasági elterjedésének egyik legfőbb akadálya a gazdák 

korlátoltsága, illetve gazdasági függése. Általában a kisebb területtel rendelkező, 

alternatív gondolkodású értelmiségiek kezdenek bele. Ezt lehetne ellensúlyozni 

mintaprojektek, helyszínek bemutatásával, ahol meg lehetne nézni a különböző jó 

gyakorlatokat élőben, hogy valóban működnek.  

● Az intézményesítésnek sok hátulütője van, odaveszne a szellemisége, ami a varázsa 

ennek a koncepciónak, ugyanakkor kell egy konszenzus, hogy mi az a permakultúra, 

hogy közös érdekképviseletet lehessen kialakítani, ez a kutatást, népszerűsítést is 

megkönnyítené. 

● A permakultúra oktatásához szintén szükségesek lennénnek helyszínek, ahol a 

hallgatók gyakorlatot teljesítehetnének, illetve kutatómunkát végezhetnének. 

Ezenfelül a permakultúrát gyakorlóknak kell összegyűjteni azokat a kérdéseket, 

amiket érdemes tudományosan megvizsgálni, ezeket az oktatók ki tudnák írni 

szakdolgozat-témáknak. Felvetült továbbá kutatótábor szervezésének lehetősége és 

egyéb fórumokon való népszerűsítés is (pl. Zöld OT). 

● A permakultúra nagyban megegyezik a biogazdálkodással, főleg a termés 

minőségének tekintetében, és jól kiegészítik egymást, azonban nagyobb hangsúlyt 

fektet az ökológiai aspektusokra (pl. élőhelyteremtés) és az energia-gazdálkodásra. 

 

Az esemény fő eredménye az, hogy elértük, hogy találkozzanak egymással az 

akadémiai oktatók, akik érdeklődnek a permakultúra iránt, illetve azok, akik gyakorolják, és 

képviselik. A legfőbb pozitívum, hogy megegyezés született a megkezdett párbeszéd 

folytatásáról, az év végén szeretnénk szervezni egy permakultúra szimpóziumot, érdekes 

előadásokkal, több résztvevő bevonásával. 
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