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Fejlesztéspolitikai Célrendszer 

• Gazdaság fejlesztése (biznisz) 

 

• Infrastruktúra-fejlesztés (pl. városrehabilitáció) 

 

• Környezetfejlesztés 

 

• Szegénység és kirekesztettség oldása  
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Közösségi kertészkedés –  
ahogy én értem 

• A kertészkedők maguk találják ki, elkötelezettek, 
tudatosak = élmény-gazdaság 

• NEM része a piacra termelésnek 
• Nem célja az önellátás (nyilván elfogyasztja, amit 

termel, de ez csak töredéke a szükségletének) 
• NEM rászorultságból vágnak bele 
• Megszervezik MAGUKAT – tartósan (pl. egyesület) 
• Tudnak erre a tevékenységre erőforrásokat áldozni:  
- Saját szabadidő 
- Pénz, 
- Szervezési, tanulási energia 
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Miből lehet és miből nem  
fenntartható közösségi kertészkedés? 

• Közmunka-kertek: biztosan nem, mert egészen 
más a célja: felnőttek – kötelező – 
tevékenykedtetése (+ közkonyha-ellátás) 

• Szociális szövetkezet: valószínűleg nem, mert 
más a célja: megpróbál önfenntartóan árut 
termelni… 

• „önellátás”, „árutermelés”, „piaci 
értékesítés”megközelítések …. 
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Vidékfejlesztési Program - VP 
VP 4—es jogcím: versenyképes kertészet fejlesztése (árutermelő 
magánbiznisz) 

VP 6.3-as jogcím: mezőgazdasági kisüzem fejlesztése (vidéki 
árutermelő kis magánbiznisz) 

VP 16.9: szolidáris mezőgazdaság (???) – a csoport összetétele: 
legalább 2 tag: 1 működő mezőgazdasági mikrovállakozás + 
1célcsoport-tag: a bevonandó célcsoport speciális szükségleteit 
szolgáló szakemberek (intézményei).  

• A csoport tevékenységével kapcsolatosan folyamatosan biztosítani 
kell a lehető legszélesebb nyilvánosságot annak érdekében, hogy a 
bevont célcsoport társadalmi integrációja ez által is erősödjön. 

VP 19 – LEADER: kimondottan helyi közösségi kezdeményezések  
tárháza,  amennyiben a Helyi Fejlesztési Stratégia lehetővé teszi. 
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TOP-félék 
TOP-2.1.2 - Zöld város: a kijelölt akcióterületen támogatható a városi zöld 
infrastruktúra hálózat …… Ezek jellemzően nem városi kiskertek, hanem 
önkormányzati közterületek, max. díszkertek 
 
TOP-7.1.1-16 - Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi 
közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva (CLLD) 
Ebben lehet kisebb területekre, közösségi kezdeményezéssel (pl. civil 
szervezetként) kialakítani 
TOP-4.3.1-15 - Leromlott városi területek rehabilitációja  
• Szegergátumként kijelölt akcióterületen 
Önállóan nem támogatható tevékenységként  
Foglalkoztatást elősegítő funkció -  Az akcióterület határain belül közösségi kert 
kialakítása, amennyiben az a foglalkoztatás elősegítésének célját szolgálja és a 
termesztett növényeket nem eladásra szánják. (A közösségi kert kialakításához 
lehetőség van növényirtásra, terület-rendezésre, kerítés, hiányzó közművek, tároló 
építésére.)  
 
Esetleg még: TOP- 6.9.2-16 A helyi identitás és kohézió erősítése …. 
(csak MJV-k részére) - közösségi együttműködés alapú kulturális, kohéziós 
funkció…..  
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EFOP-félék 1 
• Az EFOP 1. prioritás (és esetleg a 3.) tartalmaz 

alkalmas támogatható tevékenységeket. Pl. 

• 1.5.2 /1.5.3: Humán szolgáltatások fejlesztése 
térségi szemléletben  

- A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése ….. 
„Az egészséges életmód közösségi szintű megerősítését, a 
közösség egészségkultúrájának fejlesztését célzó, életmód 
váltást támogató programok szervezése” 

- A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó 
képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos 
disszemináció támogatása; 

- A kultúrák közötti párbeszéd erősítése ….. 
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EFOP-félék – 2  

• EFOP-1.7.1: Az egymást erősítő, elmaradottságot 
konzerváló területi folyamatok megtöréseA HH-s 
térségekben alakult LEADER Egyesületek lesznek a 
főpályázók. Benne:  

• Önellátást, öngondoskodást erősítő tevékenységek: 
Háztáji gazdálkodás, kiskerti ismeretek átadása vezető 
gazdák, tapasztalt helyi lakosok bevonásával; Önellátásra 
termelés ösztönzése a háztartások kiadásainak 
csökkentése, és az önellátó készség fejlesztése érdekében 
 

• Közösségépítés és –megtartás: Szomszédolási akciók 
indítása az utcában, a településen, vagy a tágabb térségi 
környezetben 
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Külföldi példák -  

Működőképesek és kevésbé 
működőképesek 



10 



Everdale farm 

• Szövetkezeti forma, a várostól 30 km-re  

• Önállóan is életképes – 60 hektár  

• Ökológiai gazdálkodás, főállású professzionális 
szakemberekkel 

• Van: értékesítés a közösség tagjai felé 

• Közösségi kertecskék – kis parcellák a 
központban 

• Bemutató és oktatási program (támogatott!!) 
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Black Creek Community Farm 
A külvárosban  - lakótelepes részen működik 

Kb. 8 ha – csak közösségi céllal  

Civil szervezet működteteti – zömmel 
támogatásból 

A környék lakóit nem igazán érdekli …..  

Fenntarthatósága ????  
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Fresh City 

• A városközpont közelében működik („városi tartalék-
terület”) 

• A várostól kapott 2 ha-on öko-kertészet 
• 1 ha professzionális kertészeti vállalkozás, aki vállalta, 

hogy a másik 1 ha a lakók parcelláié +  
• Amatőrök: „downtown” emberek (igény, tudatosság, 

idő rendelkezésre áll) 
• A profik vállalják: nyitott működés oktatási és 

szemléletformálási céllal 
• A profik biztosítják: infrastruktúra, szaktanács, fölösleg 

értékesítése, oktatás, Amatőrök: „bedolgozzák” – heti 3 
óra (kockás füzetben szervezik – ki mihez ért) 
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Egy „iskolakert” 

• Agrár egyetem a tulajdonos …. 

 

• Ez csak a bemutató, közösségi oktató és 
turisztikai „tangazdasága”!!  
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