
VIRÁGOZNAK A VÁLSÁGBAN A VÁROSI KERTEK

TERMELD MEG
MAGADNAK!

Íme a bizonyíték, hogy a koronavírus- 
járvány pénzt hoz a mezőgazdaságba. 
A vírustól leginkább fertőzött Egyesült 
Államokban úgy meglódult a városi 
közösségi kertek mozgalma (urban 
farming) és a saját kert művelése, hogy 
máris háromszáz százalékkal több pa-
lántát, vetőmagot vásároltak. Ez az az 
„agrárvállalkozás”, amely be könnyű 
belevágni, ajánlja Rosta Gábor főis-
kolai tanár, a Városi Kertek Közhasznú 
Egyesület elnöke, a varosikertek.hu 
című honlapot üzemeltető hazai kö-
zösségikert-mozgalom egyik alapítója. 
Kezdetnek nem is kell több, elég ha 
a balkonon a muskátli helyett paradi-
csomot ültetünk a virágládába, esetleg 
néhány fűszernövényt.
A nyugati példát látva, miután 2009-
ben megjelent A városi tanya című 
könyve, határozta el, hogy – a főiskolai 
tanítás mellett – itthon is meghonosítja 
az urban farmingot, azaz a városi közös-
ségikert-mozgalmat. Megalapította 
az egyesületet, hogy használaton kí-
vüli önkormányzati szórványterülete-
ken közösségi kerteket hozzon létre. 

NEHEZEN INDULT
Nem könnyű feladat ez. Ha jól fogad-
ják is az önkormányzatban a kezdemé-
nyezést, mire a testületen, az önkormány-
zati apparátuson végigviszi, legalább 
másfél év, amíg egy kert megnyílik. 
Hiába nyilvánvaló az ott élők lelkese-
dése, meg kell győzni az önkormány-

zatokat, hogy miért jó helyet adni a 
közösségi kertnek. Az engedélyezésig 
minden önkormányzatnál legalább tíz 
prezentációt, megbeszélést tart Rosta 
Gábor. A folyamatot a jogi környezet 
sem segíti, ráadásul minden önkor-
mányzat külön „városállam”, más he-
lyi jogszabályok, feltételek teljesítését 
várja el, amíg a területet a közösség 
használatába adja. Rosta Gábort tízéves 
praxisa alatt sok kudarc érte emiatt. 
Mindjárt az elején, a 2010-es önkor-
mányzati választás után huszonhárom 
új polgármesternek írt, hogy szeretne 
közösségi kertet létrehozni, de a hu-
szonháromból csak kettőnél sikerült.
Nem is könnyű használható területe-
ket találni, mert a belvárosokban egy-

általán nincs szabad föld. A főváros 
V. kerületében is hiába fogadták öröm-
mel, nem találtak bevethető parcellát, 
mert a szigorú előírások miatt közterü-
letet nem lehet ilyen célra használni.
Az egyesület Budapesten – főleg a kül-
ső, lakótelepi övezetben, egyebek kö-
zött Kispesten, Óbudán –, illetve Szent-
endrén hét közösségi kertet, kertenként 
25-28 ágyást hozott létre. De ki az, aki 
manapság hajlandó az idejét és a mun-
káját áldozni egy – ráadásul bizonyta-
lan időre – kölcsönkapott ágyás mű-
velésére? Nos, a közösségi kertészek 
fele jellemzően nyugdíjas, negyven 
százalékuk kisgyermekes szülő, csak 
alig tíz százalékuk zöldtudatos fiatal.
Az ágyások sem a nagyüzemi gazdál-
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kodást idézik: általában 5-10 négyzet-
méteresek. De ezekben is meg tudják 
termelni a tagok az éves zöldségigé-
nyüknek akár a negyedét, a fűszer-
szükségletük egészét, ráadásul valóban 
nyomonkövethetően, szermentesen 
és igen jó minőségben. Büszkék is rá, 
hogy „ezt a paradicsomot, paprikát, 
uborkát én termeltem”. Elsősorban a 
fő zöldségnövényeket, paradicsomot, 
paprikát, tököt, uborkát termesztenek. 
Büszkék magára a kertre is, adnak arra, 
hogy jól nézzen ki, ezért ültetnek vi-
rágokat a kerítés, a fal mellé.

KI MIÉRT CSINÁLJA?
Furcsának tűnhet, de ezekben a ker-
tekben a kisközösséget alkotó 25-30 
idősnek és fiatalnak, családoknak nem 
az áru, a saját termesztésű paprika, 
paradicsom a legfontosabb, sokkal 
inkább a közös tevékenység: a társa-
ság, de a konkrét motiváció persze 
mindannyiuknak valamennyire más. 
Az időseknek az éltető napi elfoglalt-
ság és felelősség, az emberi kapcso-
latok, a létesülő barátságok, a szom-
széd parcellában gyomláló anyuka 
körül szaladgáló – unokakorú – gyerek 
közelsége, látványa vonzó, továbbá a 
munka közben jóleső beszélgetések, 
néha kerti partik, az iskolai csoportok 
látogatása. A konfliktusok elkerülése 
érdekében tilos a politizálás. A kisgye-
rekeseknek a járvány idején az vonzó, 
hogy a kerítéssel védett kertbe most 

is levihetik a gyerekeket. Nekik a ker-
tészkedés, kiszabadulva a napi robot-
ból, házimunkából, kikapcsolódás. 
Mindezért évi 3000 forint kertpénzt 
fizetnek a tagok, amiből a szükséges 
holmikat, vetőmagot megveszik… 

JÁRVÁNY IDEJÉN
Nem meglepő, hogy a koronavírus- 
járvány alatt sem állt le a kertészke-
dés. Aki a kijárási korlátozás idején is 
le akar menni egy-egy órát gyomlálni, 
öntözni, kiszabadulva a karanténból 
lelkileg felfrissülni, a kert Facebook- 
oldalán előre jelzi, amit a többiek 
tiszteletben tartanak. Ha végzett, fel-
tölti a munkájáról készített fotót, és 
kiírja, hogy más is mehet. Hogy éppen 
mit végzett az ágyásban, azt a feltöl-
tött fotón a többiek is láthatják a cso-
portban, de azért az ágyásba szúrt 
pálcikán lévő papírra is ráírja.
A városi hobbikertészek lelkesedését 
és a világjárványban növekvő mun-
kanélküliséget, a szociális krízist, az 
önellátási kényszert látva okkal gon-
dolhatja az árutermelő gazda, hogy a 
mozgalom újabb versenytárs, és árt 
a piacának. Rosta Gábor szerint ez té-
vedés. A profi növénytermesztőknek 
nincs mitől tartaniuk, mert a közösségi 
kertek nem értékesítenek, és a számuk 
elenyésző a lakossági fogyasztáshoz 
képest. A zöldségszükséglet egy ré-
szének megtermelésénél sokkal fon-
tosabb a közösség a városi kertekben.

 JÖNNEK A 
 „VÁLSÁGKERTEK” 

VISSZA A HÁZTÁJIT!
Amerikai mintára „válságkertprog-
ramot” sürget a gazdaságot újraindí-
tó csomagba Rosta Gábor főiskolai 
tanár. A  hazai városikert-mozgalom 
egyik alapítója újraélesztené az önel-
látásra bevált háztáji gazdálkodást, 
és a kertvárosokban is támogatná az 
újonnan kialakított veteményes 
ágyásokat.

A járványban felértékelődött az ön-
ellátás, főleg amióta 500 forint egy 
kiló krumpli, alma… A spórolásban 
népszerűbbek lettek a városi közössé-
gi kertek. Tudnak most is dolgozni?
Tudunk, de a járvány idejére külön-
leges kertszabályokat hoztunk, ame-
lyeket mindenki elfogadott. Ha vala-
ki le akar menni a kertbe, akkor a 
Facebookon jelzi, hogy más ne menjen, 
és kérésre megöntözi a szomszéd 
ágyását is. Lehetőség szerint csak 
egy család tartózkodik a kertben. Ha 
mégis többen érkeznek, akkor mini-
málisan hat méter távolságot kell 
tartani. Számukra a kert lehetőség, 
hogy kiszabaduljanak a karanténból, 
hogy lemenjenek egy órára öntözni, 
gyomlálni, ültetni. De a magánkis-
kertekben is látszik, hogy az emberek 
megnagyobbítják a zöldségágyást. 
Kertvárosi ismerősök mondják, hogy 
nagy lett a sürgés-forgás a karantén 
idején a hétvégi telkeken. Megnövel-
ték a paradicsomágyást, hogy ameny-
nyi kell, az biztosan megteremjen 
akkor is, ha nem lehet majd kapni, 
vagy elérhetetlenül drága lesz.
Ez a közösségi kertekben hogyan je-
lentkezik?
Körbeírtam a kerteknek, hogy a ki 
nem használt területeket is haszno-
sítsák. Például már a burgonyát is 
kezdik vertikálisan termeszteni. Egyre 
több ilyen kísérlet lesz, mert minden-
ki igyekszik növelni a termésmeny-
nyiségét.
Vertikálisan termelik a tököt, ubor-
kát, babot, hogy több férjen?
Két kertben is belevágtak a „három 
nővér” kísérletbe. Kukoricát vetettek, 
amelyre felfut a bab, köré pedig tököt 
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ültettek. Ez hajdan egy indián köztes-
növényes termesztési technológia volt, 
de úgy tűnik, most sokan belevágnak 
az ilyen helytakarékos termesztésbe.
Mit termelnek?
A közösségi kertek 5-10 négyzetmé-
teres ágyásokból állnak, s mindenhol 
van külön fűszerkert, mert ahhoz ke-
vesebb víz kell, a paradicsom mellé 
nem tudunk zsályát ültetni. A nagy 
felületen elterülő kultúrákat, például 
a tököt, a cukkinit nem az ágyásba 
tesszük, hanem a minden kertben 
meglévő közös művelésű területekre. 
A körülbelül 1000 négyzetméteres 
Első Kis-Pesti Kertben a következő 
adatokat tudtuk mérni a 2012-es esz-
tendőben: 26 családi ágyásban, 31-féle 
haszonnövényt termeltünk, és szám-
talan fűszernövényt. Ezek közül csak a 

legfontosabb számok: 412 kilogramm 
paradicsom, 40 kilogramm paprika, 
65 kilogramm uborka, 20 kiló retek, 
57 kiló padlizsán, 35 kiló cukkini, 42 kiló 
saláta, 16 kiló zeller, 23 kiló sárgarépa, 
14 kilogramm bab, 10 kiló spenót, 8 kiló 
borsó, és még sorolhatnánk. A sláger 
persze a paradicsom, a paprika meg 
a sok fűszer, de nem a hozam a lényeg, 
hanem a minőség. Inkább erre figyel-
nek, hiszen kicsi a terület. Aki már vé-
gigvitt két szezont, az elkezd ráhajtani 
a különlegességekre, a sárga, a fekete 
paradicsomra, így jött a batáta is. A kert-
szabály csak azt köti ki, hogy kábító-
szert és mérgező növényeket tilos 
termelni, minden mást lehet.

Nagy területigényű növényeket, bur-
gonyát, hagymát is?
Mindig kalkulálnak a területigény-
nyel, fokhagymát is ültetnek, de csak 
ágyásszegélynek, mert jó védőnövény 
is. Természetesen teljesen szermente-
sen termelünk, de nem biominősítés-
sel. Van egy növényorvos, aki minden 
kertindításnál tanfolyamot tart, és két-
évente továbbképzést. A tanfolyam 
négy tantermi és egy gyakorlati ülte-
tőnapból áll. A növényorvos határozta 
meg azon szerek listáját, amelyeket 
szabad használni a kertekben, mást 
nem. Ennek megfelelően tényleg áz-
tatják a csalánt, hogy kinyerjék a ha-
tóanyagát, ültetik a fokhagymasze-
gélyt, szórják a tojáshéjőrleményt, ez 
a növényvédelem. 
Dísznövényeket is termesztenek?

Mindenki azt ültet, amit szeretne, de 
már az első szezon felénél tudatosul, 
milyen fontos, hogy szép legyen a kert. 
Komoly virágos részeket ültetnek a ke-
rítés mellé, mert azt akarják, hogy jól 
nézzen ki a kert, irigykedjenek rájuk. 
Egy lakótelepi környezetben egy dúsan 
virágzó kert különleges látvány, min-
den ott lakó életminőségét javítja.
A kert önmegvalósítás?
Maximálisan, és persze közösségi él-
mény is.
Az árut csak maguk használják fel, 
vagy kikerül a piacra?
Mindenki csak saját felhasználásra 
termelhet. Praktikus oka van, mert ha 
értékesítés is lenne, megjelenne sok 
pluszfeladat, de amúgy sem terem any-
nyi, amennyit érdemes lenne eladni. 
Ráadásul el sem adnák, mert minden 
darab sokkal értékesebb számukra: 
„Ezt a paradicsomot én fogom megen-
ni, tudom, hogyan termeltem, büszke 
vagyok rá, ez az én teljesítményem.” 
Mi, emberek ugyanis az ujjainkkal, 
okos agyunkkal csinálós fajta vagyunk. 
Éppen az élteti a közösségi kerteket, 
hogy a fogyasztói társadalom szolgál-
tatói létformája kivette a kezünkből a 
„csinálást”. Ezért élvezik a kertészek 
a kézi munkát, az alkotást, a gondos-
kodást: „ez a növény tőlem függ”. Sőt, 
ők építik a kerti bútorokat, a tűzrakó 
helyet is. Bár nem mondják ki, hogy ez 
motivál, látszik, milyen fontos nekik 
a saját ágyásuk, ahogy finoman kriti-
zálják a szomszédét. Számontartják 
még azt is, hogy tavalyelőtt csigajár-
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ványuk volt, vagy hogy nagy meleg 
tombolt, sokat kellett öntözni.
A városi kertészet mennyire konku-
rense a hagyományos mezőgazdasá-
gi árutermelésnek?
Semennyire, viszont vannak átfedé-
sek, amelyek mindkét félnek haszno-
sak. A városi kertek jó kommunikációt 
jelentenk a hazai termelőknek: „vásá-
rolj hazait, vásárolj minőséget”. A vá-
rosi kertész pontosan tudja a különb-
séget a hazai és a kontinens túloldaláról 
hozott termény között. A kert minő-
ségérzéket fejleszt. 
De aki a városban megtermeli magá-
nak a zöldséget, nem vesz a piacon, a 
boltban, így a gazda kevesebbet tud 
beszállítani…
Nagyon kevés a városi kert, ez nem 
konkurencia a gazdáknak. A két vi-
lágháború idején is nagyon mentek a 
háborús válságkertek. A mozgalmat 
az államok is támogatták. Az USA-
ban Victory Garden elnevezéssel ko-
moly állami programot is hirdettek, és 
jó eredményeket értek el. Szinte min-
denki belevágott, sok millió válság-
kertet hoztak létre, a lakosság a saját 
zöldség-gyümölcs szükséglete 40-44 
százalékát maga termelte meg. A fel-
szabaduló termés mehetett a katona-
ságnak és a hadiiparnak, az elfoglalt 
országok ellátására. Persze a háború 
után, amikor normalizálódott a helyzet 
azonnal eltűntek a Victory Gardenek.
A városi kertekben mérik a termelé-
kenységet, hogy hány forint ráfordí-
tással mekkora hozamot érnek el?
Szerintem mindenki kiszámolja, de 
nem ez a döntő. Amikor válság van, és 
pénztelenség, amikor nincs elkölthető 
pénz, számít a hatékonyság? Amikor 
a munkanélküli a boltban nem tudja 
megvenni a kilónként 500 forintos, 
valószínűleg spanyol paradicsomot, 
de meg tudja termelni, számít, hogy 
mennyi időt fordít rá? A következő 
egy-másfél év válságév lesz, elkerül-
hetetlenül. Sokkal rosszabbul fognak 
élni az emberek, sok lesz a munkanél-
küli. Ha meg tudják maguknak ter-
melni a zöldséget, az most a legjobb 
befektetés; nem csak az anyagiak 
számítanak ilyenkor.
Akkor közösségikert-búm lesz, egyre 
szélesebbé válik az „urban farming”?

Válságkertbúmnak kell jönnie! Az 
USA-ban a nagy gazdasági válság alatt 
meghirdetett New Dealnek is volt 
komoly kertprogramja: „termeld meg 
magadnak, mi segítünk”. Kiszámol-
ták, hogy a kertprogramba befektetett 
minden egyes dollár öt dollár hasznot 
hozott megtakarításban, amelyet nem 
az államnak kellett előteremtenie, az 
illető megtermelte magának, ráadá-
sul nagyon nagy a pénzben nem ki-
fejezhető haszon.
Látszanak már a válságkertek jelei 
az uniós vagy a tengerentúli orszá-
gokban?
Nagyon is! Az angolszász országok 
kultúrájában eleve sokkal mélyebben 
van benne a közösségikert-mozga-
lom és az önellátás, és jóval elfoga-
dottabb. Mindenhol beindulnak a 

folyamatok, hiszen most gazdasági 
válság jön, ezt mindenki érzi. Francia-
országban kormánybiztost neveztek ki, 
akinek feladata egyeztetni az önkor-
mányzatokkal, hogyan termeljenek a 
közösségi kertekben. Az USA-ban is 
komolyan foglalkoznak az önkor-
mányzatok azzal, hogy mit tegyenek, 
már nevet is találtak a mozgalomnak, 
Covid Victory Gardennek nevezik az 
új városi kerteket.
És a térségünkben?
Ausztriában és a német nyelvű régió 
más részein is több évszázados hagyo-
mányuk van az ilyen kerteknek. A me-
diterrán térségben is nagy lendülettel 
csinálják. Azt látom, hogy a balkonker-
tek mindenhol megjelentek, legalább 
néhány tő paradicsomot mindenütt 
kitettek az erkélyre. 

PANELHÁZI PINCEKERT
Hová forduljon az a városi kertész, aki egy cserépnyi szabad területhez sem jut, 
mégis szeretne termeszteni? Neki ajánljuk a Growberry magyar startup cég 
innovációját, amellyel akár pincében, illetve bármilyen időjárási körülmények 
között, még sivatagban is lehet növényeket termeszteni. A Growberry alapítója, 
Hudecz Attila mesterséges megvilágítással kiegészített tápoldatos, hidropóniás, 
számítógéppel vezérelt „kontrollált növénytermesztést” kínál a profiknak, hogy 
– klímaváltozás, vízhiány idején is – biztosan kihozzák a növényekből a maximumot, 
és több maradjon a zsebükben. A hagyományos módszerekkel szemben azoknak 
kínál a növénytermesztésben alternatívát, akiknek kiszámíthatóbb hozamra, na-
gyobb tápértékre, hatóanyag-tartalomra van szükségük.
A fényspektrum és a tápoldat összetételének változtatásával egyes fajtákat, pél-
dául a szamócát arra is rá tudják venni, hogy a vegetatív zöldrészek fejlesztése 
helyett inkább több termést hozzon. A kontrollált növénytermesztéssel a mester-
séges termőhely minden részletét: a hőmérsékletet, a tápoldatot, a fény spektru-
mát is ellenőrizni és irányítani lehet. A Growberry úgy építette ki a rendszert, 
hogy kertész sem kell hozzá. Legalábbis a későbbiekben automatizálni és robo-
tizálni lehet, megoldva a munkaerőhiány problémáját is. Az ideális irányított 
közegben a beltartalmi értékeket is javítani, sőt optimalizálni lehet. Ezzel Hudecz 
Attila szerint akár harminc százalékkal hamarabb tudnak megtermelni bizonyos 
növényeket.
Mivel sokan tartanak az ismeretlen kontrollált növénytermesztés új technológiá-
jától, szaktanácsadót és próbatermesztési szolgáltatást is kínál a startup a mód-
szeréhez. Ha kell, „testőrszolgáltatást” is nyújtanak havi díjért, amelyben nemcsak 
konzultálnak az ügyfelekkel, de ki tudnak építeni a modulokból bármilyen fel-
használású növénytermesztő egységet, legyen az üvegház vagy pincekert. Bár az 
alapító inkább az ipari megoldásokban hisz, nem zárja ki, hogy akár egy panelház 
pincéjébe telepítsen kertet, mert az is „simán kivitelezhető”. Ahogy nőnek a 
városok, egyre több a kihasználatlan terület: alagsor, tetőtér, gangos régi házak 
belső udvara – ezeket is lehetne hasznosítani. Ezért Hudecz Attila nem zárja ki, 
sőt vizsgálják a lehetőséget annak, hogy egy-két év múlva ebbe az irányba is el 
fog indulni a Growberry.
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Itthon mit tanácsol?
A hazai „New Dealben” 
is fontos szerepe lesz a 
mezőgazdaságnak. A 
nagyüzemeknek az ed-
diginél is sokkal többet 
kell majd előállítaniuk, 
mert nagyon drága lesz 
az import élelmiszer, sok 
helyen lesz éhezés, fel fog 
értékelődni a mezőgaz-
dasági termény. Jól jön, 
ha Magyarország többet 
termel, mint amennyire 
a belső ellátáshoz szük-
sége van. A két hónapos 

covid-19-káoszban még csak egy-két 
hete jelent meg az éhség fogalma Afri-
ka, India, sőt Olaszország déli részével 
kapcsolatban. Áruházakat fosztottak 
ki. Ezek válságjelek, érdemes nem meg-
várni, amíg elfajul a helyzet, hanem 
segíteni, hogy az egyén maga tegyen 
a kedvezőtlen folyamatok ellen, pél-
dául önellátással.
Jön majd a szántóföldi táblák kifosz-
tása is?
Ezt kell megelőzni. Az bizonyos, hogy 
a terménylopás a következő években 
nem lesz „bocsánatos bűn”, sokkal 
szigorúbban kell majd szankcionálni.
A pártállami hiánygazdaságban, a 
szövetkezeti mozgalomban Kádár 
János is indított háztájiprogramot 
a kiskertek hasznosítására. Ilyenre 
gondol?

Tessék elővenni a háztájit, teljesen 
leszoktunk róla. Ha végigmegy egy 
falun, már nem lát csirkét sem, vetemé-
nyest elvétve találni. Az önkormányzat 
inkább EU-s pénzből vesz kisbuszt, 
hogy azzal járjanak a falusiak a Tescó-
ba. Azonnal vissza kell hozni a háztájit, 
amely gazdaggá tette a vidéket. Ma is 
látszanak az akkor épült „Kádár-kocka” 
házak. A vidék jól járt a háztájival a 
hiánygazdaságos időkben. A korona-
vírus után is nagy szükség lesz rá.
Ha kinn elfogynak a városi földek, 
zárt térben, a lakótelepi épületek 
biciklitárolóiban, pincéiben is épít-
hetnének belső kerteket huszonnégy 
órás ledes megvilágítással. Ez is be 
fog indulni a válságban?
Nem tudom. Igen nagy a költségigé-
nye, de látszik, hogy a modern városok 

ebbe az irányba mozdulnak. A gaz-
dag ázsiai városállamokban: Hong-
kongban, Szingapúrban viszont már 
nagyon megy ez a fajta gazdálkodás, 
ott régi, bezárt gyárak épületeit, egész 
rozsdaövezeteket alakítanak át a sze-
zontól és a külső időjárástól független 
kertekké. Vízkultúrában, mesterséges 
megvilágítással termelnek évi 365 na-
pon át, ez alatt négyszer-ötször taka-
rítják be a termést. De ez másik szak-
ma, nem városi közösségi kert. Én 
inkább közösségépítő vagyok, és csak 
közepes hobbikertész.
Itthon a befektetők a rozsdaöveze-
teket inkább lakóparkokká akarják 
alakítani. Kínál ehhez közösségi 
kerti elképzelést, ezeket már belső 
konyhakerttel kellene építeni?
Jó lenne. A nyugati példákból azt lá-
tom, hogy amikor egy raktáron, egy 
hipermarketen tetőkertet hoznak lét-
re, kávézó, játszótér, napozó is lesz, és 
tesznek mellé egy kis marketinget. 
Ezeknek az érdekességeknek, extrém 
kerteknek a bevételét nemcsak az 
eladott zöldség, hanem a kávézó is 
termeli: új piacot hoznak létre a tetőn. 
A kertekhez hozzáadott értékeket ad-
nak, így éri meg.
Véletlen, hogy bő tíz éve a városikert- 
mozgalmat is válságban kezdte, nyu-
gati mintára. Hogyan indult?
2009-ben írtam az első könyvem a 
városi növénytermesztésről A városi 
tanya címmel, és úgy gondoltam, itt-
hon is meg kellene honosítani. A főis-
kolai munkám mellett azóta ezzel 
foglalkozom. 
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