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Adatok 

• 2010-ben alakult az Egyesület. 

• Az elmúlt hét évben, 7 kertet alapítottunk  
– 7121 négyzetméter 

– 188 ágyás 

– Éves fluktuáció 3-5 % (kertészek) 

– Egy kert alapítása minimum 1,5 év.  

• Minden kertet az Önkormányzattal közösen 
alapítunk és lokálisan szervezünk. 

• Minden kert fenntarthatóan működik.  



AZ Egyesület kertjei 

2012.  Első Kis-Pesti Kert, Kispest 

2013.  Aranykatica kert, Kispest 

2013.  Békási kert, Óbuda-Békásmegyer 

2014.  Zengőkert, Kispest 

2015.  Árnyas kert, Kispest 

2016.  Szélrózsa kert, Szentendre 

2016.  Zápor kert, Óbuda - Békásmegyer 



Békási kert 

















Életciklusok.  



Tervezett témák 

• Jogi háttér, döntési mechanizmus, költségek 
• Önkormányzati hasznok és nehézségek 
• Tervezési folyamat és kommunikáció 
• Építés és fenntartás 
• Jövő és fenntarthatóság 
 
Beszélgető partnerek:  
Szabó Magdolna főtanácsadó, III. kerület 
Kudett Krisztina főkertész, Szentendre 
Lipcsey Szabolcs főkertész, (volt XIX. Ker – FŐKERT) 



Együttműködés az Önkormányzattal 

Önkormányzat 
Terület 
Önkorm. 
döntések. 
Építés - ktg 
Közösségfejleszté
s ktg. 
1.5 év 
Önkorm. Kom. 

Egyesület 
Szervezés és 
koordináció, 
kommunikáció 
Tervezés 
Oktatás 
Kertgyűlések – 
belső 
kommunikáció 
Események 

Kertészek 
Kertművelés 
Részvétel 
Kertgyűlések 
Kertszabályok 
Egyéb programok 
Kertvezető 
választás, 
kertszerepek. 

Együttműködési  
megállapodás 

Kertszabályok 
Kertszerződés 





2012. Április eleje. 



Négy hónappal később 





Négy hónappal később 



Közösségfejlesztés 

Indítás 

Lokalitás 

Lakossági 
fórum 

Helyi sajtó 

Jelentkezők 
regisztrálása 

 

Kertgyűlések 

Címlisták 

Kertgyűlések 25 

Belső 
kommunikáció 

Oktatás 
elindítása 5. alk. 

Tervek – kert, 
ágyások, szezon 

 

 

Események 

Kertépítő 
napok 

Megnyitó 

Föld Napja 

WKGD 

„Biológiaóra a 
közösségi 
kertben) 

Kerti partik 

 

Önvezérlés 

Kertvezetőt 
választanak 

Kertszerepek: 
pénztáros, 
komposzt, 
iskolai 
programok, stb. 

Önállóan 
működnek, 
pályázna, 
eseményeket 
szerveznek 

 Másfél év 



A közösségépítés folyamata 

Cél a szomszédsági közösségek építése, fejlesztése 

 

•Kertfókusz – hely és elfoglaltság, hasznok, előnyök, felelősség. 

•A 16 hónap alatt körülbelül 25  kertmegbeszélést, kertgyűlést és 
kerteseményt fogunk tartani.  

•Kertszabályok – normaképzés, kertdemokrácia, 
konfliktuskezelés, az együttműködés kultúrájának gyakorlása. 

•Elengedhetetlen a tervezett, szakmai közösségépítés. 

 

A közösségi kertben az idő 10%-a kertészkedés,  

90%-a közösségi élet. 



Kerttagság, felelősség 

• Közösségi kerthez tartozni előnyökkel jár, de felelősséget és 
kötelezettségeket is jelent. 

• A kerttagság nem birtoklás,. 

• A kert egészének működéséért felelősek vagyunk, nem csak a 
saját ágyásunkért. 

• A kertet nem szabad túldimenzionálni, a kert meg fogja 
találni mindannyiunk életében a maga helyét. 

• A cél a hosszú távú, kiszámítható működés elérése, a kertet 
évtizedekre tervezzük.. 

• A kert mutasson példát, vállaljon missziókat, katalizátora 
legyen a lokális közösségi aktivitásoknak, váljon lokális közösségi 
központtá, legalábbis nyáron. 













Critical Garden 



Belső kommunikáció: faliújság, Facebook, levelezőlista, kertgyűlések 



Konfliktusok a kertben 

• Gyerekek a kertben 

• Nem megengedhető hangnem, a viták eldurvulása  

• A kert túldimenzionálása 

• Klikkesedés, belső széthúzás 

• A kert összképének rontása 

• Enyém, tiéd, övék, miénk… 

• Külső behatolás, lopás, rongálás, vandalizmus 

 

A szabályok nélküliség a legjobb út a gyors megszűnéshez! 

Kertszabályok és kertszerződés. 

 



Konfliktusok 
 a környezetben 

• Kutyások 

• Szomszédok 

• Lakossági ellenállás 

• Terménylopás, 
rongálás 



TERVEZÉS 



A kerttervezés elemei 

A közösségi kert komplex tervezési feladat, számos 
szempontot, tervezési elemet kell összhangba hozni. 

  

A legfőbb elemek: 

Kerítés, ágyások, közösségi tér, vízhálózat-öntözés, 
komposztálók, közös művelésű területek, 
járófelületek, kerti bútorok, árnyékot adó 
napfénytető, esővízgyűjtés, zárható szerszámtároló és 
a kerten kívüli területek. 

 



Első Kis-Pesti Kert 



Békási kert 



Aranykatica kert 



Zengő kert 



Zápor kert 



Árnyas kert 



Szélrózsa kert 















Mérhetőség 

Sokféle módon mérhetjük egy kert működését, 
eredményességét. Mérőszámok lehetnek: 

• A termények mennyisége 

• A kertmegbeszélések száma 

• A sajtómegjelenések száma 

• Az elfogyasztott víz mennyisége 

• Iskolás csoportok a kertben. 

• Belső levelezések száma 

• Holnaplátogatók száma 

 



Termények 













Tanulságok 

• Közösségi kertet indítani alapvetően társadalmi, szociológiai 
kísérlet, kevésbé ökológiai. 

• Közösségi kertet csak minőségi szempontok alapján érdemes 
alapítani: kerítés, ágyások, földcsere, víz, közösségépítés, 
TERVEZETTSÉG, minden területen. 

• Tudatos közösségépítés, kertvezetés és kertkoordináció nélkül 
nem fog  működni a kert. Közösségfejlesztés. 

• A kertek és a közösségeik az életciklus modellek alapján 
működnek, túl kell élniük az elő évet és tudatos fejlesztésre 
van szükségük a kiteljesedéshez. Minden kertnek be kell járnia 
a saját életciklus pályáját, nincsenek kihagyható szakaszok. 

 
A kertben 10% kertészkedés, 90% közösségi élet. 



Externáliák 

Pénzben nem kifejezhető hasznok: 

Elfoglaltság, felelősség, sikerélmény, 
gyarapodásélmény, hírnév, sajtószereplés, 
büszkeség, gondosság élmény, élethelyzet 
perspektíva, elégedettség, fizikai jobblét, 
egészségügyi-mentális hasznok, termény, 
ismeretségek, gyerekek a kertben, együttműködés 
kultúrája, közelség a természettel, bosszankodás, 
beszédtéma, találkozási pont, évről –évre 
megismétlődik.  





www.varosikertek.hu 
 

http://www.varosikertek.hu/


Köszönöm a figyelmet! 
Kérdések? 

www.varosikertek.hu 

 

http://www.varosikertek.hu/

