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Ahogy nemzetközi szinten is mind nagyobb hangsúlyt kap a fenntartható fejlődés kérdése, egyre több 
szakértő ért egyet abban, hogy a mezőgazdasági termelésben a lokális, hagyományos megoldások a 
megoldás kulcsát képezik. A kis üzemméret okozta nehézségek ellenére ezeket a helyi termelői megoldá-
sokat jó példának tekinthetjük. De miért is?

Ma már alapvető elvárás bármilyen szinten gaz-
dálkodó európai uniós termelőtől, hogy vegye 
figyelembe a fenntarthatósági szempontokat. 
Amikor a fenntarthatóság vizsgálatára kerül sor, 
gyakran sokkal nagyobb hangsúlyt kap egyrészt 
a gazdasági, másrészt a környezeti alappillér. 
Pedig semmiképp sem szabad figyelmen kívül 
hagyni és/vagy alábecsülni a társadalmi oldalt 
sem. Amennyiben elfogadjuk azt a megközelí-
tést, miszerint legmeghatározóbb szerepe az 
embernek van, hiszen ő alakítja a három pil-
lért, észszerű elsősorban a társadalmi egyen-
súly iránti igényt vizsgálni. A három alappillérre 
érdemes egy összefüggő rendszerként tekin-
teni; bármelyik oszlop gyengesége hosszú 
távon az egész rendszer bukásához vezet. A 
mezőgazdasági termelés tökéletesen példázza 
ezt. Amennyiben egy társadalmi réteg nincs 
jelen megfelelő mértékben egy térségben, 
az jelentős problémákhoz vezet (lásd a gép 
emberhelyettesítő hatása).1 
Hazánkban is számos példát találunk a fenn-
tarthatóság sikeres lokális megvalósítására, 
ilyen például a 2014-ben Knorr mintafarm 
címet elnyerő Bondár Imre vállalkozása2, aki 
180 hektáron családjával és további 4 alkal-
mazottal gazdálkodik fenntarthatóan. De 
említhetjük Magyar Éva fiatal kistermelőt is, 
aki nemcsak az organikus termelés, de az 
olyan, egyelőre még alternatívnak számító 
módszerek irányába is nyitott, mint a Zöld-
ségdoboz2 rendszer. Ezek a kis üzemméretű 
gazdaságok jó példái annak, hogy a fenntart-
hatóság lehetséges akár mikroszinten is.
Míg a versenyszféra mindent alárendel a 
profitnak, a kisebb kereteken belül működő 
gazdaságok mintha könnyebben képesek 
lennének a fenntarthatóságot megvalósí-
tani. Ennek egyik résztényezője lehet a tár-
sadalmi fenntarthatóság magasabb szinten 
való kezelése, illetve a közösségi együttmű-
ködés (mezoszint1). Le kell szögeznünk, hogy 
bár alapvetően mezoszinten is fontos a szín-

1 Mezoszint: a mikro- és makroszintek közötti szerve-
zeteket, közösségeket jelenti. Blalock, Hubert M. (1979): 
Social Statistics. New York, McGraw-Hill.

2 Balogh Eszter (2015): A földben a jövőmet látom.  
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vonalas termelés, hiszen a megélhetés itt is 
vezető cél, de a klasszikus vállalati szféráénál 
erősebbek és fontosabbak a tevékenység alap-
vetően nem profitorientált céljai. Ezek köré a 
célok köré könnyebben szerveződik közösségi 
összefogás, hiszen itt nem ez egyéni gazdasági 
siker az elsődleges motivációs tényező. Bár a 
kölcsönös érdekek természetesen itt is jelen 
vannak, mivel az összefogás minden résztvevő 
számára valamilyen szintű előnnyel jár. 
Megjelentek olyan innovatív kezdeményezések 
is, amelyek a közösségek erejéből indulnak ki. 
Markáns lehet például a közösségi finanszí-
rozás, amely egy vállalkozásokat elindító, kez-
deti nehézségeiken átsegítő forrásteremtési 
forma. Az Amerikában már jól működő Kicks-

tarter mintájára létrehoztak Magyarországon 
is ilyen jellegű közösségi honlapokat (például 
Induljbe, Adjunkössze). Ezek a weboldalak segí-
tenek az ötletgazdának, hogy hogyan is vigye 
véghez az ötletét, mire figyeljen oda, hogyan 
állapítsa meg a célösszeget, hogyan határozza 
meg jól érhetően kezdeményezésének fontos-
ságát és célját. De mit is jelent ez a finanszí-
rozási forma? Leegyszerűsítve annyit, hogy 
vásárlók/támogatók előrendeléssel támogatják 
az ötletet, és az általuk fizetett összegből jön 
létre az adott termék, amelyet a gyártás után 
meg is kapnak. A közösség erejét használva 
megalkottak egy új kreatív értékesítési rend-
szert a jó ötletek megvalósítására. A közösségi 
finanszírozásnak három fontos összetevője van: 
alkotók, forrásnyújtók és platformok3. Minden 
nézőpontból más-más számít előnyösnek és 
fontosnak. Egy helyi termelő szemszögéből, aki 
eladni szeretne, az alkotó, illetve a platformok a 
meghatározók. De ezen három elem kölcsönös-
ségénél is az egyensúlyra, az egyenlő esélyekre 
és az igazságosságra kell törekedni.
Voltaképpen a lehetőségek és a példamutató 
események léteznek. Információs társadal-
munk legnagyobb kihívása tehát már az, hogy 
időben fel tudjuk-e használni ezeket az isme-
reteket egy prosperáló, innovatív mezőgaz-
daságért. Ebben pedig kikerülhetetlenül nagy 
szerepet kapnak a közösségi összefogások.
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Az Unilever és a Knorr hazánkban először a Békés megyei Muronyon indította el Mintafarm programját.  
A muronyi gazdaság, ahol kiváló minőségű hagymát termesztenek, példaként szolgál más mezőgazdasági 
beszállítók számára is a fenntartható mezőgazdaság tekintetében


