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TÁJÉKOZTATÓ 

Közösségi kertek 

 

Mi ez? 

Országonként, településenként, és közösségenként változhat, mit értünk közösségi kerten. 

Általánosságban közösségi kertnek tekinthetünk minden olyan területet, amelyet emberek egy csoportja 

kertészkedés céljából közösen tart fenn. A kertek világszerte nagy változatosságot mutatnak akár a kerthez 

való hozzáférés, a közösen művelt terület nagysága, módja, a kert célja és funkciója tekintetében. A hazai 

kertek a legtöbb esetben egyénileg vagy családilag gondozott ágyásokból állnak, és emellett szinte kivétel 

nélkül a kertek részét képezi egy olyan terület, melyet a tagok közösen művelnek meg. A közösségi 

kertekben a tagok termeszthetnek zöldséget, gyümölcsöt, nevelhetnek fűszernövényeket, virágokat és 

egyéb növényeket. A kertként használt terület lehet állami, önkormányzati, magán- vagy közösségi 

tulajdon. A közösségi kertészkedés elsősorban városi jelenség, de léteznek vidéki kertek is.  

 

Fotó: Rosta Gábor: Közösségi kertek. http://mindspace.hu/hu/rosta-gabor-varosi-kertek 

Közösségi kertek időben és térben 

Egy-egy földterület közös fenntartásának évezredes hagyományai vannak. A városi kertészkedést az ipari 

forradalom idején az a vágy indította el, hogy az emberek szerettek volna közel maradni a földhöz, a 

természethez. A 19. században  egy amerikai városi mozgalom keretében biztosítottak földet és kerteket a 

városiaknak. A közösségi kertek fontos szerepet játszottak az élelmiszerellátásban válságok és háborúk 

idején, így az 1890-es években vagy az első és a második világháború alatt is. A második világháborúban 

például a közparkok egy részét alakították kertekké több nyugat-európai országban. Később az 1960-as 

években a környezeti tudatosság és fenntarthatóság jegyében kerültek fókuszba a közösségi kertek, 

különösen az angolszász országokban. New Yorkban például a ’68-as diáklázadások után lelkes fiatalok 

http://mindspace.hu/hu/rosta-gabor-varosi-kertek


 2 

hoztak létre kerteket, amelyek azóta közparkokká lettek (Rosta 2014). A kétezres évektől kezdődően a 

világ egyre több pontján terjedt el a közösségi kertészkedés. Napjainkban közösségi kertek működnek 

például az USA-ban, Kanadában, Ausztráliában, Angliában, Japánban, Tajvanon, Malin, Svédországban, 

Belgiumban, Dániában, Svájcban, Csehországban vagy Spanyolországban. 

Közösségi kertek Magyarországon 

A közösségi kertészkedés elsősorban Budapesten elterjedt, de más városokban (Székesfehérvár, Pécs, 

Szeged) vagy falvakban (Kunbábony, Csörög) is találhatók kertek. Összesen 30-40 kertet tartanak számon 

országszerte. Budapesten az első közösségi kertek 2010-11-ben alakultak, majd 2012-ben három kertet 

indítottak be. A fővárosi kertek alapításában és fenntartásában jelentős szerepet játszanak a civil 

szervezetek, de találunk önkormányzat által kezdeményezett vagy önszerveződő kerteket is. A városi 

mezőgazdaságban aktív civil szervezetek közül a Városi Kertek Egyesületet és a Kortárs Építészeti 

Központot érdemes kiemelni. A két szervezet szakmai tanácsokat és praktikus segítséget nyújt a 

kertészeknek a kertek tervezésétől és kialakításától kezdve a gondozás fortélyain át a tagság 

megszervezéséig és a kertek szakszerű működtetéséig. 

 

Fotó: http://www.varosikertek.hu/ot-eves-az-elso-kis-pesti-kert 

A közösségi kertek üde színfoltok a városi környezetben. Bár minden kertben közös elem a parcella 

gondozása, a kertészkedés, a zöldség és/vagy gyümölcstermesztés, a különböző kertek különböző 

irányvonalak mentén szerveződnek, illetve az egyes kertészek motivációi és céljai is eltérhetnek. Van, ahol 

az élelmiszer előállítás, az egészséges táplálkozás és életmód a hangsúlyosabb, van, ahol a városi terek 

zöldítése és élhetőbbé tétele, a környezettudatosság és a fenntartható fejlődés vagy a föld megművelése 

maga. Van, ahol a rekreáció vagy a fiatal generációknak való értékátadás jut meghatározó szerephez. A 
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városi kertek elmaradhatatlan, sokak által hangsúlyozott eleme a közösségi élmény és a helyi közösségek 

fejlődése. Ezek mindegyike egyben, illetve eltérő kombinációkban is tetten érhető a kertekben. 

A kertek létrehozása 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kertek életében az alapítás időszaka és az első év a legkritikusabb. A 

kerteket a létrehozás előtt érdemes alaposan és hosszú távra megtervezni, mind térben, mind a működés 

alapelveit tekintve. A tulajdonviszonyok meghatározóak abból a szempontból, hogy a kertek milyen 

időtávra rendezkedhetnek be az adott területen. A magántulajdonban lévő kertek esetében nem ritka, 

hogy a közösségnek egy idő után új földet kell keresnie, mert a befektetőnek más célja lesz a területtel.  

A kertek induláskor talajcserén esnek át, hogy a szennyezett városi talaj helyett friss földben lehessen 

termeszteni. Egyes kertekben a normál (talajszinttel megegyező), míg máshol az emelt ágyásos művelés a 

bevett gyakorlat. A parcellák nagysága különbözhet a kertekben, az átlagos méret 4-6 négyzetméter. A 

városi közösségi kertekben szinte kivétel nélkül rögzített alapelv a vegyszerek és mesterséges anyagok 

mellőzése és a közös komposztálás.  

 

Fotó: https://www.szekesfehervar.hu/kozossegi-kert-es-a-bekes-egymas-mellett-eles-elmozditasa-palotavarosban 

A kertek indulásakor érdekes kérdéseket vet föl a résztvevő kertészek kiválasztása. Van, ahol a szerveződő 

közösség, van, ahol a kezdeményező civil szervezet és/vagy az önkormányzat dönt a jelentkezésekről, 

később általában maga a közösség koordinálja az új tagok felvételét. A kiválasztás szempontja lehet a 

tagok lakóhelyének a kerttől való távolsága. 

A kertek működése 

A parcella elhanyagolása, a közös feladatokban való részt nem vállalás a legtöbb kertben kizárást vonhat 

maga után, és ennek mikéntjét az adott kertközösség tagjai írott vagy íratlan szabályokban által 

határozhatják meg. Általában minden kert rendelkezik a zökkenőmentes működést garantálni hivatott írott 

https://www.szekesfehervar.hu/kozossegi-kert-es-a-bekes-egymas-mellett-eles-elmozditasa-palotavarosban
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szabályokkal, ezek betartatása az egyes kertekben viszont eltérő módon alakulhat. Egyes kertek 

kertvezető(ke)t-, koordinátor(ok)at jelölhetnek ki, a szerepet viszont a kertek eltérően definiálhatják, és 

különbség lehet abban is, mennyi időre szól a tisztség és hogyan történik a koordinátorok kiválasztása. 

Vannak kertek, ahol más tisztséget is találunk, úgymint a pénztárosét vagy a közösségi média felület 

kezelőjéét. 

A kerttagok általában rendszeres díj fizetésével járulnak hozzá a kert működtetéséhez, ennek összege 

kertenként eltérhet, mint ahogy az is, hogy a vízhasználatot, egyéb felmerülő költségeket ki viseli.  A közös 

területek gondozása, az abban való egyéni részvétel eltérően alakulhat és esetleg konfliktus forrása is lehet 

az egyes kertekben. A felmerülő problémákra, konfliktusokra az egyes kertek eltérő válaszokat adhatnak. 

Különbség lehet a kertekben a közösségi és egyéni részvétel tekintetében: van, ahol a kertészek közötti 

kapcsolatok erősebbek, és gyakoribbak a közös összejövetelek, ünneplések, míg máshol az egyéni ágyás 

megművelésére helyezik a hangsúlyt a résztvevők. A résztvevő kertészek különbözhetnek abban is, hogy 

mennyi időt szeretnének és tudnak a kertre szánni. 

 

Fotó: Rosta Gábor: Közösségi kertek. http://mindspace.hu/hu/rosta-gabor-varosi-kertek

A feladatok bizonyos szintű összehangolására, a kooperációra ugyanakkor minden kertben szükség van, az 

együttműködés szorossága változhat a kertek között és idővel fejlődhet, átalakulhat az egyes kerteken 

belül.  A kertközösségeket nem ritkán eltérő korú, társadalmi hátterű, érdeklődésű kertészek alkotják. A 

kertek jó lehetőséget kínálhatnak a különböző háttérrel rendelkező tagok közötti kapcsolatok kialakulására 

és a generációk közötti párbeszédre. A sokszínűség lehet előny; az eltérő motivációkban, az elköteleződés 

különböző fokában és a kerttel, kertészkedéssel kapcsolatos megközelítésekben megmutatkozó 

különbségek ugyanakkor konfliktusokhoz, feszültségekhez is vezethetnek. Kertenként változhat, mik az 
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adott közösségben a vitás helyzetek megoldásának gyakorlatai és fórumai.  A kertgyűlések és különböző 

online fórumok használata is eltérő lehet. 

A kertközösségek általában közös szerszámokkal rendelkeznek, amit általában egy erre a célra kialakított 

helyiségben tárolnak. A kertek többnyire kerítéssel vannak lehatárolva, ez a legtöbb esetben a lopások és a 

vandalizmus megakadályozását szolgálja. A kertek különbözhetnek abban a tekintetben, mennyire 

biztosítanak szabad hozzáférést a kerttagságon kívüli látogatóknak. Eltérhetnek abban is, mennyire 

törekszenek aktív kapcsolatok kialakítására a kert szomszédságával és az adott kerülettel. A kertekben nem 

ritkán oktatási intézmények is kapnak ágyást, hogy az óvodások és diákok ily módon szerezhessenek 

közvetlen tapasztalatokat az élelmiszertermelésről és növénytermesztésről. A kertek  helyet biztosíthatnak 

nem szorosan a kerthez kapcsolódó programoknak, kerületi rendezvényeknek is.  A kertközösség juthat 

olyan döntésre, hogy egy közös álláspontot, érdeket képviselve beleszóljon különböző helyi ügyekbe.  

A kertek szomszédsága eltérő módon viszonyulhat a kertekhez. Vannak esetek, ahol a kert kialakítása 

néhány helyi lakos ellenállásába ütközik, erre a problémára a közösségnek megoldást kell találnia, mint 

ahogy működése során folyamatosan kell törekednie a kert és a szorosan vett környezet közötti 

harmonikus kapcsolatokra. (Bársony 2017).

Csoportos beszélgetés a városi kertekről: Civil Preferencia Fórum 

A nyilvános megbeszélésen alapuló módszer lényege, hogy feltárja az érintettek - jelen esetben a közösségi 

kertészek – tevékenysége során felmerülő igényeket, problémákat és megoldásokat, megfogalmazza a 

résztvevők preferenciáit és ezeket igény szerint eljuttassa a többi érintetthez és a döntéshozókhoz. A 

fórumra általában 7-14 résztvevőt hívunk meg, akik rövid bemutatkozást követően egy moderátor 

vezetésével megbeszélik pozitív és negatív tapasztalataikat, a felmerülő problémákat és igényeket. A 

fórumról audio vagy videó dokumentáció készül. A résztvevők magas száma esetén a közös beszélgetést 

igény szerint kisebb csoportokban is lehet folytatni. A résztvevők maguk döntik el, hogy egy vagy több 

csoportban kívánnak-e beszélgetni. A hangsúly a saját tapasztalatok és igények megbeszélésén van, de a 

szervezők felkérik a téma egy-egy szakértőjét is, hogy a beszélgetés egy pontján válaszoljanak a felmerülő 

kérdésekre. A fórum végén a résztvevők közösen fogalmazzák meg preferenciáikat, összefoglalják 

javaslataikat és véleményüket. A fórumot követően a résztvevők rövid kérdőívben vagy interjúban adnak 

egyéni visszajelzést a tapasztalatokról és a legfontosabbnak tartott kérdésekről (Lengyel 2017). 
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