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Bevezetés 

 

 Az elmúlt közel két évtizedben jelentősen megnőtt a tudományos érdeklődés a városi 

mezőgazdaság iránt. Míg korábban a városi mezőgazdaság jelentőségét leginkább a fejlődő 

országok helyi élelmiszertermelésének szemszögéből vizsgálták, addig mára a téma 

tudományos diskurzusának fővonala egyértelműen áttevődött a Globális Észak országaiba. A 

tudományos érdeklődésen túl jelentős média figyelmet is kapott a téma (REYNOLDS, K. 2014), 

s például a közösségi kert megnyitókról és rendezvényekről a helyi újságok és televíziós 

csatornák rendszeresen beszámolnak. A tudományos és hétköznapi ismertetések a változás 

magjait látják a városi mezőgazdaságban, s úgy vélik, hogy a városok zöldítésének és 

fenntarthatóságának kiemelt helyeivé válhatnak, valamint szerepük lehet a városi közösségek 

átalakításában és közösséggé formálásában is. Összességében a közösségi kertek a városok 

működésénekmegváltozására is képesek lehetnek. A közelmúltig a városi mezőgazdaság ilyen 

értelmezése meghatározó maradt,s csupán az utóbbi években történt egy radikális irányváltás 

a városi mezőgazdaság értelmezésében. A kritikai kutatások már arra figyelmeztetik a 

tudományos közösséget, hogy a városi mezőgazdasági kezdeményezések nem váltják be a 

hozzájuk fűzött reményeket, s gyakran éppen azokat a hatásokat erősítik, amelyek ellen 

létrejöttek. 

 E szakmai és hétköznapi diskurzusok, s azok iránya a közösségi kertek kapcsán is 

nyomon követhetők. Kezdetben a vizsgálatok a közösségi kerteket a települések 

bizonyosproblémáitmegoldó kezdeményezésekként tárgyalták. Jelentőségüket az 

élelmiszerbiztonság növelésében és az élelmiszermérföld (az élelmiszer megtermelése és 

fogyasztása közötti távolság) csökkentésében (CORRIGAN, M. P. 2011), valamint zöldfelületi 

szerepükben vélték felfedezni (CONTESSE, M. ET AL. 2018), amivel hozzájárulnak a városok 

fenntarthatóságához. A fenntarthatóság mellett gyakran megjelenik a kertek városi 

közösségeket erősítő szerepe és a civil aktivizmus is. Az Egyesült Államokban és Nyugat-

Európában dokumentálták a kertművelők kapcsolatát a társadalmi egyenlőségi mozgalmakkal, 

például a városhoz való joggal, vagy a participatív városi döntéshozatallal (GLOVER, T. ET AL. 

2007; SCHMELZKOPF, K. 1995, 2002; SOYA, E. 2010; HARVEY, D. 2012). A kertészek 

véleményüket és igényeiket aktívan kommunikálják a városi döntéshozók felé (STAEHELI, L. 

A. ET AL, 2002), s emiatt a közösségi kertekhez kapcsolódó diskurzusokban a rezisztens vagy 

politikai elittel szembenálló jelleg is dominánssá vált (CERTOMÁ, C. – TORNAGHI, C. 2015). 

Az utóbbi években azonban többen a kertekről kialakított kép árnyalására hívták fel a 

figyelmet (CLASSENS, M. 2015; ERNWEIN, M. 2017), s az esetleges negatív hatások feltárására 

ösztönözték a téma kutatóit. Edisszertációrészben e kritikai vizsgálatokhoz kíván csatlakozni.  

A közösségi kertekhez kapcsolódó élénk diskurzus azt is jelzi, hogy a kertek nem 

semleges helyei a városi térnek, hanem társadalmi diskurzusok által termelt terei annak 

(DOMENE, E. – SAURÍ, D. 2007). Ugyan a városok környezeti dimenziójáragyakran 

értéksemleges környezetként gondolunk, azonban azok minden esetben társadalmi, gazdasági, 

és politikai folyamatok eredményei (HARVEY, D. 1996; COOK, I. R. – SWYNGEDOUW, E. 2014). 

Jó példa erre a városi parkok fejlődése. Az első városi parkok – a botanikus kertek – koruk 
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világrendjét képezték le és céljuk a gyarmatok növényvilágának bemutatása volt. Később 

céljuk az egyre szélesedő munkásosztály körében a helyes társadalmi normák kialakításának 

elősegítése volt, de a korra jellemző nemzeti mozgalmak is leképeződtek bennük, a 

hazaszeretetet, a nemzeti büszkeséget és a patriotizmust megjelenítő terekké váltak, vagyis a 

hatalom reprezentációi voltak (CERTOMÁ, C. 2011, 2015). Ezekre kiváló példa a budapesti 

Városliget is, amely a Millenniumi ünnepségek elsődleges színtereként funkcionált (GYÁNI G. 

1999). Ebből a logikából adódóan a közösségi kertek is olyan városi „társadalmi terek” 

(SWYNGEDOUW, 2004), amelyek materiális, diszkurzív és szimbolikus tértermelési folyamatok 

eredményeként jönnek létre (LEFEBRVE, H. 1991). Már a kertek létrehozási, később pedig a 

működési fázisában is sajátos tartalmak, jelentések kapcsolódnak hozzájuk, melyek egyrészt a 

kertművelők napi gyakorlatain, egyéni és közösségi döntéshozatalokon keresztül, másrészt a 

közösségi kertművelés társadalmi interpretációján keresztül jönnek létre. Vagyis a kertek 

politikai ökológiai értelmezésében szükségszerűen meg kell vizsgálni a hozzájuk kapcsolódó 

főbb szereplőket és a kertek működéséből eredő hasznokat élvező csoportokat is, melyre a 

disszertáció részben vállalkozik is. 

A közösségi kertek egyik érdekessége, hogy a városi mezőgazdaság egyik 

leggyorsabban adaptálódó elemének tekinthetők. Észak-amerikai hagyományokra építkezve 

(LAWSON, L. 2005) a közösségi kertek ma már megtalálhatók a fejlett világ legnagyobb 

részén, az európai kontinenstől egészen Kelet-Ázsiáig (TAPPERT, S. ET AL. 2018; HOU, 

J.2017), smár egyes kevésbé fejlett országok gyorsan növekvő központjaiban is (DERSCHER, 

A. W. 2004). Némi megkésettséggel Kelet-Közép-Európa posztszocialista országaiban is 

felbukkantak (BITUŠÍKOVÁ, A. 2016), és Magyarországra is eljutottak. Elterjedésük jól 

mutatja, hogy sikeresen alkalmazkodnak eltérő társadalmi és gazdasági helyezettel, valamint 

kulturális hagyományokkal jellemezhető országokhoz. Ez szükségképpen a kertek 

módosulását eredményezi, amely jól megmutatkozik a kert kezdeményezések sokféleségében 

is (BIRKY, J. – STROM, E.2013).  

A kutatás tárgyához legszorosabban kötődő lépték a települési szint, ezért jelen 

dolgozat is igyekszik a közösségi kertek vizsgálatának települési beágyazására, és a 

településeket érintő különböző problémákra való reflektálásra. A 21. század városait érintő 

kihívások rendkívül komplexek, melyek jelentős hatással vannak a városi élet mindhárom 

alappillérére, a környezetre, társadalomra és a gazdaságra is, s nagymértékben meghatározzák 

a települések élhetőségét és fenntarthatóságát is (CITIES OF TOMORROW, 2011). A 

továbbiakban azokat a települési kihívásokat ismertetem, amelyek kezelésében vagy részleges 

megoldásában megfelelő és körültekintő alkalmazással szerepük lehet a közösségi kerteknek.  

 A közösségi kertek környezeti jelentősége elsődleges abban rejlik, hogy városi 

zöldterületet jelentenek. Zöldterületek tekintetében az egyik legnagyobb települési problémát 

azok elaprózódása és kiterjedésük csökkenése jelenti (DALLIMER, M. ET AL. 2011; BRUNNER, 

J. – COZENS, P. 2013). Jelentős problémaa városok peremi területén található általában 

mezőgazdasági célú zöldfelületeket érintő funkcióváltás és azok beépítése. A szuburbanizáció 

jól szabályozott környezetben is jelentős nyomást gyakorol e területekre, de a szabályozás 

elmaradása vagy annak hiányosságai, az előírások be nem tartatása vagy a döntéshozók túlzott 

engedékenysége e területek felszámolását eredményezi (KOVÁCS, Z – TOSICS, I. 2014). A 
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várostervezők a városok szétterülésére (BRUEGMANN, R. 2015) reagálva egyre inkább 

előnyben részesítik avárosok beépítéssűrűségét növelő beruházásokat (FREY, H. 1999). Ugyan 

ez látszólag a várospolitika környezeti kérdésekkel szembeni érzékenységének növekedését 

mutatja, mégis a várospolitika elsődleges célja nem a városok környezeti terhelésének 

csökkentése, hanem a tehetős népesség városokban tartása és a már kiköltözöttek 

visszavonzása. S mindez gyakran a környezeti terhek teljes figyelembevétele nélkül történik. 

Ezért a városok kompaktságát növelő beruházások általában a zöldterületek eróziójához 

járulnak hozzá (HAALAND, C. – VAN DEN BOSCH, C. K. 2015). A városi lakosság körében e 

negatív irányú városi folyamatok következményeként, illetve életstílusuk, igényeik, és 

környezethez való viszonyuk megváltozása következtében megnövekedett az igény a 

minőségi környezet és elérhető zöldterületek iránt. Kérdéses azonban, hogy a városi 

zöldfelületek csökkenése és a közösségi kertek elterjedése között van-e összefüggés, 

mennyiben kompenzálhatják a zöldterületek általános erózióját és valóban hozzáférhetők-e 

minden társadalmi csoport számára. 

 Jelentős települési kihívást jelentenek a városi társadalmakat átalakító összetett 

folyamatok is. A városokban egymással párhuzamosan zajlik a bevándorlás és az elöregedés 

(CITIES OF TOMORROW, 2011), és egymás mellett léteznek valós és virtuális közösségek 

(CASTELLS, M. 2002). Növekszik a társadalmi és gazdasági polarizáció, ami térbeli 

szegregációt eredményez (CLARK, W. 2015; SMITH, S. J. 2015), s e folyamatokbóla városi 

társadalom szétforgácsolódása, a városi közösségek gyengülése, az egyének izolálódása és 

egymástól való elidegenedésük következik. Tovább gyengíti a városi társadalmak 

kohéziójátegyes társadalmi csoportok közterekhez való hozzáférésének korlátai is (MITCHELL, 

D. 1995; VAN DEUSEN, R. 2002), melyek a nem eléggé körültekintő tervezési gyakorlatok, 

vagy rosszabb esetben tudatos kirekesztést célzó törekvések következményei (BELINA, B. 

2007; BOROS L. 2018; JÁMBOR V. – VEDRÉDI K. 2016; UDVARHELYI, É. T. 2014). Ezenkívül 

számos országban – jellemzően a posztszocialista országokban – történelmi okokból adódóan 

jelentős problémát okoz a nagyfokú bizalmatlanság is, amely leginkább a lakótelepi 

népességet érinti. Ugyan a szakirodalom megemlíti a közösségi kertek interakció növelő és 

kohézió erősítő jellegét, éshogy a köztérből kirekesztett marginális csoportok tereiként is 

funkcionálnak, azonban a közösségi kertek kohéziót erősítő jellegével kapcsolatban számos 

kérdés megválaszolatlan, s nem teljesen egyértelmű az sem, hogy a marginális csoportok 

mennyiben vannak jelen e félprivát terekben. 

 Világszerte egyre jelentősebb negatív társadalmi externáliákat eredményez az egyes 

városrészek dzsentrifikációja (SMITH, N. 2002; KOVÁCS, Z. ET AL. 2013). Az ingatlanpiaci 

befektetők és a várospolitika együttműködése eredményeként zajló PPP beruházások gyakran 

egész városrészeket érintő fejlesztései ugyan kezdetben növelik a társadalmi csoportok 

keveredését, de ez a folyamat hosszú távon a helyi közösségeket gyengíti (KOVÁCS, Z. ET AL. 

2015; FABULA,SZ. ET AL. 2017), a régebbi lakosságot fokozatosan kirekeszti,és egymás mellett 

élő, de interakcióba nem lépő, több szintű helyi társadalmak létrejöttét eredményezi. A 

dzsentrifikáció egy rendkívül komplex és soktényezős folyamat, ezért is érdekes az, hogy 

egy-egy dzsentrifikálódó városrészben, a városi frontvonalak mentén (SMITH, N. 1996), 

megjelennek a közösségi kertek (MARKHAM, L. 2014). Ami felveti a kérdést, hogy vajon 
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fennáll-e bármiféle kapcsolat a közösségi kertek és a dzsentrifikáció között, vagy 

megjelenésük független a városrészek átalakulási folyamataitól. 

 A közösségi kertek szakirodalma e feltett kérdések megválaszolását csak részben 

végezte el. A kertek kutatásába bekapcsolódó tudományterületek között korábban a 

társadalomtudományok domináltak (GUITART, D. ET AL. 2012), s ebből adódóan a leginkább 

feltárt témák között a közösségi kertekhez csatlakozás motivációit (ARMSTRONG, D. 2000) és 

a művelésből adódó pozitív társadalmi hatásokat említhetjük meg (KINGSLEY, J. ET AL. 2009). 

Ezenkívül számos tanulmány foglalkozott a kertek belső kohéziójávalis (AUGUSTINA, I. – 

BEILIN, R. 2011; FIRTH, C. ET AL. 2011), azonban ezek sok esetben felületeskutatások 

maradtak. Néhányan foglalkoztak a közösségi kertek és a városi élelmiszer-sivatagok 

kapcsolatával (EVERS, A. – HODGSON, N. L. 2011), valamint a kert létesítésére potenciálisan 

alkalmas helyek távérzékelési feltárásával is (MCCLINTOCK, N. 2014; TAYLOR, J. – TAYLOR-

LOVELL, S. 2012, QUINN, S. – YAPA, L. 2016). Az utóbbi években megnövekedett a 

természettudományos érdeklődés is, s ők jellemzően a kertek környezeti-ökológiai hatásaival, 

valamint a szennyeződések kérdésével foglalkoztak (WARMING, M. ET AL. 2015). A közösségi 

kertekhez kapcsolódó legújabb szakmai eredmény a kritikai társadalomelméleti 

megközelítések adaptálása, és a kertek összekapcsolása a városi mezőgazdaság kritikai 

diskurzusával (TORNIAGHI, C. 2014, MCCLINTOCK, N. 2018). E diskurzusfókuszába a városi 

mezőgazdaság különböző elemei kerültek – külön kiemelve a közösségi kerteket –, amelyek 

szerepét és jelentőségét vizsgálják a társadalmi igazságtalanságok vagy azok újratermelése 

felől (REYNOLDS, K. 2014), de jelentős hangsúlyt fektetnek a városi mezőgazdasági 

kezdeményezések és a neoliberális várospolitika közötti viszony feltárására is.  

 A kiterjedt külföldi szakirodalommal szemben hazai vizsgálatokbólviszonylag kevés 

van. A közösségi kertek témaköre inkább egyetemi hallgatók érdeklődését keltette fel, akik 

szakdolgozat vagy diplomamunka keretein belül azok társadalmi jelentőségének (ÁDÁM, D. 

2018) vagy városfejlesztésben betöltött szerepének vizsgálatát (KOVÁCS F. 2014) végezték el. 

Az elsők között megjelenő közösségi kertekkel foglalkozó tanulmányok többsége csupán a 

kertek hazai tudományos közösséggel való megismertetését célozta (HERCZEG Á. 2013; 

SZABÓ Á. 2013; KOVÁCS T. 2013; ADORJÁN, A. ET AL. 2015), mélyebb empirikus 

kutatómunka nélkül.  

Azonban a közösségi kertek hazai kutatása az utóbbi időben kiszélesedett, s több 

tudományterület képviselői is vizsgálatuk fókuszába helyezték azokat. FÁCZÁNYIZS. (2017) 

tájépítészeti doktori disszertációjában, a kerteket újfajta városi térhasználati módként 

értelmezi. Munkájában megállapította, hogy bizonyos közösségi kertek, főleg a belső lakóövi 

elhelyezkedésűek nem illeszkednek megfelelően környezetükhöz, hiszen attól léptékben, 

beépítés jellegében jelentősen eltérnek, s idegen elemként hatnak. Másrészt felhívta a 

figyelmet arra, hogy a kertek megjelenési helye nem független a zöldfelület-intenzitástól, bár 

nem tartja kizárólagostelepítési motivációnak a zöldterületekhiányát. Ezenkívül kiemeli, hogy 

a kertek korlátozottan hozzáférhető városi közterekként is funkcionálnak, ezért jelentős 

szerepük lehet a lakótelepi népesség köztérhasználatának serkentésében (FÁCZÁNYI, ZS.2017). 

A közösségi kertek hazai diskurzusába BÁRSONY, F. ET AL. (2020) vezette be azok közjavak 

elmélete felöli értelmezését. Kutatásaiban megállapította, hogy vizsgált kertjeiben a kertek 



9 

 

működésének alapját a kertészek közötti kooperáció adja, míg a közjavakhoz gyakran 

kapcsolt politikai törekvések jelenlétét alig tapasztalta, s ahogy fogalmazott „a nemzetközi 

szakirodalomban bemutatott kertekhez képest kevésbé politikusak és konfrontívak” (BÁRSONY 

F. 2020, pp. 20). Ezzel szemben HAJBA, G. (2017) éppen a környezeti felelősségvállalást és a 

városi környezet átalakítását, valamint a közösségi kapcsolatok teremtését határozta meg 

kiemelt csatlakozási motivációkként vizsgált kertjében. Vagyis bár HAJBA, G. (2017) 

esettanulmánya alátámasztja, hogy hazánkban is léteznek olyan közösségi kertek, melyekben 

a városi társadalmi, gazdasági és politikai folyamatok kritikája manifesztálódik, azonban 

általánosságban inkább BÁRSONY F. (2020) megállapítását tartom helyesnek, miszerint a 

kertészek alapvető csatlakozási és művelési motivációja politikai ideológiákhoz kevésbé 

kapcsolódik.  

A közösségi kertek kelet-közép-európai megjelenésével is kevés kutatás foglalkozik, 

bár egy-egy összehasonlító tanulmány már megjelent a témában (BORČIĆ, L. S. 2016; 

SAMKOVÁ, K. 2013; TRENDOV, N. M. 2018). E szerzők törekedtek a helyi sajátosságok 

megállapítására és ezek nemzetközi szintű visszacsatolására. Véleményük szerint a régió 

közösségi kertjei megjelenésük és funkcióik tekintetében megegyeznek nyugati társaikkal, 

azonban a szerzők felhívták a figyelmet arra, hogy megjelenésük mögött eltérő 

mechanizmusok állnak, melyek az egyes országok eltérő fejlődési pályájából adódhatnak.  

 A szakirodalmi előzmények hiányosságai többféle problémát vetnek fel. Egyrészt 

nincs dokumentálva megfelelő módon a közösségi kertek posztszocialista közegbe történő 

adaptálódása. A hazai tudományos közeg még nem tárta fel, hogy vajon a közösségi kertek 

létrehozása mögötti motivációk megegyeznek-e azzal, amit máshol tapasztalhatunk. Hiányos 

a   kertek települési hatásainak dokumentálása is, és az sem egyértelmű, hogy a 

közösségépítés mennyire sikeres. Ezért egy széles körű hazai kutatás hasznos kiegészítése 

lehet a közösségi kertek nemzetközi tudományos diskurzusának, különösen azért, mert a 

posztszocialista térségben végzett empirikus kutatások száma alacsony. 

 A doktori dolgozat fő kérdései is részben e hiányosságokhoz és a korábban felvetett 

települési szintű problémákhoz kapcsolódnak. Kérdéseim megválaszolására magyarországi 

esettanulmányok és terepi felmérések tapasztalatain és kutatási eredményein keresztül 

kívánok válaszolni.  

 A dolgozat fő kutatási kérdéseiként az alábbiakat határozom meg: 

1. Milyen tényezők állnak a közösségi kertek magyarországi megjelenésének 

hátterében? 

2. Felfedezhetők-e magyarországi vagy posztszocialista sajátosságok a hazai 

kertekben? 

3. Milyen szerepük van a közösségi kerteknek a városi közösségek alakításában?  

4. Hogyan kapcsolódnak a közösségi kertek egyes városrészek dzsentrifikációs 

folyamataihoz? 

 Jelen munka négy fő fejezetből áll. A bevezetést követően a kutatási téma elméleti 

megalapozására kerül sor az első fejezetben. A fejezetben egyrészt részletesen tárgyalom a 

közösségi kertek történelmi előzményeit, s bemutatom, hogy a megjelenésük korai éveiben a 

zártkertekhez még meglehetősen hasonló közösségi kertekből miként lettek a városi 
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mezőgazdaság önálló elemei. Másrészt a fejezet fókuszába helyezem az 1970-es évektől 

megjelenő kerteket, melyek szerződésük módja, miértje és a városokban betöltött szerepük 

alapján már egy újfajta minőséget képviselnek, és a modern közösségi kertek létrejöttét is e 

fordulóponthoz datálom. Majd bemutatom e modern közösségi kertek földrajzi elterjedésének 

lépéseit is, melynek eredményeként Magyarországon is megszerveződnek az első közösségi 

kertek. A történeti áttekintést követően a közösségi kertek települési funkcióinak és 

hatásainak ismertetésére vállalkozom városaink természeti, épített, valamint társadalmi és 

gazdasági környezete mentén. Mivel a közösségi kertek települési hatásai nagyban függenek 

attól a kontextustól, ahol megjelennek, ezért a magyarországi települések posztszocialista 

sajátosságainak bemutatására is itt kerül sor. Majd a fejezetet a posztszocialista kontextusból 

is eredő városi mezőgazdasági kezdeményezések sokszínűségének ismertetésével folytatom, 

és itt vállalkozok a közösségi kertek pontos lehatárolására is.   

  Az elméleti részt követően az alkalmazott módszerek bemutatására kerül sor. A 

kutatási kérdéseim megválaszolására egyaránt alkalmaztam kvalitatív és kvantitatív kutatási 

módszereket, melyek alkalmazásának részletes leírására abban a fejezetben vállalkozom. Az 

adatgyűjtés helyszíneinek kiválasztás módját szintén a módszertani fejezetben ismertetem, a 

mintaterületek bemutatása viszont a vonatkozó eredmények fejezetekben fog megtörténni.  

 A módszertant követően a kutatási eredményeim bemutatását végzem el. Az 

eredmények ismertetése során a makro léptéktől haladok a mikro lépték felé. Ezért először az 

országos kutatás eredményeit írom le. A fejezetben a magyarországi közösségi kerteket három 

dimenzió mentén írom le, melyek azok földrajzi és településen belüli elhelyezkedése, a 

közösségi kertek szervezési és működési módjai, valamint a résztvevő művelői csoportok és 

csatlakozási motivációik. A fejezet végén pedig az önkormányzatok szerepét fogom tárgyalni 

a közösségi kertek megszervezése kapcsán. Ezt követően az átalakuló városrészekben vizsgál 

közösségi kertekben feltárt eredmények bemutatását végzem el. A budapesti közösségi kert 

esetében felvázolom a kertművelők szocio-demográfiai profilját, bemutatom csatlakozási 

motivációikat, majd ezt követően részletezem, hogy a közösségi kertészek miként 

kapcsolhatók a városrész társadalmi átalakulási folyamatához. A budapesti mintaterületen 

végzett kérdőíves felvételezés bemutatására is itt kerül sor. Majd a szegedi mintaterület 

közösségi kertjei kapcsán végzett közösségi kohézió vizsgálatom bemutatásával folytatom, 

ahol a két vizsgálatokba bevont közösségi kertet külön tárgyalom. 

A disszertáció az eredmények összegzésével és a következtetések levonásával zárul.   
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1. A kutatás elméleti háttere 
1.1. A közösségi kertek történelmi fejlődése 

 

A közösségi kertek jelentős történelmi hagyományokkal rendelkeznek, melynek 

feltárásával és rendszerezésével néhány észak-amerikai kutató foglalkozott (BASSETT, T. J. 

1981; LAWSON, L. 2005). E szerzők fókusza leginkább az észak-amerikai kontinens volt, s a 

közösségi kertek az utóbbi két évtizedben tapasztalható globális elterjedésével, az elterjedés 

mögött álló okokkal és ennek következményeivel nem foglalkoztak. Ezért jelen fejezet célja 

kettős, egyrészt fontosnak tartom a közösségi kertek történelmi fejlődését bemutatni, másrészt 

célom a közösségi kertek globális elterjedésénekbemutatása és értelmezése is.  

 

1.1.1. A közösségi kertek létrejötte és történelmi fejlődésük 

 

A közösségi kertekkel foglalkozó, döntően észak-amerikai kutatók hajlamosak azok 

történelmi fejlődését kizárólag az észak-amerikai kontinenshez kötni, s itt megjelenő majd 

önállóan fejlődő városi mezőgazdasági kerttípusként számolnak be róluk. Úgy gondolom, 

hogy a közösségi kertek valóban szorosan kapcsolódnak az észak-amerikai kontinenshez, 

elsősorban az Amerikai Egyesült Államokhoz, azonban fontos megemlíteni európai 

gyökereiket is. Ezért, mielőtt a közösségi kertek fejlődési útját bemutatnám fontosnak 

tartottam röviden kitérni a zártkertekre. Ennek oka egyrészt az, hogy a korai közösségi kertek 

szorosan kapcsolódtak az Európában ekkor már nagyszámban létező zártkertekhez (BELL, S. 

ET AL. 2016), s azok formáit és funkcióit képezték le. Ekkor az észak-amerikai közösségi 

kertekre még lényegében a zártkertek amerikai módosulásaiként tekinthetünk. Másrészt a 

közösségi kertek későbbglobálisan is elterjedtek, megjelentek Európa számos országában, 

köztük hazánkban is, ahol a zártkertek a közelmúltig az egyik legmeghatározóbb városi 

mezőgazdasági típus voltak. Ezenkívül, e két meglehetősen hasonló városi kertészkedési típus 

földrajzi elterjedésének keveredése a szakmai terminusok keveredését is eredményezi 

(TEUBERT, S. 2019). Ezért, célszerűnek tartom először röviden a zártkertekre kitérni, majd 

utána áttérni a közösségi kertekre. 

Az európai zártkertek a 19. századtól jelentek meg nagyobb számban (CROUCH, D. 

2000) az iparosodás és az urbanizáció negatív társadalmi hatásainak kezelése céljából, bár 

korábbról is vannak angliai példák (CROUCH, D. – WARD, C. 1988). A kiskertek vagy 

zártkertek alatt az angol allotment gardent, a német Schrebergartent és a francia jardin 

ouvrier-t és ezek más országokban megjelenő változatait értem. A zártkert mozgalom 

elindítójaként általában a német Gottlieb Schrebert (1808-1861) szokták megnevezni, aki a 

lipcsei fiatalok egészségi állapotát kertészkedési tevékenységgel kívánta javítani. Kollegája, 

Ernst Innocent Hauschild az iskolai virágkertészkedést népszerűsítette, ami segített 

megalapozni az igényt a kertészkedésre a felnőttek körében is. Ettől fogva először ipari 

vállalatok, majd később a települési önkormányzatok is zártkerteket hoztak létre (DUŚ, E. 

2014). A kertek hozzájárultak a művelők élelmiszerbiztonságához, jövedelemkiegészítést 

jelentettek számukra (BURCHARDT, J. 2002), valamint a szabadidő hasznos eltöltését is 
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biztosították, amely összességében javította a művelők egészségi állapotát (ÓNODI G.– CROS 

KÁRPÁTI ZS. 2002). A zártkertek felhasználóinak döntő részét a munkásosztály tette ki, 

azonban ACTON, L. (2011) megjegyzi, hogy a 20. század elejétől már egyaránt jelen vannak 

más társadalmi csoportok is, s a kertek lényegében leképezik településük vagy városrészük 

társadalmi összetételét. 

A zártkertek megjelenése nagyjából egyszerre történt Angliában, Németországban és 

Franciaországban (BELL, S. ET AL. 2016; GROENING, G. 2005), s számuk dinamikusan 

emelkedett. Angliában például 1873-ban már 250 ezer zártkert létezett. Egy 1907-es törvény 

már kötelezte a településeket zártkertek szervezésére, ahol igény mutatkozott rá. A zártkertek 

elterjedésének az első világháború újabb lökést adott, s ekkor a kertek száma Angliában 

nagyjából 1,3 milliónál tetőzött (ACTON, L. 2011).  

A zártkertek európai diffúziója e három központi országból térbeli és időbeli 

egyenlőtlenségek mellett zajlott. Az iparosodást és urbanizációt követve fokozatosan jelentek 

meg Észak-, és Közép-Európa országaiban (DRILLING, M. ET AL. 2016; MARTENS, N. E. ET AL. 

2018). Magyarországon egyik korai példája a Wekerle-telep, ahol ugyan nem a klasszikus 

zártkerti forma jött létre, de mögötte lévő koncepció és a célok a zártkertekével azonosak 

voltak. A zártkertek legkésőbb Dél-Európában jelentek meg, ahol hosszan csak informális 

keretek között léteztek és tudatos tervezés eredményeként válságkezelési célból csupán 2008-

at követően jelentek meg (CABRAL, I. M.– WEILAND, U. 2016; CERTOMÁ, C. 2016; DA SILVA, 

I. M. ET AL. 2016; SEQUÍ, A. E. ET AL. 2017).  

A zártkertek városi jelenléte Európában állandónak tekinthető. Számuk a háborúk, 

gazdasági válságok, az élelmiszerhiány és különböző társadalmi kihívások idején jelentősen 

megnövekedett, majd e tényezők vagy okokmegszűnésével lecsökkent (ACTON, L. 2011; 

BIRKY, J. – STROM, E.2013). Azonban megállapíthatjuk, hogy számuk a második világháborút 

követően, nagyjából az 1950-es évek végén érte el csúcspontját Európa nyugati országaiban. 

A norvégiai Oslóban például 1954 óta nem létesítettek új zártkertet (NORDH, H. ET AL. 2016). 

Ezt követően szerepük és jelentőségük fokozatos csökkenése tapasztalható, ami mögött a 

gazdasági prosperitás, a városfejlődés és a fogyasztói kultúra elterjedése állnak (DOBSON, M. 

C. ET AL. 2020). Ugyanakkor Európa keleti felében éppen ez az időszak az, amikor a városi 

kertészkedés jelentősége dinamikusan növekedett.  

A közép-európai szocialista országok iparosítási politikája a városok népességének 

gyors növekedését eredményezte. Ezzel párhuzamosan a városok modernizálása is zajlott, s a 

döntő beépítéssé a lakótelepi forma vált. A mezőgazdasági önellátásra való törekvés, valamint 

a városi népességnövekedés és a lakótelepek elterjedése megnövelte az igényt a kertészkedés 

iránt (SPILKOVÁ, J. – VÁGNER, J. 2016). Lengyelországban például törvény írta elő, hogy azon 

50 ezer fős népességet meghaladó településeken, ahol egy városrész lakótelepi beépítése 

meghaladja a 20%-ot, kötelesek zártkerteket szervezni (BARTŁOMIEJSKI, R. – KOWALEWSKI, 

M. 2019). A zártkertek jelentős szerephez jutottak a lakosok élelmezésében is. 

Lengyelországban az 1980-as években a háztartások kiadásának közel 40%-át tették ki az 

élelmiszerek, vagyis ekkor a zártkerti művelés lehetősége a családok anyagi helyzetét is 

jelentősen befolyásolta (KLEPACKI, P. – KUJAWSKA, M. 2018). Hazánkban zártkertekre 

vonatkozó kormányrendeletek már 1955-től születtek (CSIRSZKI M. M. 2017).  
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A rendszerváltozást követően a zártkertek eltérő utakat jártak be Közép-Európában. A 

privatizáció és az urbanizációs nyomás, valamint a lakosság jólétének növekedése a zártkertek 

számának csökkenését eredményezte, de ennek üteme jelentősen eltér a térség országaiban. 

Ennek oka elsősorban az eltérő törvényi szabályozásban rejlik. Lengyelországban például 

továbbra is csak kivételes esetben engedélyezi a zártkertek felszámolását vagy privatizálását, 

míg máshol az önkormányzatok dönthetnek vagy dönthettek azok privatizálásáról és a 

területek átminősítéséről. Az eltérő szabályozás eredményeként a csehországi Prágában 2004 

és 2014 között a zártkertekszáma megfeleződött (SPILKOVÁ, J. – VÁGNER, J.2016), ezzel 

szemben Lengyelországban a zártkertek számának csökkenése sokkal lasabb 

(BARTŁOMIEJSKI, R. – KOWALEWSKI, M. 2019). A zártkertek funkcióváltását hazánkban 

VASÁRUSG. (2019) is dokumentálta, aki felhívta a figyelmet a nagy- és középvárosi település-

együttesek külterületeire irányuló szuburbanizációs nyomásra, ami gyakran kifejezetten a 

meglevő szabályok be nem tartása miatt járul hozzá a zártkertek funkcióváltásához. 

A 19. századi európai zártkerti tapasztalatokra építkezve a gyorsan iparosodó és 

urbanizálódó észak-amerikai nagyvárosokban is jelentek meg kertek. Ezeket a zártkertektől 

már különböző kerteket az angolszász szakirodalom közösségi kerteknek tekinti (LAWSON, L. 

2005). E kertek nagyjából azonos fejlődési pályát jártak be a Kanadában és az Amerikai 

Egyesült Államokban, ahol hasonló tartalommal és célokkal szerveződtek, s megegyező 

fejlődési korszakokat különíthetünk el (COSGROVE, S. 1998; DAVIDSON, T. – KRAUS, K. 1999). 

A továbbiakban a jobban dokumentált egyesült államokbeli közösségi kertekkel foglalkozom. 

 

 
1. ábra A közösségi kertek fő korszakai Észak-Amerikában 

Forrás: LAWSON, L. (2005) nyomán saját szerkesztés 

 

A közösségi kertek történelmi fejlődését LAWSON, L. (2005) három fő korszakra osztja 

fel. Ezek a korai közösségi kertek, a közösségi kertészkedési mozgalmak és a modern 

közösségi kertek korszakai (1. ábra). A közösségi kertek fejlődésének korszakokra bontása 

során LAWSON, L. (2005) leginkább az időbeliségre támaszkodik, bár részben kitér arra, hogy 

különbség fedezhető fel abban is, hogy a kertek mely léptéken – települési vagy országos –, és 

milyen módon – alulról vagy felülről – szerveződnek.Hasonló BASSETT, T. J.(1981) 
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korszakolása, aki az egyes korszakokat társadalmi-gazdasági válságokhoz köti. Ezzel a 

közösségi kertek ideiglenes, megjelenésük periodikus jellegét magyarázza. Gondolatát fontos 

azzal kiegészíteni, hogy ugyan a felívelő szakaszok után a kertek megszűnnek, mégis a 

korábbi tapasztalatok és jelentéstartalmak megmaradnak, és ezért a közösségi kertek 

folyamatos átalakulásáról beszélhetünk. A modern közösségi kertek korszakának 

jellegzetessége az állandó települési elemmé válás és a szervezésben résztvevők helyi civilek 

megjelenése, s egyúttal a bottom-up szervezési módok elterjedése (BIRKY, J. – STROM, 

E.2013; CARNEY, P. A. ET AL. 2012; KRAML, G. – HOLBEN, D. H. 2016). 

A közösségi kertek fejlődésének első korszaka, a korai közösségi 

kertészkedéskorszaka. Az 1893-as gazdasági válságtól az első világháborúig tartó időszakban 

dominánsan felülről vezérelt módon, a települési önkormányzatok és intézmények, valamint 

helyi szervezetek eredményeként települési szinten szerveződtek közösségi kertek. A 

korszakban három kerttípust különböztethetünk meg – a burgonya, az iskola- és a kertvárosi 

kerteket –, melyek nagyjából egymással párhuzamosan fejlődtek. Az első közösségi kertek az 

1893-asválságra adott válaszként szerveződtek Detroitban (BASSETT, T. J. 1979; LAWSON, L. 

2005). A detroiti városvezetés a válság negatív társadalmi hatásainak enyhítését a városi 

tulajdonú üres telkek kertművelési célú hasznosításával próbálta elérni, a munkanélküli 

lakosság foglalkoztatása és élelmiszerbiztonságnak növelése révén (BASSETT, T. J.1979; 

LAWSON, L. 2004; 2005). A munkanélküliség által leginkább érintett munkásosztály köréből 

került ki a kertművelők többsége, akik jelentős része lengyel származású bevándorló volt. Ők 

a kertekben kertészkedési hagyományaikhoz kapcsolódva főként burgonyát termesztettek, ami 

miatt e korai közösségi kertekre burgonyakertekként szoktak hivatkozni. A kezdeményezés 

sikerére építkezve 1895-re már 20 másik amerikai városban is működtek közösségi kertek, 

például New Yorkban, Bostonban és Philadelphiában is (LAWSON, L. 2005). Azonban a kertek 

nem maradtak a városok tartós elemei, a válság lecsengésével hamarosan megszűntek.  

Az iskolakertekcélja a városi társadalmak formálása volt. A századforduló környékén 

az Egyesült Államok nagyvárosai a vidéki társadalmakhoz képest újfajta, akkor még meg nem 

értett társadalmi elvek mentén szerveződtek. A korabeli gondolkodók a városi életet 

elidegenítőnek, a társas kapcsolatokat és a közösségeket gyengítőnek vélték (TÖNNIES, F. 

1983; SIMMEL, G. 1973). E megállapításaikat a kor gyorsan növekvő ipari városaira tették 

(BENEVOLO, L. 1994), melyek a társadalmi struktúra átalakulásának, a társadalmi rend 

„válságának” színterei voltak. A válság okaként a városi népesség nagyságát, a magas 

népsűrűséget és a sokféleséget határozták meg (WIRTH, L. 1938). E kihívásokra reagálva, a 

korabeli iskolai tanítók kertművelésen keresztül ösztönözték a fiatalokat a társadalmi normák 

elsajátítására. Ezért jöttek létre az első iskolakertek. A tanítók különös figyelmet fordítottak a 

bevándorló családból származó fiatalok bevonására, ugyanis esetükben a normák elsajátítását 

kulturális és nyelvi korlátok is nehezítették. Ebben a korszakban jelentek meg először az 

egyéni parcellák. A kertek célja az önállóság, a szervezési tapasztalatok, az egyéni siker, 

valamint a munka tiszteletének megtapasztalása és megtanítása voltak (BASSETT, T. J.1981). 

Az iskolakertek négyzetrácsháló mentén osztották fel, ahol a parcellákat elválasztották 

egymástól (2. ábra). A tér szisztematikus és rendezett felosztása kulturális üzenettel bírt, a 
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morál és a társadalmi normák fontosságát hangsúlyozta. Ez a belső struktúra vált később a 

közösségi kertek általános belső elrendezésévé. 

 

 
2.ábra Az iskolakertek jellemző térbeli felosztása 

Forrás: BASSETT, T. J.(1981) nyomán saját szerkesztés 

 

A kertvárosi kertek kialakítását alapvetően egymástól független helyi szervezetek 

támogatták már a századfordulót megelőző évtizedtől, melyek működésére jelentőst hatást 

gyakoroltak a várostervezők és a korabeli szuburbanizációs folyamatok is. A szervezetek célja 

a városok zöldítése volt, amit a foghíjtelkek és szennyezett területek felszámolásán, valamint 

a kertészkedés támogatásán keresztül kívántak elérni. A helyi szervezetekre erősen hatott a 

környezeti determinizmus, s úgy vélték, a környezeti problémák felszámolásával a társadalmi 

válság is megoldható. E szervezetek működése később szerepet játszott a szuburbán életstílus 

és a hozzá kapcsolódó társadalmi értékek kialakításában is (BASSETT, T. J.1979; LAWSON, L. 

2004; 2005). 

A közösségi kertek fejlődésének második korszaka a közösségi kertészkedési 

mozgalmak korszaka (BASSETT, T. J.1979; LAWSON, L. 2004; 2005), melyben szintén három 

közösségi kerttípust azonosíthatunk. A korszak az első világháborút követően indult meg és a 

második világháború végével zárult. A kertek szervezése és működtetése top-down szervezési 

mód mellett országos léptéken zajlik, legjelentősebb szervezői az állam és az állam által 

létrehozott országos szervezetek voltak. A korszak az első világháború idején létrejött 

győzelem kertekmegszervezésével indult. Ezek célja az Egyesült Államok zöldségigényének 

fedezése, az európai szövetségesek élelmezése és a háborús törekvések támogatása. Ennek 

érdekében az állam megszervezte a Nemzeti Háborús Kertek Bizottságát (National War 

Garden Comission), melyen keresztül a városi üres telkek, parkok és más közterek 

kertészkedési célú hasznosítását pénzügyi forrásokkal, tudással és eszközökkel támogatta. A 

szervezet újságok felhívásain militáns retorikával buzdította a városi lakosokat a 
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kertészkedésre, s azt mint állampolgári kötelességet és hazafias cselekedetet mutatták be. Az 

országban 1918-ban már több mint 5,3 millió háborús kert működött, ami közel 2 millióval 

több, mint a háborúba lépés első évében (HERMANN, M. M. 2015). 

Később hasonló célokkal és módszerekkel, de léptékét tekintve az első világháborús 

szintet jelentősen meghaladva jöttek létre újra a győzelem kerteka második világháború idején. 

1944-ben összesen 20 millió közösségi kert termelte meg az Egyesült Államok zöldség- és 

gyümölcs szükségletének 40%-át (BASSETT, T. J.1981). Vagyis ugyan rövid időre, de az 

amerikai városok tájképét meghatározó elemekké váltak a közösségi kertek a háborús 

időszakokban. 

A közösségi kertészkedésimozgalmak harmadik kerttípusa a remény kertek voltak 

(BASSETT, T. J.1979; LAWSON, L. 2004; 2005). A nagy gazdasági világválság idején a 

munkanélküliek fizikai és mentális egészségének fenntartása és élelmiszerellátásuk biztosítása 

céljából az állam közösségi művelésű kertek megszervezését támogatta, általában állami vagy 

városi tulajdonú telkek művelésre bocsátásával. A kertek kialakítása legtöbb esetben városi 

üres telkeken történt, de jelentős forrásokat kapott az otthoni kertészkedés is. Ebben az 

időszakban jelennek meg újra az egyéni parcellás kertek. A válság elhúzódása miatt a 

közösségi kertészkedés meglehetősen hosszan állandó városi gyakorlattá vált, azonban a 

gazdaság helyreállása számuk fokozatosan csökkenését eredményezte, majd megszűntek 

(BIRKY, J. – STROM, E. 2013). 

Az 1950-es és 1960-as években a kertészkedés sokkal alacsonyabb volumenen, de 

megmaradt az amerikai városokban. Azt már nem a gazdasági szükség, sem a háborús 

érdekek vezérelték, hanem az amerikai középosztály szabadidős tevékenységévé vált és 

szorosan összekapcsolódott a szuburbanizációval. Néhány iskolakert és győzelem kert 

megmaradt, amik később az 1970-es évektől újjáéledő közösségi kert mozgalom alapjaivá 

váltak (BIRKY, J. – STROM, E. 2013; LAWSON, L. 2005). 

Összességében megállapítható, hogy a közösségi kertek fejlődése több korszakra 

bontható, s e korszakokon belül különböző kerttípusok azonosíthatók. Az első két korszak 

kertjeinek szervezésében meghatározó szerepet játszott az állam, a települési önkormányzatok 

és a helyi intézmények vagy szervezetek. Ezért a kertek megszervezésének módja alapvetően 

leképezte a 20. század elejének döntően top-down várostervezési gyakorlatait. Erre utal az is, 

hogy a kertek egyik – bár kevésbé fontos – szervezési motivációja a városi környezet javítása 

volt, ami pedig az időszak tervezési szemléletét tükrözi, mely szerint a társadalom jobbá 

tehető a városi környezet javításán keresztül. 

 

1.1.2. A modern közösségi kertek kialakulása és globáliselterjedésük 

 

A dolgozat szempontjából a közösségi kertek harmadik korszaka, modern közösségi 

kertek korszaka kiemelten fontos. A közösségi kerteket több mint fél évszázadon keresztül 

felülről szervezett módon hozták létre. Megszervezésük célja olyan városi terek kialakítása 

volt, amelyek elősegítik a városi lakosok ideiglenes foglalkoztatását és élelmezését, 

szocializációját, asszimilációját és összefogásukat a háborús években. Azonban az 1970-es 
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évektől egy újfajta, városi, majd országos szinten szerveződő és alulról építkező korszaka 

kezdődött a közösségi kerteknek (LAWSON, L. 2004, 2005; EIZENBERG, E.2013).  

A modern közösségi kertek létrejötte elválaszthatatlan az 1970-es évek gazdasági 

válságától. Ugyan a válság egyaránt érintette az USA-t és Európát, Európában nem volt 

tapasztalható a városi kertészkedés felfutása. Az USA városait különösen rosszul érintette a 

válság, mivel azok már korábban is nehézségekkel küzdöttek, melyekre az amerikai városok 

válságaként hivatkozik a szakirodalom (SURGUE, T. J. 2014)(3. ábra).A második világháború 

vége óta tartó szuburbanizáció a hátrányos helyzetű, gyakran fekete-amerikai csoportok 

növekvő városi koncentrációját eredményezte. A marginális csoportok pénzügyi okok miatt 

ingatlanjaikat nem tudták felújítani, s ez a belső városrészek épületállományának leromlását 

eredményezte. A városok környezeti és esztétikai állapota, valamint társadalmi problémái 

tovább serkentették a tehetős, döntően fehér népesség kiköltözését. Ezt a jelenséget a 

szakirodalom „white flightként” nevezte el (SCHNEIDER, J. 2008; BOUSTAN, L. P. 2010). A 

kortárs publicisták az amerikai városok haláláról beszéltek, az erőltetett modernizáció negatív 

társadalmi externáliáinak észlelése következtében (JACOBS, J. 1961). A várostervezők a 

városok élhetőségét a leromlott állapotú városrészek szanálásával próbálták javítani, de 

források hiányában e beavatkozások elmaradtak, ami az épületállomány és a közterek 

állapotának további leromlásához vezetett.  

 
3.ábraAz Egyesült Államok nagyvárosainak általános jellemzői a második világháború után 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az 1970-es éveket makroszintű gazdasági és gazdaságpolitikai, valamint az ezekből 

eredő társadalmi változások határozták meg. A posztfordi átmenet széleskörű 

dezindusztrializációt indított el a gazdaságban (MÉSZÁROS 2010), ami a munkanélküliség 

növekedését eredményezte. A fokozatosan megjelenő neoliberális gazdaságpolitika 

radikálisan átértelmezte az állam szerepét, s az állami vállalatok privatizációját, az állami 

feladatkörök leépítését és azok helyi szintre történő átadását sürgette. A válság megoldásában 

nagy szerepet szántak a piacnak. A munkanélküliség, a szociális háló lebontása (EIZENBERG, 
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E. 2013) és a megváltozó gazdasági mechanizmusok a társadalom jövedelem alapú 

polarizációját okozta, a középosztály jelentőségének csökkenésével és a tartósan leszakadók 

számának emelkedésével. A válság felbomlasztotta a helyi közösségeket is, például az erős és 

intézményesült kohézióval bíró ipari munkásság közösségei (PADDISON, R. 2001; YOUNG, M. 

– WILLMOT, P. 1999; WYTHE, W. F. 1999; GANS, H. J. 1973), a megszűnő munkahelyek, a 

leépített vagy megszűnt szakszervezetek, a gyárak által fenntartott klubok bezárása és a 

munkásmozgalom elgyengülése következtében gyorsan szétestek (CASTELLS, M. 2006).  

Az 1980-as évektől a várospolitika jellege és szerepe is átalakult. Az önkormányzatok 

egyre több feladatot kaptak az államtól, de az ezek ellátásához szükséges forrásokat 

maguknak kellett előteremteniük. A nehéz pénzügyi helyzet az önkormányzatok 

működésének átalakulását eredményezte, a beruházások és a tőke vonzása, valamint 

versenyképességük javítása érdekében aktív szerepvállalásra, a piaci szereplőkkel való 

együttműködésre kényszerültek (MACLEOD, G. 2013). A település-üzemeltetői 

feladatellátásuk helyébe fokozatosan az aktív vállalkozói szemlélet lépett, amely a „vállalkozó 

város” stratégiában kristályosodott ki (HARVEY, D. 2013). A vállalkozó város stratégia 

központi eleme az önkormányzatok együttműködése a helyi gazdasági és politikai 

szereplőkkel, közös gazdasági céljaik elérése érdekében. Ennek egyik korai példája az 1980-

as évek végétől meginduló, a belső lakóövet érintő felújítások (SEO, J. K. 2002; TALLON,A. 

2010), melyek gyakran a teljes népesség kicserélődésével jártak, vagyis a közösségek teljes 

felszámolását eredményezték. 

A modern közösségi kertek ebben a komplex társadalmi-gazdasági átalakulással 

jellemezhető időszakban jelentek meg. Legnagyobb számban a környezeti, gazdasági és 

társadalmi problémák által sújtott területeken, elsősorban a marginális helyzetű csoportok 

által lakott belső lakóövekben jelentek meg (TANAKA, S. – KRASNY, M. 2004; EIZENBERG, E. 

2013; HOOVER, D. M. 2013; APTEKAR, S. 2015). A helyi lakosok virágültetéssel igyekeztek 

szebbé tenni lakóhelyüket, a környezeti mozgalmak aktivistái pedig növénybombákat 

hajítottak az üressé vált ipari vagy lakó funkciójú telkekre (EIZENBERG, E. 2013; LAWSON, L. 

2004; 2005). Céljuk az egészségügyi kockázatot jelentő szennyezett területek felszámolása, a 

lakókörnyezet minőségének javítása volt, a városi bűnözés csökkentése az illegális 

tevékenységek tereinek felszámolásával, és az önellátás javítása a növekvő élelmiszerárak 

mellett. Hasonló módon, az első modern közösségi kertet is környezeti aktivisták hozták létre 

területfoglalással, New Yorkban a Lower East Side-on 1973-ban. Ők később megalapították a 

Zöld Gerillák (Green Guerillas) civil szervezetet, melynek célja a marginalizált csoportok 

támogatása volt közösségi kertek szervezésében (ADAMS, D. – HARDMAN, M. 2014; 

EIZENBERG, E. 2013). A helyi lakosokból szerveződő közösségek területfoglalással számos 

közösségi kertet szerveztek. Az elfoglalt üres telkeket megtisztították, azokat művelhetővé 

tették. Gyakori közösségi programjaikon keresztül a helyi lakosok integrációját, a közösség 

formálását is magukra vállalták, ennek következtében a közösségi kertek közösségi térré és a 

megszűnő szociális háló helyébe lépő szociális intézménnyé váltak. Az önkormányzatok 

felismerték a kertek hasznát, s azokat költségnélküli városrehabilitációs eszközöknek 

tekintették (SCHMELZKOPF, K. 1995), s az üres telkek elfoglalásának jogi következményeitől 

is eltekintettek, azokat jelképes összegekért közösségi használatba adták. New Yorkban 1978-
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ban jött létre aZöld Hüvelykujj Művelet (Operation Green Thumb) városi fenntartású 

szervezet, melynek célja a közösségi kertek létrehozásának támogatása volt. Nem sokkal 

később 1983-ban a közösségi kertek amerikai ernyőszervezete, az Amerikai Közösségi Kert 

Szervezet (American Community Garden Association) is megalakult (EIZENBERG, E. 2013).  

A közösségi kertek további terjedését lassította le az 1980-as évek végétől a városok 

átalakulása. A helyreálló pénzügyi- és ingatlanpiac erősödő nyomást jelentett a városi 

tulajdonú telkeken létrejött kertekre. A döntéshozók a gazdasági növekedést tartották 

elsődlegesnek, s a piaccal együttműködve városrehabilitációs projektek indultak meg az 

amerikai városok belső lakóöveiben, amelyek legtöbb helyen dzsentrifikációt és a közterek 

erózióját eredményezték. A magántulajdon hegemóniáját támogató beruházások számos 

közösségi kert felszámolásával jártak. A fejlesztők és városi döntéshozók a kertművelést 

csupán ideiglenes hasznosításnak tartották, s a telkeket gyakorlatilag üresnek tekintették 

(EIZENBERG, E. 2013). A kertpusztítás az 1990-es évek második felében érte el csúcspontját 

New Yorkban, Rudolph Giuliani neoliberális városvezetése alatt (MARTINEZ, M. 2009). A 

profitérdekeket támogató polgármester a kerteket kommunisztikusnak és elmaradottnak 

tartotta, s a piacgazdasággal állította szembe azokat. Polgármestersége idején 126 olyan telket 

hirdetett meg aukción, melyeken közösségi kertek működtek. A kertek tömeges felszámolását 

végül a New York Állami Bíróság akadályozta meg 2000-ben (EIZENBERG, E. 2013).  

A kertek felszámolására törekvő várospolitika azonban egy nem várt eredményt 

hozott. Megszűntette a közösségi kertek ideiglenes jellegét. A kertészek művelőkből civilekké 

váltak, személyes kapcsolataikon keresztül erőforrásokat mobilizáltak és széleskörű 

együttműködéseket hoztak létre helyi és országos szinten (SCHMELTZKOPF, K. 2002; SMITH, 

C. – KURTZ, H. 2003). Közös utcai megmozdulásokat szerveztek a kertészek, a helyi lakosok 

és a zöld szervezetek. Ahogy ERNWEINM. (2017, 252P.) megállapította, „a kertészkedés már 

nem csak a zöldségekről és virágokról szólt”, hanem politikai állásfoglalássá vált a 

neoliberális várospolitikával szemben. A kertészek politikai szerepvállalásukon keresztül a 

városhoz való jogot (STAEHELI, L. A. ET AL. 2002; HARVEY, D. 2012) és a városi földterületek 

használati értékét hangsúlyozták, azok csereértékével szemben (PURCELL, M. – TYMAN, S. K. 

2014). Ugyan számos kert szűnt meg az időszakban, de a kertekaz észak-amerikai városok 

állandó elemeivé váltak. Az időszak tapasztalatai eredményeként a közösségi kertek 

szakirodalma máig üres telkeket hasznosító, alulról szerveződő és rezisztens 

kezdeményezésekként írja le azokat.  

A közösségi kerteket egyértelmű földrajzi elterjedés jellemezte egészen az 1970-es 

évek végéig, és az Egyesült Államok kivételével csupán Kanada egyes nagyvárosaiban voltak 

megtalálhatók. Az 1980-as évektől azonban megindult a kertekglobális diffúziója (4. ábra). 

Ennek okai elsősorban a kertek hálózatosodása és az internetelérés terjedése, amely lehetővé 

tette különböző kontinenseken lévő hasonló csoportok vagy szervezetek gyors és hatékony 

kommunikációját. Ennek következtében az 1980-as évek végén, az 1990-es évek elején 

létrejöttek az első közösségi kertek más angolszász területeken, az Egyesült Királyságban 

(MILBOURNE, P. 2012), Ausztráliában és Új-Zélandon (LYONS, K. ET AL. 2017; THORTON, A. 

2017). Majd 2000 környékén közösségi kertek szerveződtek több nyugat-európai országban és 

Izraelben is (DEMAILLY, K. É. –DARLY, S. 2017; FOLLMANN, A. –VIEHOFF, V. 2014; 
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FILKOBSKI, I. ET AL. 2016; HIRSCH, D. ET AL. 2016; MARTINA, P. ET AL. 2017; SENES, G. ET AL. 

2016). Vélhetően az Egyesült Államokban élő kelet-ázsiai diaszpóra tagjain keresztül a 2000-

es években megjelentek az első közösségi kertek Kelet-Ázsia nagy mértékbenurbanizált 

területein is, például Szingapúrban, Hong Kongban, Tajvanon, Dél-Koreában és Japánban is 

(TAN, L. – NEO, H. 2009; MOK, H. F. ET AL. 2014; HOU, J. 2017), valamint elsősorban nyelvi 

kapcsolatok révén a Dél-Afrikai Köztársaságban is. Kelet-Közép-Európa országaiban 2010 

táján kerültek megszervezésre az első közösségi kertek, s számuk azóta folyamatosan nő 

(BITUŠÍKOVÁ, A. 2016; BORČIĆ, L. S. 2016; BENDE CS. 2016; 2018; BENDE CS.– NAGY GY. 

2016; SAMKOVÁ, K. 2013; SPILKOVÁ, J. 2017; TRENDOV, N. M. 2018). Az utóbbi években 

pedig több fejlődő ország nagyvárosaiban is megjelentek a közösségi kertek (SAXENA, M. R. 

2016). Vagyis az amerikaitól lényegesen különböző gazdasági és társadalmi kontextusú 

országokban is elterjedtek.  

 

 
4. ábra A közösségi kertek globális diffúziója 

Forrás: saját szerkesztés 

 

 A közösségi kertek elterjedését és állandó városi elemmé válását segítette a 

városvezetés városi mezőgazdasághoz és kertészkedéshez fűződő viszonyának megváltozása 

is. Ezek közül kiemelten fontos a települési fenntarthatóság gondolatának és az ökológiai 

szempontok fokozatos térnyerése a városi tervezési gyakorlatokban. Ezenkívül pedig a 

településfejlesztésben meghatározó gyakorlattá váló komplex, a települések társadalmi, 

gazdasági, természeti és épített környezeti dimenzióit egyaránt figyelembe vevő regenerációs 

programok elterjedése (HORVÁTH D. 2019). Ennek eredményeként a 2000-es évektől egyre 

több városban alkalmazták a közösségi kerteket városfejlesztési célból (ERNWEIN, M. 2017; 

ROSOL, M. 2012). Több helyen városi szintű mezőgazdasági programokat, stratégiákat 

alkottak és felülről szervezve hoztak létre közösségi kerteket, s e városi mezőgazdasági 

programok már megtalálhatók New Yorkban, Montpellier-ben (SCHEROMM, P. 2015), Perth-
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ben (MIDDLE, I. ET AL. 2014) Barcelonában (DOMENE, E. – SAURÍ, D. 2007), Berlinben 

(ROSOL, M. 2010) Szöulban (HOU, J. 2017).  

Az így létrejövő közösségi kertek céljaikat tekintve különböznek az 1970-es évek még 

alulról szerveződő kertjeitől. Ugyan funkciójuk és morfológiájuk alapján megegyeznek 

azokkal, azonban többek szerint a szervezők célja már a gazdasági és politikai haszonszerzés. 

A várospolitika a kertekben a városi zöldterületek fenntartásának és fejlesztésének (ROSOL, 

M. 2010), valamint egyes társadalmi közszolgáltatások kiszervezési lehetőségét látja 

(KNIGGE, L. 2009). Bizonyos esetekben a köztér feletti kontroll és egyes társadalmi csoportok 

kirekesztése (BENDE CS. – NAGY GY.2020) is szerepet játszik a kertek megszervezésében. 

Ezenkívül a döntéshozók kihasználják, hogy a kertek egyes városrészek dzsentrifikációját is 

elősegítik (MCCLINTOCK, N. 2018). Más esetekben pedig az ingatlanberuházók hoznak létre 

közösségi kerteket projektjeik „zöldremosása”
1
 céljából (KUMNIG, S. 2017).  

A közösségi kertek állandó városi elemmé válását a szervezési motivációk sokfélévé 

válása is elősegítette. Korábban közösségi kertek létrejöttét inkább materiális igények 

motiválták, például az élelmiszerhozzáférés, jövedelemkiegészítés, ideiglenes foglalkoztatás 

vagy a háborús törekvések támogatása (BIRKY, J. – STROM, E.2013). A modern közösségi 

kertek létrehozásában e tényezőknek kisebb, vagy egyáltalán nincs is szerepe (5. ábra). Az 

1970-es évek első közösségi kertjei esetében az élelmiszerhozzáférés kulcskérdés volt a 

növekvő szegénység miatt, de már ekkor kiemelt jelentősége volt a lakókörnyezet 

megújításának, a közbiztonság növelésének és a városrészek szépítésének is. Az 1980-tól a 

bekapcsolódó civilek elterjesztették a társadalmi igazságosság és környezeti fenntarthatóság 

gondolatát a kertekben (EIZENBERG, E. 2013; CERTOMÁ, C. 2016). Később a városok 

újrastrukturálódása formálta a kertészkedők társadalmi összetételét is (REYNOLDS, K. 2014), s 

ez a kertekhez kapcsolódó tartalmak között az életstílus, a rekreáció és a szabadidős 

tevékenységek megjelenését eredményezte. 

 
5. ábraA közösségi kertekhez kapcsolódó tartalmak, szervezési motivációk 

Forrás: saját szerkesztés 

                                                 
1
zöldre mosás: az angol greenwashing elfogadott magyar tükörfordítása. A városfejlesztés témakörében a 

beruházók, ingatlanfejlesztők azon marketing és vagy valamilyen más formában manifesztálódó tevékenységét 

jelöli, ami a beruházás fenntarthatóságát hivatott kommunikálni. 
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A közösségi kertek ideiglenességének megszűnését és elterjedését a szervezési 

módokból (6. ábra) adódó tulajdonviszonyok átalakulásával is lehet magyarázni. A korai 

közösségi kertek jellemzően állami vagy városi tulajdonú telkeken jöttek létre felülről 

szervezett módon (LAWSON, L. 2005). Ez meghatározta a kezdeményezések élettartamát, 

mivel a szervező a krízishelyzet elmúltával azonnal megszüntethette a kerteket. Ezzel 

szemben a modern közösségi kertek alulról szerveződtek városi tulajdonú telkek 

hasznosításával. Ugyan a válság enyhülésével ebben az esetben is megfigyelhető a hatalom 

törekvése a kertek megszüntetésére, de ez már jelentős ellenállásba ütközött. Ekkor a kertek 

telkeit civil szervezetek vásárolták meg (EIZENBERG, E. 2012, 2013). A 2000-es évektől a 

várospolitika részeként az önkormányzatok saját területükön is szerveztek kerteket. Újabban 

pedig terjednek az alternatív területhez jutási módok is, egyre több kert jön létre bérelt vagy 

kölcsön adott magánterületen, előfordul az is, hogy a közösség tagjai vásárolnak maguknak 

területet, de gyakori a vállalati tulajdonú területen létrejött közösségi kert is (FOX-KAMPER, R. 

ET AL. 2018; DRAKE, L. – LAWSON, L. 2005; EIZENBERG, E. 2013; BIRKY, J. – STROM, E. 2013). 

 

 
6. ábra A közösségi kertek domináns szervezési módjai 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Összességében megállapítható, hogy a közösségi kertek európai gyökerekkel 

rendelkeznek. A 19. század végén megjelenő első közösségi kertek az ekkor már Európában 

nagyszámban jelenlévő zártkertek amerikai megjelenésének tekinthetők. Azonban a zártkerti 

mozgalomtól fokozatosan, többszöri módosulás következtében teljesen elváltak, s ma már 

megjelenésükben, működésük elvében és művelésük célját tekintve jelentősen különböznek 

azoktól. Ezért a modern közösségi kerteket már egyértelműen az észak-amerikai 

kontinenshez, leginkább az Egyesült Államokhoz köthetők. Történelmük folyamán 

meglehetősen hosszan felülről vezérelt módon hozták a közösségi kerteket létre, ideiglenes 

jelleggel, társadalmi és gazdasági válságok kezelése céljából. Ez beleillett a kor várostervezési 

és válságkezelési gyakorlatába. Az 1970-es évek válsága azonban fordulópontot jelent több 

szempontból. Egyrészt a korábbi kertészkedési technikákat az állam vagy helyi 

önkormányzatok helyett már a helyi lakosok élesztették újjá, vagyis a válságkezelésre helyi 

válaszok születtek. Ennek eredményeként a közösségi kertek fokozatosan elterjedtek a válság 
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által leginkább sújtott marginális csoportok által lakott belső városrészekben. A gazdasági és 

politikai környezet kedvező átalakulása először a kertek felszámolását indította el, de a 

kertészek helyi ellenállásai és országos szintű szerveződéseik kiépítése eredményeként e 

törekvést megakadályozták. A globális információ áramlás erősödésének köszönhetően pedig 

a kertek más kontinensekre is eljutottak, s ezzel párhuzamosan a közösségi kertek 

városfejlesztési eszközzé, sok esetben pedig a komplex városregenrációs programok elemeivé 

is váltak. Vagyis a közösségi kertek az adott kontextustól függő társadalmi, gazdasági és 

politikai folyamatok termékei. 

 

1.2. A közösségi kertek települési funkcióiés hatásai 

 

A közösségi kertek települési hatásai néhány dimenzió mentén különíthetők el, melyek 

a természet és épített környezetre, valamint a társadalmi és gazdasági környezetre gyakorolt 

hatások. A közösségi kertekkel foglalkozó kutatások kezdetben a kertek környezeti és 

társadalmi dimenzióit vizsgálták (például BUCKINGHAM, S. 2003; FERRIS, J. ET AL. 2001), s a 

gazdasági oldal feltárása kisebb hangsúlyt kapott. Azonban e kutatásokban közös, hogy a 

közösségi kertek városi jelenlétét pozitívan értékelték, s azok szerepét ritkán szemlélték 

kritikusan. Jelen fejezet célja a kertek települési hatásainak bemutatásán túl éppen azok 

kritikai értelmezése is, valamint a településföldrajzi kapcsolódási pontok meghatározása.  

Az elmúlt években egyre több kritikai kutatás jelenik meg mind a városi 

mezőgazdaság, mind a közösségi kertek kapcsán. E vizsgálatok alapvetően a kertek 

társadalmi és gazdasági hatásait vizsgálták politikai-gazdaságtani szempontból (CERTOMÁ, C. 

2016; CLASSENS, M. 2015; ERNWEIN, M. 2017; MCCLINTOCK, N. 2018; TORNAGHI, C. 2014). 

Megállapították, hogy a megjelenésükben és fő funkciójukban megegyező kertek rendkívül 

eltérő, gyakran ellentétes irányú települési hatásokat fejthetnek ki. MCCLINTOCK, N.(2014) a 

városi mezőgazdaság kapcsán emelte ki, hogy természetüknél fogva e kezdeményezések 

egyszerre radikális és neoliberális jellegűek, s gyakran különböző, egymással ellentétes 

funkciókkal bírnak eltérő szereplők és intézmények számára (MCCLINTOCK, N. 2014, 15). A 

radikális jelleg azt jelenti, hogy a fennálló társadalmi-gazdasági berendezkedés és a domináns 

politikai, szakpolitikai ideológiákkal szemben helyezkednek el (CERTOMÁ, C. 2016). 

Neoliberálisak pedig abban az értelemben, hogy a közösségi kertek megszervezése mögötti 

várospolitika és az abban megjelenő szereplők célja a zöldfelületeket fenntartásának 

kiszervezése, beruházások zöldre mosása, vagy egy városrész imázsának megváltoztatására 

való törekvés (KUMNIG, S. 2017). Vagyis, a városi mezőgazdaság és a közösségi kertek 

szükségszerűen magukban foglalnak pozitív és negatív hatásokat is, s ennek hátterében 

részben az egyes kezdeményezések szervezési és működési módja áll (EIZENBERG, E. 2013; 

BENDE CS. – NAGY GY. 2016). Ezek diverzifikációjáról részben az előző fejezetben is 

beszámoltam. 

A következőkben a közösségi kertek hatásainak ismertetése a természeti, épített, 

valamint társadalmi és gazdasági környezet mentén fog sor kerülni (7. ábra). Ez azzal az 

előnnyel jár, hogy a kertekhez kapcsolódó jelenségeket egységes egészként van lehetőség 
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tárgyalni, másrészt ez jobb lehetőséget kínál a fő települési kapcsolódási pontok 

azonosítására. Azonban fontos megemlíteni, hogy e funkciók és szerepek nem minden 

közösségi kert esetében állnak fenn, vagy nem olyan mértékben, mint ahogy ismertetésre 

kerül. Ennek okaaz, hogy a kerteket nem lehet értelmezni települési környezetüktől 

függetlenül, amely eleve meghatározza bizonyos jelenségek meglétét vagy hiányát. Másrészt 

maguk a közösségi kertek sem egyformák, méretük, a művelők létszáma és társadalmi-

demográfiai jellemzői, belső elrendezésük stb. változó.  

 

 
7. ábraA közösségi kertek települési funkciói és szerepei 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A közösségi kertek a települések természeti környezetéhez több ponton kapcsolódnak. 

A közösségi kertek példáulvárosi zöldfelületként funkcionálnak, s zöldfelületként szerepük 

van a városi levegő, talaj és víz minőségének javításában (FÓRIÁN S. – HAGYMÁSSY Z. 2009). 

Csökkentik a szállópor mennyiségét (LAWSON, L. 2005), jelentősen javítják a felszíni 

csapadékvíz lefolyását (GITTLEMAN, M. ET AL. 2017), a városok átszellőzését, és szerepük van 

a városi zajterhelés csökkentésében is. Jelentős a funkciójuk a városi klíma szabályozásában 

is, mivel zöldfelületként csökkentik a városi hősziget hatást (DERKZEN, M. L. ET AL. 2015; 

HOLLAND, L. 2004). Pozitívan hatnak a városi biodiverzitásra is a termesztett zöldségek és 

gyümölcsök nagyfokú változatosságával, s mivel a kertek jelentős részében a vegyszerek 

használata tiltott, ezért a kertekben megjelennek olyan fajok, amelyek a városi terekben ritkán 

vagy kisszámban vannak jelen (LINDEMANN-MATTHIES, P. – MARTY, T. 2013; MIDDLE, I. ET 

AL. 2014). Ezenkívül a kertekben lehetőség van a zöldhulladék komposztálására is (RADÓ, D. 

2001). 

A dolgozat szempontjából nagyobb jelentőséggel bír a közösségi kertek a 

településeképített környezetéhez való viszonya. A közösségi kertek, mint a városi 

mezőgazdaság elemei, sajátos városi zöldterületet jelentenek. Ennek oka egyrészt az, hogy a 

zöldterületek területhasználati kategóriát jelölnek, s míg a zöldterületek (például városi 
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parkok) esetében a hozzáférhetőség minden társadalmi csoport számára biztosított, addig a 

városi mezőgazdasági területek, köztük a közösségi kertek egy jelentős része csak 

korlátozottan hozzáférhető. CONTESSE, M. ET AL. (2018) éppen erre az ellentmondásra hívta 

fel a figyelmet a városi mezőgazdasági területek vizsgálata kapcsán, s kifejtette azt is, hogy 

azok nem teljesértékű városi zöldterületek, mivel gyakran monofunkcióval bírnak, s csak az 

élelmiszertermelésifunkcióját látják el. Bár bizonyos esetekben a városi parkokhoz hasonló 

vagy azt meghaladó szolgáltatásokat is nyújthatnak (például közösségi kertek esetében 

közösségépítés, oktatási szerep stb.).Ennek ellenére a közösségi kertek egyre több stratégiai 

dokumentumban, esetenként pedig önálló zöldterületi kategóriaként is megjelennek (BONOW, 

M. – NORMARK, M. 2018; GUSTEDT, E. 2017; TAPPERT, S. ET AL. 2018).  

A közösségi kerteka városkép sajátos-elemeként is szolgálnak. Vizuális 

megjelenésükben jelentősen eltérnek a hagyományos beépítési típusoktól, általában könnyen 

áttekinthető, nyitott területek, ahol a beépítés aránya elhanyagolható, s a természetes felszínek 

dominálnak. Ennek eredményeként a tervezők gyakran a városkép esztétikai élményét növelő 

területekként tekintenek rájuk. Ezért megszervezésük mögött gyakran éppen egy-egy 

városrész esztétikai értékének javítása is áll, vagyis kifejezetten imázsfejlesztési célból hozzák 

létre őket. Bár esztétikai megítélésük inkább pozitív, LINDEMANN-MATTHIES, P. – BRIEGER, 

H. (2016) éppen arra hívták fel a figyelmet, hogy e területek esztétikai értékét és megítélését 

sok tényező befolyásolja. Megállapították, hogy a városlakók számára az egyszerű 

füvesterületeknél jobbesztétikai élményt jelentenek a virágoságyások, arendezett zöldséges 

parcellák, de a konténeres zöldségtermesztési mód már inkább nem. A parcellák és az 

építmények rendezett elrendezése is növeli az esztétikai élményt, míg a kaotikus, organikus 

elrendeződés inkább rontja. 

A közösségi kertek kapcsán megállapíthatjuk azt is, hogy azok az élelmiszertermelés 

városi terei. A globalizáció hatására napjaink városai az élelmiszer-ellátási láncoktól függnek. 

Korábban a vidéktől való függést zártkertekkel (FOX-KAMPER, R. ET AL. 2016), vagy howardi 

kertvárosok építésével kívánták ellensúlyozni (HOWARD, E. 2007), s a városi 

élelmiszertermelés ma is újra központi témává vált, s a politikai érdeklődés is egyre 

jelentősebb iránta. Ezt felismerve számos kutató fókuszába került a mezőgazdasági termelésre 

alkalmas városi üres telkek lokalizálása (COLISANTI, K. ET AL. 2012; GREWAL, S. S. – 

GREWAL, P. S. 2012; QUINN, S. – YAPA, L. 2016; TAYLOR, J. – TAYLOR-LOVELL, S. 2012). 

GREWAL, S. S.ÉS GREWAL, P. S.(2012) számításai szerint Cleveland akár önellátóvá is 

válhatna zöldség- és gyümölcstermesztés, illetve szárnyasállat- és méztermelés tekintetében, 

ha az üres telkeket e célból hasznosítanák. Míg MCCLINTOCK, N. (2014) ennél jóval 

szerényebb kapacitást állapított meg a kaliforniai Oakland esetében, aki szerint a város 

zöldség szükségleteinek mindössze 3-8%-át lehetne előállítani a városi üres telkek maximális 

kihasználásával. Az eltérő becslésektől függetlenül, a közösségi kerteknek szerepük van az 

élelmiszermérföld csökkenésében (MORRIS, J. ET AL. 2001), bár jelentőségük gyakran 

túlértékelt.  

A városi élelmiszertermelés növelésére több helyen stratégiákat alkottak, melyeknek 

fontos elemei a közösségi kertek. E stratégiák kapcsán fontos kiemelni azt, hogy a városi 

mezőgazdaság támogatása érdek- és véleményütközéssel jár. Detroiti esettanulmányukban 
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COLISANTI, K. ET AL. (2012) az alábbi vitákat állapították meg a téma kapcsán: kérdés, milyen 

hatással van a mezőgazdaság a városképre; növeli-e a hátrányos helyzetű lakosok kontrollját 

az élelmiszerlánc fölött, vagy az továbbra is a kereskedelmi mezőgazdaság része marad; 

biztosítja-e a hátrányos csoportok városhoz való jogát, vagy a tőke érdekeit támogatja. 

MCCLINTOCK, N. (2014) szerint pedig a területhasználati mód változása, s maga a művelés is 

zavaró hatással lehet a környék lakosaira. Vagyis ugyan kívánatos a városi élelmiszertermelés 

tereinek bővítése, mégis fontos az érdekellentétek ismerete és figyelembevétele.  

A közösségi kertek jelentős szerepet játszanak az élelmiszerbiztonság növelésében és 

az élelmiszersivatagok felszámolásában. A nagyvárosokban gyakori élelmiszersivatagok 

(LARSEN, K. – GILLILAND, J. 2008), olyan területeket jelölnek, ahol a hátrányos helyzetű 

lakosságnak rosszabb a friss élelmiszerhez való hozzáférése, valamint az elérhető választék is 

kisebb. Ennek kérdése kiemelten fontos a hátrányos helyzetű lakosság esetében. Ráadásul 

ezeken a területeken nagyobb számban vannak jelen a rossz minőségű ételeket biztosító 

gyorséttermek is (CORRGIAN, 2011). A közösségi kertekben megtermelt friss zöldség és 

gyümölcs a minőségi élelmiszerhez való hozzáférést javítja, pénzügyi megtakarítást jelent a 

művelési időszakban (CASTRO, D.– HARMAN, A. 2011; MILBOURNE, P. 2012), valamint a 

tartósítási technikák elsajátításával azon kívül is egészséges és jó minőségű élelmiszerhez 

juttatja a hátrányos helyzetű lakosokat. 

A közösségi kertek kapcsán egy felmerülő probléma, hogy azok köztereknek vagy 

priváttereknek tekinthetők-e. Ennek meghatározása problémás, hiszen a köztér sem bír 

egységes definícióval (MITCHELL, D. 1995). Megállapítható azonban, hogy a köztér 

találkozási helyként funkcionál, kereskedelmi és politikai funkciót is betölt, valamint kikerül 

az egyén kontrollja alól és nyilvános térként működik (STAEHELI, L. A. ET AL. 2002). 

Véleményem szerint a közösségi kertek nem klasszikus közterek. Nyilvános találkozási 

helyek, de a hozzáférhetőség időben lehatárolt, s döntően a kerthasználók csoportjára 

korlátozódik. De rendszeres nyitvatartási idővel rendelkeznek, s bárki számára hozzáférhetők 

(KNIGGE, L. 2009), ezért nem nevezhetők félprivát térnek sem (BODNÁR, J. 2015), hiszen 

nincs szó konkrét kizárásról. De nem is harmadik helyek (OLDENBURG, R. – BRISSETT, D. 

1982), mert bár nem az otthon vagy a munkavégzés terei, de nem spontán emberi 

interakciókat segítenek elő, hanem tervezetten közösségépítést hivatottak szolgálni, szemben 

a harmadik helyekkel. Vagyis közösségi térként is funkcionálnak. Ezenkívül a közösségi 

kertek gyakran válnak a politikai véleménynyilvánítás tereivé. A kertek neoliberális 

várospolitikával szembeni kiállásuk mellett gyakran kapcsolódnak környezeti mozgalmakhoz 

is. Ezért a közösségi kertekre olyan köztérként tekintek, amelyek találkozási pontot 

biztosítanak a kertészek számára, lehetőséget adnak a politikai véleménynyilvánításra, de csak 

részben nyitottak a külvilág felé, s kereskedelmi funkciót nem látnak el. Ezért leginkább 

CARMONA (2010) által meghatározottmagán közterek, látható közterek és kiválasztott 

csoportok terei
2
-ként azonosíthatók, bár egyikbe se illeszthetők maradéktalanul. 

                                                 
2
 a típusok jellemzése: magán közterek: közösségi tulajdonban lévő (intézményi, települési, lakóközösségi), de 

funkciójukat a felhasználók döntik el; látható közterek: a külvilágtól elzárt, de vizuálisan áttekinthető terek; 

kiválasztott csoportok terei: bizonyos jellemzők vagy tevékenység mentén meghatározott csoportok terei 
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 A közösségi kertek több ponton kapcsolódnak a települések társadalmi és gazdasági 

környezetéhez is. Egyrészt a közösségi kertészkedés pozitív hatással van a művelők 

egészségügyi állapotára. Vagyis a kertekre tekinthetünk úgy, mint az egészségmegőrzés 

városi tereire is. A kertészkedésnek köszönhetően a művelők zöldség és gyümölcs 

fogyasztása jelentősen megnövekszik (BARNRIDGE, E. K. ET AL. 2013; LITT, J. S. ET AL. 2011; 

TWISS, J. ET AL. 2003). Több kutató alátámasztotta, hogy a kertészek több zöldségfélét 

(MCCORMACK, L. A.ET AL. 2009), de kevesebb édességet, tejterméket és alkoholt 

fogyasztanak, mint a nem kertészkedők (ALAIMO, K. ET AL. 2008; BLAIR, D. ET AL. 1991). 

MARTIN ET AL. (2017) dokumentálta a művelők vásárlási szokásainak megváltozását is, s 

szerinte a kertészkedők az üzletekben is a magasabb minőségű élelmiszereket keresik. A 

magas zöldségbevitel kiemelten fontos szerepet tölt be az egészség megőrzésében, és számos 

betegség kialakulásának megelőzését is elősegít. A zöldségfogyasztás hozzájárul a rák és a 

szív- és érrendszeri betegségek kialakulási esélyének csökkenéséhez (NESS, A. – POWELS, J. 

1997; RIBOLI, E.– NORAT, T. 2003). Ezenkívül a rendszeres mozgás csökkenti a kertészkedők 

BMI-értékeit is (CASTRO, D. ET AL. 2013; ZICK, C. D. ET AL. 2013). Vagyis a mozgás és az 

elfogyasztott zöldségek együttesen hozzájárulnak a művelők fizikai egészségének 

fenntartásához. 

A kertészkedés a művelők mentális állapotára is pozitívan hat (ADEVI, A. A. – 

MÅRTENSSON, F. 2013; NORTHROP, M. D. ET AL. 2013). A kertben eltöltött idő segíti az 

egyének feltöltődését, ellazulását, csökkenti a stresszt, a művelés sikere növeli a kertészek 

önbizalmát és fejlődést generál, valamint a kertészek idejüket közösségben tölthetik el 

(KINGSLEY, J. ET AL. 2009; PUDUP, M. B. 2008; TEIG, E. ET AL. 2009), amik pozitívan hatnak 

az egyén mentális állapotára. A kertészkedés egészségre gyakorolt pozitív hatásai miatt 

számos kutató felhívta a figyelmet arra, hogy a közösségi kertek kiemelt helyei lehetnének 

városi vagy nemzeti egészségügyi stratégiáknak (ARMSTRONG, D. 2000; BROWN, K. H. – 

JAMETON,A. L. 2000; GEORGE, D. R. ET AL. 2015; TEIG, E. ET AL. 2009). 

A közösségi kertek köztér funkciója közül releváns, hogy a demokrácia tereiként 

funkcionálnak. Az első közösségi kertek az 1970-es években alulról szerveződő civil 

kezdeményezésekként jelentek meg, melyeket később az önkormányzatok igyekeztek 

felszámolni. Ennek hatására a kertészek a várospolitikával aktív ideológiai harcot vívtak, s a 

közösségi kertek a politikai szerveződések helyeivé váltak. Utcai tüntetéseken álltak ki a 

városi döntéshozókkal szemben, s a városoknak a lakosok elképzelései szerinti fejlesztését 

követelték, vagyis beleszólási lehetőséget követeltek a városi tér alakításába (MARTINEZ, M. 

2009). A politikai aktivizálódásba a zöld- és egyenjogúsági szervezetek is bekapcsolódtak 

(EIZENBERG, E. 2012; ERNWEIN, M. 2017; FLACHS,A. 2010; HARVEY, D. 2012; PURCELL, M. –

TYMAN, S. K. 2014; SCHMELTZKOPF, K. 2002; SMITH, C.–KURTZ, H. 2003; STAEHELI, L. A. ET 

AL. 2002). 

Fontos megemlíteni a kertek városi közösségfejlesztés tereként is funkcionálnak. A 

szakirodalom szerint a művelés során történő interakciók, a közös hobbi, a kerthez, mint 

földrajzi helyhez való kötődés közösséggé formálja, ezért a közösségi kerteknek jelentős 

szerepük van a helyi közösségek kialakításában, formálásában és erősítésében (ALAIMO, K. 

2010; ARMSTRONG, D. 2000; AUGUSTINA, I. – BEILIN, R. 2011; FERRIS, J. ET AL. 2001; FIRTH, 
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C. ET AL. 2011; KURTZ, H. 2001; SMELZKOPF, 1995). Mások dokumentálták a közösségi kertek 

szerepét a társadalmi tőke építésében (KINGSLEY, J. – TOWNSTEAD, M. 2006) is, s kiemelték 

azok jelentőségét a bevándorlók és a kisebbségi csoportok integrálásában (HARRIS, N. ET AL. 

2014). Ugyan a közösség sokféleképpen értelmezhető fogalom, ebben az esetben elegendő 

megkülönböztetni lakóhelyi és érdekközösségeket. A közösségi kerteket korábban lakóhelyi 

szinten szerveződő közösség hozta létre (LAWSON, L. 2005), újabban azonban már nem egy 

meglévő közösség hozza létre azokat, hanem egy szomszédság társas kapcsolatainak 

erősítésére szerveződik. Vagyis a közösség csak a kert megalapítását követően jön létre. 

Gyakori az is, hogy a kertek tagsága nem földrajzi alapon szerveződik, hanem a közös 

motiváció hozza őket össze egy adott földrajzi ponton, melyhez a kertészkedésen kívül nem 

kötődnek (FIRTH, C. ET AL. 2011). Fontos azt is megemlíteni, hogy a közösségépítő célok 

szerepe változó (KURTZ, H. 2001), s gyakran nem töltenek be jelentős szerepet a kert életében.  

A közösségi kertek az egyes társadalmi osztályok megjelenésének és 

hatalomgyakorlásának terei. Az 1970-es évek amerikai közösségi kertjeit elsősorban a 

hátrányos helyzetű, gyakran afroamerikai vagy spanyolajkú lakosság hozta létre, önellátási 

célból (WHITE, M. 2011). A közösségi kertek ekkor döntően a marginalizált csoportokhoz 

kötődtek (REYNOLDS, K. 2014). Azonban fontos megemlíteni, hogy a kutatók gyakran 

figyelmen kívül hagyják a fiatal értelmiség szerepét, akik segítették az alacsony státuszú 

lakosokat a kertek megszervezésében. New York első és egyben legismertebb máig működő 

közösségi kertjét Elizabeth „Liz” Christy-ről nevezték el. Fiatal értelmiségiként közel 700 

közösségi kert szervezésében vett részt közvetve vagy közvetlenül. A hozzá hasonló 

értelmiségnek jelentős szerepe volt a művelők környezeti mozgalmakkal, a városhoz való 

joggal és más politikai ideológiákkal történő megismertetésében. Logikusnak tűnik az is, hogy 

az 1990-es évek New Yorki megmozdulásait és végül több száz közösségi kert megmentését a 

kertművelők társadalmi státuszukból adódóan nem tudták volna elérni, hiszen sem 

erőforrásaik, sem megfelelő kapcsolati hálójuk nem volt ehhez. Vagyis a hátrányos helyzetű 

csoportok közösségi kertek feletti kontroll- és hatalomgyakorlása nem valósulhatott volna 

meg a fiatal értelmiség nélkül.   

Véleményem szerint a kertek politikai ideológiákhoz kapcsolódása indította meg azok 

társadalmi jellegének megváltozását, mely folyamatot többek között REYNOLDS, K. (2014) is 

dokumentálta. A kertekhez kapcsolódó politikai ideológiák következtében azok a fiatal fehér 

értelmiség számára is vonzó helyekké váltak. Ezzel megkezdődött a kertek elszakadása a 

hátrányos helyzetű csoportoktól. A kertvezetői pozíciókat egyre gyakrabban az újonnan 

érkező magas státuszú kertművelők töltötték be, akik kapcsolati hálójuk és iskolai 

végzettségük következtében erre alkalmasabbak voltak a korábbi kertészeknél. Ebből adódóan 

a kertek egyre inkább a magas státuszú lakosok igényeit kielégítő helyekké váltak, a 

középosztálybeli értékek váltak dominánssá, és a hangsúly az élelmiszertermelésről a 

rekreáció és a szabadidő-eltöltés irányába tolódott el. Ez a kertek megjelenésében is nyomon 

követhető: míg korábban az elérhető lehető legnagyobb területen folyt kertművelés, addig ma 

már egyre gyakoribbak a nyílt zöldfelületek és a közösségi helyek, s fontossá vált a kert 

esztétikai értéke (REYNOLDS, K. 2014). Vagyis a közösségi kertek egyre inkább a 

középosztály reprezentációs tereivé váltak, s olyan helyeken is a középosztály értékei 
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érvényesülnek, ahol a művelők között nincsnek többségben.Ez a folyamat azonban nem 

független a városi átalakulási folyamatoktól.  

A közösségi kertek dzsentrifikációt erősítő tényezők és annak elszenvedői is egyben 

(8. ábra). A kertek jelentős része ma is városi üres telkek hasznosítása révén szerveződik. Az 

üres telkek gyakran az illegális tevékenységek helyei, ahol a nem kívánatos növények 

elburjánzanak, s összességében negatív esztétikai élményt nyújtanak. Ahogy az üres telkek 

felszámolásra kerülnek és közösségi kertek jönnek létre helyükön, az illegális tevékenységek 

is megszűnnek, s a környék esztétikai értéke javul (KUO, F. – SULLIVAN, W. 2001A, 2001B; 

GORHAM, M. R. ET AL. 2009; SNELGROVE, A. G. ET AL. 2004). A bűnözés mérsékléséhez a 

környéken zajló folyamatok szemmel tartásával is hozzájárulnak, hiszen a kertészek saját 

tulajdonuknak tekintik a kertet, s odafigyelnek arra és környékére. Vagyis hozzájárulnak a 

környék biztonságosabbá válásához is. Az esztétikai élmény javulása és a közterek 

biztonságosabbá válása a köztér visszafoglalását eredményezi, s egyre több lakos használja a 

közteret kikapcsolódási célból. A köztér élhetővé és használhatóvá válása a környék 

élhetőségét mutatja, s egy pozitív városrészi imázst alakít ki (GEHL, J. 2014). A javuló imázs 

következtében a terület befektetők célpontjává válhat, s a spekulánsok megjelenése az 

ingatlanárak növelését eredményezi (VOICU, I – BEEN, V. 2008). A kertek és a dzsentrifikáció 

kapcsolatának érdekes példája a New Yorki East Village esete, aholEIZENBERG E. (2004) tárta 

fel a kertek szerepét a dzsentrifikációban. A városrész egyik hátrányos helyzetű lakosa szerint 

„a közösségi kertek segítették East Village biztonságosabbá és kívánatossá válását … a kertek 

miatt eltűntek a drogkereskedők az utcákról és az üres telkekről és csökkent a bűnözés is” 

(EIZENBERG, E. 2004, 5.P.). Vagyis a kertek a városrészt kevésbé rizikós befektetési területté 

tették, és a kertészek hozzájárultak saját maguk kiszorításához a városrészből. 

 

 
8. ábraA közösségi kertekben lezajló folyamatok és városrészi hatások 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Természetesen hiba lenne a közösségi kerteket dzsentrifikációt kiváltó egyetlen 

tényezőkként megnevezni, hiszen annak megindulásához eleve számos feltételnek kell 
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egyszerre teljesülnie (KUBEŠ, J. – KOVÁCS, Z. 2020). A felvázolt gondolatmenet csupán a 

kertek szerepére kívánja felhívni a figyelmet egy olyan komplex folyamatban, amelyhez 

kemény és puha tényezők együttes megléte szükséges, s ebben a közösségi kertek „puha 

tényező”-ként vannak jelen.  

Kutatók azt is dokumentálták, hogy a befektetők marketing célokra hasznosítják a 

kerteket a magas státuszú lakosság érdeklődésének felkeltése céljából (QUASTEL, N. 2009; 

DOOLING, S. 2009; MARKHAM, L. 2014). Bécsben a befektetők például egy-egy beruházás 

környezeti fenntarthatóságát a létrehozott közösségi kertekkel támasztották alá (KUMNING, 

2017), vagyis beruházások zöldre mosására is alkalmazzák azokat. Probléma az is, hogy az új 

betelepülők átveszik a közösségi kertek feletti irányítást, és saját értékeik és ízlésük szerint 

alakítják át azokat, ami a kertészek közötti konfliktusokhoz vezet (APTEKAR, S. 2015).  

Véleményem szerint a közösségi kertek ugyan sokszor éppen a városfejlesztéssel 

szemben jönnek létre, mégis gyakran válnak maguk is a városfejlesztési politika eszközévé és 

beavatkozási helyeivé. Megjelenésük eltérő társadalmi és gazdasági fejlettségű országok 

városaiban nem mehetett végbe pusztán a civilek tevékenységének köszönhetően, hiszen a 

civil aktivizmus rendkívül eltérő fokon áll egyes országokban. Vagyis valószínűsíthető, hogy 

számos közösségi kert már top-down fejlesztési politika eredményeként valósul meg, melyek 

célja a civil aktivizmus kontrolálása is lehet (ERNWEIN, M. 2017, ROSOL, M. 2012).  

A helyi döntéshozók érdeklődése a közösségi kertek iránt jelentősen megnőtt az utóbbi 

években, amely városi szintű közösségikert-programok elindítását eredményezte. Például 

New Yorkban, Montpellierben (SCHEROMM, P. 2015), Barcelonában (DOMENE, E. – SAURÍ, D. 

2007) és sok más városban. ROSOL M. (2012) Berlinben bemutatta, hogy azért kaptak a 

közösségi kertek támogatást a város önkormányzatától, mert az a zöldfelületek fenntartási 

költségének kiszervezési lehetőségét látta bennük. Ugyanis a terület fenntartását a kertészek 

elvégzik, s használatáért még bérleti díjat is fizetnek az önkormányzatnak. A költségek 

csökkentésben és a feladatok kiszervezésben jól tetten érhető a neoliberális városvezetési 

gyakorlat.  

További jellegzetessége e top-down kerteknek, hogy a kertészek nem rendelkeznek 

széleskörű döntési lehetőséggel a kerthez kapcsolódóan, vagyis a kertek megszűnnek 

független autonóm terek lenni (ROSOL, M. 2012). Ezt tapasztalva több kutató úgy véli, hogy a 

közösségi kertek értékei is eltűnnek. Mivel a kerteket a város hozza létre, az alulról jövő 

szerveződési jelleg megszűnik, s ezzel a célok közös megfogalmazásának, és a közösséggé 

válás lehetősége is csorbul, s az eredmény gyakran az egymás mellett művelő egyének 

álközössége (DRAKE, L. 2014; PUDUP, M. B. 2008). Vagyis összességében a közösségi kertek 

tartalmilag és funkcióikat tekintve kiüresednek. S ahogy a HARVEY, D. (1989) által leírt 

vállalkozó város fejlődött, úgy váltak egyre gyakrabban a közösségi kertek a tőkefelhalmozás 

áldozatává és eszközévé a városok fejlesztését és a városi terek átalakítását célzó 

intézkedéseknek köszönhetően.  

A fejezet bemutatta, hogy a közösségi kertek szorosan kapcsolódnak települési 

környezetükhöz, s azzal intenzív kölcsönhatásban vannak. A közösségi kertekben a 

legkülönbözőbb városi funkciók rakódnak egymásra, melyeket a településitermészeti 

környezet, épített környezet, és társadalmi és gazdasági környezet mentén csoportosítottam. E 
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sokféle települési funkció és szerepkör azonban nem jelenti azt, hogy azok minden közösségi 

kert esetében megtalálhatók, s e hatások megléte és erőssége éppen attól a kontextustól függ, 

amiben a kertek megjelennek. S mivel minden település más, ezért a kertek hatásairól sem 

beszélhetünk teljesen univerzális módon, inkább általánosságban jelenlévő funkciókról és 

szerepkörökről van szó, melyek dokumentálhatósága a vizsgált kerttől függ.  

 

1.3.A közösségi kertek magyarországi megjelenésének települési előfeltételei 

 

Az előző fejezethez szorosan kapcsolódva fontos kiemelni, hogy a közösségi kertek 

települési funkciói és hatásai nagyban függnek attól a települési kontextustól, amiben azok 

megjelennek. A közösségi kertek magyarországi adaptálódásának megértéséhez 

elengedhetetlen a sajátos, posztszocialista magyarországi településfejlődési útnak az ismerete, 

ami számos olyan egyedi városi folyamatot eredményez, melyek nyugaton ismeretlenek, vagy 

nem úgy jelentek meg, mint hazánkban. Ezért jelen fejezet célja hazánk településeire jelentős 

hatással levő sajátos társadalmi, gazdasági, politikai fejlődési út bemutatása, amely a kertek 

lehetséges települési szerepét és hatásait is meghatározza. 

A magyar városok fejlődésében meghatározó jelenség a megkésettség. Ez ugyan nem 

kifejezetten szocialista, posztszocialista jellemvonás, hiszen az ország urbanizációja is már 

késve, az ipari forradalmat követően egy évszázaddal indult meg. Azonban a szocializmus 

időszaka a városok nyugati típusú fejlődési irányát ismét megtörte, s a nyugati trendek 

átvétele vagy lekövetése csak a szocializmus bukása után vált lehetővé. Ekkor viszont a 

Nyugat-Európában és Észak-Amerikában tapasztalt folyamatok gyakran viharos gyorsasággal 

játszódtak le hazánk városaiban. 

A szocializmus időszakában a városok térbeli mintázata, társadalmi és gazdasági 

szerkezete, valamint a városi tájkép nagy mértékben átalakultak, s a nyugati városokhoz 

viszonyítva jelentős különbségek jöttek létre (KOVÁCS, Z. – HERFERT, G. 2012). Ez többek 

között a központi tervezési rendszer, a közösségi és állami tulajdonlás, a piaci 

mechanizmusok, illetve a területhasználati módokat meghatározó bérleti díj hiányára 

vezethető vissza (SÝKORA, L. 2009). A nyugati városokkal szemben a létezésében vitatott 

„szocialista város” (ENYEDI GY. 2012) alapismérve volt, hogy az állam törekedett a társadalmi 

homogenitás biztosítására, aminek egyik kiemelt eszköze volt a városfejlesztés. Ugyan a 

városfejlesztés a társadalom homogenizálását volt hivatott előmozdítani, a tervezési és 

fejlesztési gyakorlatok révén gyakran az eredeti céllal éppen ellentétes eredményeket értek el. 

Ez azt jelenti, hogy a városfejlesztési beavatkozások gyakran nem kiegyenlítődést 

eredményeztek, hanem éppen elősegítették a városok térbeli differenciálódását (GENTILE, M. 

ET AL. 2012; MUSIL, J. 1980). Ennek egyik legszembetűnőbb példája a központ és periféria 

viszonya az ott élő lakosság társadalmi státusza tekintetében, ahol a periféria lakosainak 

státusza a szocialista időszak beavatkozásainak köszönhetően folyamatosan emelkedett. 

A városfejlesztésben meghatározó szerepe volt a LeCorbusier-i alapokon nyugvó, de 

azt sajátos módon értelemző és adaptáló, a szocialista tervezők által megalkotott szocialista-

modernista irányzatnak. A lakáshiány, a lakhatási körülmények emelése és a városiasodás 

elősegítése érdekében, a modernizmus jegyében a városok peremén zöldmezős beruházásként 
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lakótelepek emelkedtek (VAN KEMPEN, R. ET AL. 2005). A lakótelepépítéseknél alapvetően a 

normatív szempontok érvényesültek. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy az újonnan épülő 

lakótelepi városrészek tervezőinek megközelítése nagyban leegyszerűsített volt, azokat 

elsősorban lakóterületként kezelték, s csupán bizonyos közszolgáltatások és szolgáltatások, 

valamint a zöldterületi (és funkcióik) mennyiségi meglétét kellett biztosítaniuk.  

A lakótelep-építések jelentős költséget róttak az államra, amely forráshiány miatt, és 

politikai okokból a belvárost és a városok belső lakóövét elhanyagolta. A fejlesztések hiánya 

következtében e területek leromlottak, mind építészeti, mind társadalmi szempontból. 

Bizonyos esetekben bontásuk is megvalósult. A lakótelepekre részben az erőltetett 

urbanizáció megjelenéseként is tekinthetünk, melyek városperemi beruházásokként a városok 

relatív dekoncentrációját indították el. Ugyan a városok növekedése a peremekre 

koncentrálódott, a „szocialista városok” mindvégig kompaktak maradtak a nyugati 

városokhoz képest (SÝKORA, L. 2009). Ennek oka az, hogy a nyugati városok körül már az 

1970-es évek óta (esetenként korábban is) tapasztalt szuburbanizációra a szocialista városok 

esetében nem volt lehetőség, a városi terek és a városok fejlődése felett gyakorolt teljes 

kontroll következtében. Vagyis a szocializmus városait az épülő peremek és leromló belvárosi 

területek jellemezték, az ebből eredő társadalmi- és gazdaságistátusz-különbségek 

létrejöttével. Az állami városfejlesztési politika eredményeként létrejött társadalmi és 

gazdasági különbségek oldására a szocialista rendszerben csak elvétve valósultak meg 

beavatkozások, s a megújítását célzó beavatkozások nem váltak általános jelenséggé. 

A posztszocialista városokban új térfolyamatok jelentek meg a politikai rendszer 

átalakulása következtében. A kormányzás radikálisan átalakult, újra bevezetésre került a 

többpárt rendszer, az állam irányító és kontrolláló szerepe lecsökkent, s a döntéshozatali 

jogok egy része az újjáéledő települési önkormányzati rendszerhez került. Ez nem csak a 

várostervezés és -fejlesztés jogi hátterének átalakulását jelentette, de a városi terek 

demokratizálódását is. A politikai és döntéshozatali folyamatok megváltozása mellett a 

gazdasági rendszer és annak logikája is átalakult. A gazdaságot liberalizálták, s az állam 

leépítette ellenőrző mechanizmusait, a gazdaság irányítását átadta a piacnak. Ez és a 

nagymértékű privatizáció a korábbi ipari húzóágazatok összeomlásához vezetett. 

A gazdaság átalakulása a városokra is jelentős hatással volt. A városok gazdasági 

élete, tájképe, a társadalmi rend és életstílus is rohamos léptékkel változott meg. Átalakult a 

társadalom belső struktúrája, és megjelent a munkanélküliség, amely állandó tényezővé vált. 

A jóléti állam fokozatosan leépült, s a piaci verseny eredményeként a jövedelmek is 

jelentősen differenciálódtak, mely tényezők a társadalom erőteljes polarizációját 

eredményezték. A társadalmi polarizáció legmarkánsabb jele a szocializmus alatt 

támogatásokkal és jóléti juttatásokkal fenntartott széles középosztály zsugorodása, a 

középosztály alsó rétegeinek leszakadása és a társadalmi mobilitás lecsökkenése. A 

rendszerváltozást követő új politikai és gazdasági rend az 1990-es évek második felére 

megszilárdult, s hamarosan olyan új kormányzási technikák is megjelentek, mint a 

neoliberális gazdaság- és társadalompolitika (KORNAI 1992). Ez ismét a városok feletti 

ellenőrzés növekedését eredményezte. Összességében a rendszerváltozás évtizedét gyors 
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politikai, gazdasági és társadalmi változások jellemezték, melyet egy konszolidációs időszak 

követett. 

A társadalmi, gazdasági és politikai feltételek módosulása átalakította a városfejlődés 

mozgatórugóit is, valamint a városfejlesztés szereplői és azok lehetőségei is részben 

megváltoztak. Az önkormányzatok szerepe megnőtt a tervezésben. A privatizáció növelte a 

külföldi működőtőke befektetéseket, melyek elsődleges célterületei a városközpont és a belső 

lakóöv voltak. A városközpont és a belső lakóöv a városrehabilitációs projektek célterületeivé 

váltak, ugyan azok megújulása szelektív volt és a leromlás is fennmaradt. Az átmeneti övet 

dezindusztrializáció érintette, az épületek üressé váltak, ahol később a kreatív ipar és az 

ingatlanberuházók találtak helyet (MORAR, C. ET AL. 2016). A lakótelepeken többféle 

folyamat indult meg, felújítás és a további fizikai leromlás is egyaránt előfordultak (EGEDY T. 

2005), de több helyen megtartották piaci presztízsüket is (KOVÁCS, Z. – HERFERT, G. 2012). A 

lakótelepi zöldterületek esztétikailag és funkcióval való ellátottságban is javultak, de gyakran 

váltak a denzifikáció és az új szolgáltatások beruházásainak áldozatává (KRISTIÁNOVÁ, K. 

2016; ŠUŠKA, P. – STASÍKOVÁ, L. 2013). A lakhatási igények és mobilitás növekedése 

szuburbanizációt (KOK – KOVÁCS, Z. 1999) és lakóparkosodást eredményeztek (KOVÁCS, Z. – 

HEGEDŰS, G. 2014). Ezen kívül városfejlesztési projektek nyomán megjelent a dzsentrifikáció 

is (FABULA, SZ. ET AL., 2017; KUBES, J. – KOVÁCS, Z. 2020; NAGY, E. 2005), ami gyakran 

vezetett a köztérhez kapcsolódó konfliktusokhoz (BOROS, L. ET AL. 2016). Összességében a 

rendszerváltozás a városi szövet fragmentálódását eredményezte, amely nagyfokú 

hasonlóságot mutat DEAR, M. ÉS FLUSTY, S. (1998) posztmodern városfejlődési modelljével. 

A rendszerváltozás számos problémát megoldatlanul hagyott, külön kiemelve a lakótelepeket, 

ahol a zöldterületek és a szolgáltatások minősége, valamint a társadalmi kapcsolatok hiánya 

máig problémát jelentenek. A neoliberalizmus pedig egyre erősebb nyomást gyakorolt a 

városi terekre, az állam szerepe újra nő a tervezésben, s a lakosság érdekei helyett a profitot és 

a gazdasági érdekeket tartja szem előtt. 

Összességében megállapíthatjuk, hogy a közösségi kertek megjelenése hazánkban 

sajátos fejlődési utat bejárt településeken történt. Egyrészt településeinken markáns 

lenyomatot hagyott a szocialista időszak. A lakótelepi zöldterületek kialakítása normatív 

elveket követett, s szinte kizárólag mennyiségi szempontok mentén történt a kialakításuk. A 

lakótelepek építését késéssel követte a szolgáltatások kiépítése, s például közösségi terek nem 

épültek megfelelő számban és minőségben. Másrészt a rendszerváltozást követően 

településeink gyors átalakulási folyamatokat tapasztaltak, sok helyen kiterjedt rozsdaövezetek 

jöttek létre, melyek a városok esztétikai minőségét rontották, s funkciótlanná váltak. 

Megindult a belvárosi területek felértékelődése, ahol az addigra már leromlott épületállomány 

rehabilitációját indult meg, vagy egy-egy tömb szanálásával hajtották végre a 

városrészrehabilitációját. Tovább a városfejlesztési gyakorlatok is megváltoztak, a 

tervezésben és fejlesztésben előtérbe kerültek és kezdeményezővé váltak az önkormányzat, 

valamint egyre fontosabb fejlesztési szemponttá vált a fenntarthatóság. Véleményem szerint 

az itt kiemelt néhány szempont a későbbiekben segíthet annak a megértésében, hogy miért 

jelentős a szerepe hazánk és városainkposztszocialista jellegének a hazai közösségi kert 

mozgalom alakításában. 
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1.4. A közösségi kertekmeghatározása és csoportosítási lehetőségei 

 

 A közelmúltban sokféle formában újjáéledő hazai városi mezőgazdaság meghatározó 

elemei a közösségi kertek.E kezdeményezések egy olyan országban terjedtek el, ami jelentős 

városi mezőgazdasági hagyományokkal bír, s a háztáji kertészkedés, de a zártkertek is 

városaink állandó településképi elemei. E kontextusban nyugati mintákat követve a közösségi 

kerteken túl más városi mezőgazdasági vagy kertészkedési kezdeményezések is elterjedtek 

(például közösségi mezőgazdasági kezdeményezések és gerilla kertek), melyekről a hazai 

média és gyakran a témával foglalkozó hazai szakirodalom is tévesen közösségi kertekként 

tudósít (HERCZEG Á. 2013). Mivel a nemzetközi szakirodalom nem használ egységesen 

elfogadott definíciót (GUITART, D. ET AL. 2012), ez a közösségi kertek tágabb értelmezését 

teszi lehetővé, ami olyan kezdeményezések közösségi kertként történő meghatározását 

eredményezi, melyek csak funkciójukban hasonlítanak azokhoz (pl.: BORČIĆ, L. S. ET AL. 

2016 esetében).A fejezetben ezért a közösségi kertek minél pontosabb lehatárolására 

törekszek.  

 Az Egyesült Államokban már korán megkülönböztették a közösségi kerteket más 

városi kertektől. A megjelenésükben, szervezési módjukban egyedi, a más városi kertektől 

különböző közösségi kertek differenciálása a nyelvben is megtörtént. Itt alkották meg e kertek 

leírására a community garden kifejezést, ami már a korai közösségi kertészkedés korszakában 

megjelent. Legkorábbi dokumentált említése egy szervezési útmutatóban történt, amelyet 

Charles Lathrop Pack szerkesztett 1917-ben (FAUREST, K. 2007). A kifejezés hamar elterjedt 

Észak-Amerikában, és a common sense részévé vált, ezért definiálásától a témával foglalkozó 

kutatók a mai napig többségében eltekintenek (GUITART, D. ET AL. 2012). A közösségi kertek 

alatt egy városi elhelyezkedésű, jellemzően valamilyen üres telek körbe kerítésével lehatárolt 

területet értenek, ahol egyének vagy csoportok kertészkednek, s valamilyen közös motiváció 

tartja össze őket (VEEN, E. J. 2015). A definiálás leginkább az utóbbi két évtizedben vált 

fontossá és szükségessé (GLOVER, T. 2003; BEILIN, R. – HUNTER,A. 2011), mert a közösségi 

kertek globális elterjedése következtében jelentős városi mezőgazdasági vagy kertészkedési 

hagyományokkal bíró területeken jöttek létre. Problémát jelent az is, hogy az egyes városi 

kertészkedési kezdeményezések nagyfokú hasonlóságot mutatnak, s megkülönböztetésük 

céljaik vagy célcsoportjaik meghatározásán keresztül történhet. Például vannak terápiás 

kertek (ADEVI, A. A. – MARTENSSON, F. 2013), különböző társadalmi- vagy korcsoportokat 

bevonó kertek (EGGERT, L. K.ET AL. 2015; HARRIS, N. ET AL. 2014), kisállattenyésztést is 

támogató kezdeményezések, vagy iskolai és kórházi kertek (GEORGE, D. R. ET AL. 2015). E 

sokszínszínűség miatt sok esetben kérdésessé válik az is, hogy egyáltalán közösségi kertnek 

tekinthetők-e a kezdeményezések, annak ellenére, hogy morfológiájukban nem különböznek. 

 A közösségi kert kifejezést a hazai tudományos életbe FAURESTK. (2007) vezette be 

doktori dolgozatában, ekkor még annak angol nyelvű formáját. A később meghonosodott 

magyar fordítás a community garden tükörfordítása. A fordítás körülményeiről, 

keletkezésének időpontjáról nincs fellelhető információ, valószínűleg nem köthető egy adott 
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dokumentumhoz és szerzőhöz sem. A közösségi kert kifejezéssel szemben ROSTAG. (2009) 

használta a városi kert kifejezést is. Ennek elterjedését nehezítette, hogy az félrevezető, s a 

közösségi kerteken kívül más kert típusra történő asszociációt is eredményez. Ezért a 

kifejezés nem vált elterjedtté, s később már maga a szerző is átveszi a közösségi kertek 

kifejezést (ROSTA G. 2013). 

 A definiálás, vagy legalábbis a tartalom és a megjelenés lehatárolásának 

szükségessége Magyarországon kiemelten fontos. A közösségi kertek egy olyan közegben 

jelentek meg, amely jelentős városi mezőgazdasági hagyományokkal bír és saját 

fogalomrendszert használ azok leírására. A közösségi kert kifejezés beépülésekor 

megfigyelhető annak módosulása. Hétköznapi használatban előfordul, hogy a közösségi kert 

válik a legtöbb, jellemzően új típusú városi kert kezdeményezés – közösségi kertek, gerilla 

kertek, fűszeres kertek, bemutató kertek, közösségi mezőgazdasági rendszerek, oktató kertek 

stb. – gyűjtőfogalmává (nlcafe.hu, 2018; sokszinuvidek.24.hu, 2018). Ezen kívül előfordul a 

vitatott közösségi jelleg átültetése is a zártkertekre, ami további zavarokat eredményez. A 

közösségi kertek gyűjtőfogalomként történő alkalmazása helyett javaslom a ROSTAG. (2009) 

által bevezetett városi kert kifejezés használatát ezen esetekben. A városi kert kifejezés így a 

városi elhelyezkedésű kert kezdeményezések teljes spektrumát átfoghatja, magában foglalva 

minden régi és új városi elhelyezkedésű kert-kezdeményezést, melyek kapcsolódnak az 

élelmiszertermeléshez, a fenntarthatósághoz és a városi lakosok környezeti érzékenyítéséhez 

vagy oktatásához.  

A közösségi kertek kapcsán elengedhetetlen a városi mezőgazdaságra kitérni, s 

orvosolni a hazai szakirodalom azon hiányosságát, amely eddig elzárkózott a fogalom 

használatától. A városi mezőgazdaságot évtizedeken keresztül a várostervezők és -fejlesztők a 

globális Dél sajátosságának vélték (DERSCHER, A. W. 2004; MOUGEOUT, L. J. 2000). Maga a 

fogalom is csupán a 2000-es évektől épült be az észak-amerikai tudományos kutatásokba 

(THIBERT, J. 2012), de egyre jelentősebb érdeklődés övezi (MCCLINTOCK, N. 2010). Többen 

vizsgálták a városi mezőgazdaság szakpolitikai és várospolitikai kapcsolódásait kritikai 

szempontból (COHEN, N. – REYNOLDS, K. 2014; CERTOMÁ, C. 2011; ERNWEIN, M. 2017; 

DEMAILLY, K. É. – DARLY, S. 2017), valamint feltárták azok városi zöldfelületi szerepét is 

(CONTESSE, M. ET AL. 2018).  

Hazánkban a városi mezőgazdaság jelentős történelmi hagyományokkal bír, s ezek 

fejlődését és jellegzetességeit feltáró kutatások is születtek (CROS KÁRPÁTI ZS. 2004; KOÓS 

2016; ÓNODI G. – CROS KÁRPÁTI ZS. 2002; VASÁRUS G. 2016). Azonban a tudományos 

szakkifejezések közé nem épült be fogalma, s csupán egy fejlesztési útmutatóban jelent meg 

települési mezőgazdaság formában (VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2012). A fogalom 

definiálása külön oldalakat venne igénybe, s erre itt nincs is szükség, ezért a városi 

mezőgazdaság négy fő tulajdonságát emelem ki THIBERT, J. (2012) nyomán. A városi 

mezőgazdaság (1) az élelmiszertermeléshez, feldolgozáshoz és elosztáshoz kötődő 

gyakorlatokat jelenti; (2) e gyakorlatok a városi térben vagy annak közvetlen környékén 

történnek; (3) a városi mezőgazdaság nem pusztán gazdasági vállalkozás, hanem rekreációs, 

gazdasági, társadalmi, környezeti és táplálkozási igényeket szolgál; (4) és döntően magán- 
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vagy közösségi alapú vállalkozás (THIBERT, J. 2012). Pontos definiálással többek között 

LOHRBERG, F. ET AL. (2016) foglalkozott. 

 A közösségi kertek lehatárolását elősegíti, ha azokat elkülönítjük más városi 

mezőgazdasági kezdeményezésektől. Az egyes típusok azonosításátMCCLINTOCK, N. (2014) 

tipológiája nyomán adaptáltam, aki a típusokat funkciók, a bevont terület és a résztvevő 

munkaerő jellege, a kezdeményezések menedzselési módjai, valamint a piachoz való 

viszonyuk mentén különböztette meg. MCCLINTOCK, N. (2014) az alábbi városi 

mezőgazdasági típusokat különböztette meg: háztáji, zártkert, gerilla, kollektív, intézményi, 

nonprofit és kereskedelmi kertek vagy gazdaságok (1. táblázat).  

 

Típus Bevont 

terület 

Funkciók Menedzsment Munkaerő Piaci 

kapcsolat 

Háztáji Udvar Önellátás, rekreáció Egyéni / családi Egyén / 

család 

Nem jelentős 

Zártkert Üres telek, 

park 

Önellátás, rekreáció Városi program Egyén Nem jelentős 

Gerilla 

kert 

Palánta, 

ágyások 

Városszépítés, ehető 

tájkép 

Egyéni / 

közösségi 

Egyéni / 

közösségi 

Nincs 

Kollektív Üres telek, 

park 

Közösségépítés, 

élelmiszertermelés 

Közösségi / 

koordinátor 

Közösségi Nincs 

Intézményi Udvar, üres 

telek, 

üvegház 

Oktatás, tréning, 

rehabilitáció 

Intézmény / 

szervezet 

Személyzet, 

önkéntesek 

Nincs 

Nonprofit Nagy 

parcellák, 

üvegházak, 

tetőkertek 

Élelmiszerbiztonság, 

oktatás 

Nonprofit 

szervezet 

Személyzet, 

önkéntesek 

Gyakran 

Kereskedel

-mi 

Üres telek, 

park, 

üvegház 

Élelmiszertermelés, 

zöldinfrastruktúra 

Tulajdonos vagy 

menedzser 

Fizetett 

munkaerő 

Mindig 

1. táblázat A városi mezőgazdaság leggyakoribb típusai 

Forrás: MCCLINTOCK, N.(2014) nyomán saját szerkesztés 

 

Magyarországon a városi mezőgazdaság fenti típusai közül valamennyi megtalálható. 

Talán a gerilla kertek elterjedése a legszűkebb körű és a hazai szakirodalom sem érdeklődött 

túlzottan irántuk (SZIKRA R. 2010). Ezekről azonban fontos szót ejteni, hiszen rendkívül közel 

állnak a közösségi kertekhez, s az 1970-es években az Egyesült Államok első közösségi 

kertjei is gerilla kertek voltak, abban az értelemben, hogy illegális úton jöttek létre. Azonban 

míg számos gerilla kert formális keretek között folytatta működését, addig más kertek 

informálisan maradtak fent vagy jöttek létre városi tulajdonú közterületen, engedély nélkül. A 

gerilla kertek művelői leggyakrabban virágokat és zöldségeket ültetnek, s fő motivációjuk a 

figyelemfelkeltés és a lakosság mobilizálása környezeti ügyek mellett (ADAMS – HARDMAN, 

2014; CRANE, A. ET AL. 2012). A hazai sajtó már több esetben beszámolt arról, hogy 

figyelemfelhívás céljából egyének vagy szervezett csoportok virágokat ültettek városi 
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úthibákba, kátyúkba (HVG, 2017; infoesztergom, 2018; vásárhely24, 2018). Ezek az akciók 

illegálisan jöttek létre, melyek szellemiségükben megegyeznek a nyugati gerilla kertekkel, bár 

e kezdeményezések meglehetősen kérész életűek. Jóval általánosabb és kevésbé felismerhető 

módja a gerillakertészkedésnek a lakótelepi zöldterületeken, a lakóépületek előtt létrehozott 

virágágyások, melyek gyakran hivatalos engedély nélkül, a közösség informális 

beleegyezésével jelennek meg.  

 A közösségi kertek MCCLINTOCK, N. (2014) tipológiájában a kollektív kertek közé 

sorolhatók. Fizikai felépítésüket tekintve jellemzően kerítéssel körülhatárolt területek 

(DRAKE, L.– LAWSON, L. 2015), melyek több egyéni parcellára vannak felosztva. A parcellák 

száma legalább 10 (EIZENBERG, E. 2013), de jellemzően 25 és 50 közötti (WAKEFIELD, S. ET 

AL. 2007), bár ennél nagyobb kertek is előfordulnak (POURIAS, J. ET AL. 2016). A közösségi 

kert funkciót ellátó telkek tulajdonosi háttere sokféle lehet. Gyakran előfordul a magántelkek 

bérlése vagy pénzügyi ellenszolgáltatás nélküli használata, jellemzőek az illegálisan elfoglalt, 

és a közösség tulajdonában álló telkek is. Ezen kívül az önkormányzatoktól bérelt vagy civil 

szervezetek által biztosított területek is gyakoriak (DRAKE, L. – LAWSON, L. 2015). 

Meghatározó jellemvonásuk a vegyszermentesség is (FERRIS, J. ET AL. 2001). A kertek fő 

funkciója a zöldségtermelés, de ezen kívül esetenként megjelennek a kerti gyümölcsök és 

virágok is (EIZENBERG, E. 2013; WAKEFIELD, S. ET AL. 2007). A kertek rendszerint 

rendelkeznek bizonyos infrastruktúrával, vízvételi lehetőséggel, padokkal, szerszámos 

bódékkal, és közösségi térrel (FERRIS, J. ET AL. 2001). A kezdeményezések fő célja az 

élelmiszertermelés, de az egészséges életmód, az oktatás, és a közösségfejlesztés is hasonlóan 

meghatározó céljai a közösségi kerteknek (SPILKOVÁ, J. 2017). A közösségi kertek jellemzőit 

a következő táblázat foglalja össze (2. táblázat). 

 

Tényező Tulajdonság 

viszonya a környezetével kerítéssel körbe kerített, kifele zárt 

parcellák jellege több kisméretű, egyéni parcella 

parcellák száma legalább 10, jellemzően 25-50 közötti 

telek tulajdonlása magán; magán telek bérlése; önkormányzati; önkormányzattól 

bérelt; illegálisan használt 

a telek főfunkciója élelmiszertermesztés (főleg zöldség)  

infrastruktúrája vízvételi lehetőség; padok; kerti szerszámosház; közösségi tér; 

célja élelmiszertermelés; közösségfejlesztés; oktatás és 

szemléletformálás 

2. táblázat A közösségi kertek fő jellemzői 

Forrás: szakirodalom nyomán saját szerkesztés 

 

A szakirodalom alapján meghatározott közösségi kert jellemzőkön túl fontos a 

közösségi kertek szervezési és működési módjaik mentén történő megkülönböztetése. FOX-

KÄMPER, R. ET AL. (2018) összesen hat kerttípust különböztettek meg a szervezési és 

működési módok alapján. A top-downkerteket (I) felülről irányítva hozták létre szakértők, 

akik a tervezésben és működtetésben a döntéseket meghozzák, s leggyakrabban valamilyen 

hatóság, például önkormányzatok alkalmazottai. A közösség bevonásával létrehozott top-
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down kerteket (II) az előbbihez hasonlóan szakértők tervezték és menedzselik, de egy 

bizonyos fokig bevonják a kertészek közösségét is a feladatokba, bár utóbbiaknak jelentős 

döntéshozatali jogkörük nincs. A szakértői támogatással létrehozott bottom-up kertek (III) 

esetében a folyamat fordított. A kert tervezését és létrehozását, valamint menedzselési 

feladatait a kertet megszervező közösség látja el, de bizonyos feladatokat fizetett szakértőkkel 

végeztetnek el. Ezek lehetnek például a jogi ügyek vagy a kert megtervezése tájépítésszel.  Az 

informális segítséggel létrehozott bottom-up kertek (IV) esetében szintén a közösség vállalja 

fel a teendők jelentős részét, de önkénteseket is bevonnak a kert működtetésébe. Ők 

jellemzően aktivisták, barátok vagy olyan szakértők, akik szolgáltatásaikért nem kérnek 

pénzbeli ellenszolgáltatást. A bottom-up kerteket (V) kizárólag a közösség hozza létre és 

menedzseli, külső segítséget nem igényelnek. A szerzők meghatároztak olyan közösségi 

kerteket is, amelyek bottom-up módon jönnek létre, de adminisztratív segítséget is kapnak 

(VI). Ezen kerteket a közösség tervezi, szervezi és tartja fenn, de pénzügyi, adminisztratív 

vagy menedzselési segítséget kapnak a helyi önkormányzattól.  

Összeségében megállapíthatjuk, hogy a közösségi kertek nagyszámú városi 

mezőgazdasági kezdeményezéssel bírókontextusban jelentek meg. A közösségi kertek a 

magyar szóhasználatba a 2000-es évek második felében jelent meg először angol, majd 

később bizonytalan eredetű fordításnak köszönhetően a community garden tükörfordítása, a 

közösségi kertek. A kifejezés adaptációja némi jelentés torzuláson is átesett, és különösen a 

megjelenését követő időszakban gyűjtőfogalomként alkalmazták az új városi mezőgazdasági 

kezdeményezésekre. A fejezetben bemutattam, hogy mik a közösségi kertek legfőbb jellemzői 

és tulajdonságai, valamint szervezési és működési módjuk alapján miként csoportosíthatók. 
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2. A kutatás módszertani háttere 

 

A közösségi kertek települési hatásának feltárása és elemzése komplex megközelítést 

igényelt. Ebből adódóan a kutatás során szükséges volt mind kvalitatív, mind kvantitatív 

módszerek alkalmazása. E módszerek közül domináns szerepet kapott a félig strukturált 

interjúk módszere, melynek kiegészítéseként internetes tartalom- és médiaelemzést, 

valamintkérdőíves adatfelvételt is végeztem. Ezenkívül, a kutatás későbbi szakaszában 

széleskörű terepbejárást is végzetem, fotografikus dokumentáció céljából.  

A kvalitatív módszerek túlsúlyát egyrészt a kutatási kérdések jellege indokolta. A 

közösségi kertek különböző települési hatásainak feltárása, valamint a mögöttes 

mechanizmusok megértésekvantitatív mérési módszerekkel csak nehézkesen és korlátozottan 

történhetett volna meg. Például vizsgáltam a kertek közösségét, ahol felmerült, hogy annak 

létrejöttét és időbeli alakulását miképpen lehet számszerűsíteni, elegendő információt nyújt-e 

az, ha az egyes kapcsolatok számát vagy a napi interakcióikat rögzítjük? Ehhez hasonló 

problémák miatt kerültek támaszkodtam inkább a kvalitatív kutatási módszerekre. 

Vizsgálataimat döntő részét 2014 és 2021 között több egymást követő szakaszban 

végeztem el. A vizsgálatok három szintet érintettek: mikro szinten a közösségi kerteket, 

mezoszinten a közösségi kerteketszomszédságukba illesztve vizsgáltam, makro szintenpedig 

hazánk közösségi kertjeit tártam fel, vizsgáltam meg. E szinteket kizárólag a kutatásom 

szempontjábólkell értelmezni, azok nem a területei tervezés szintjeire vonatkoznak. Az 

időbeli szórtság és a több lépték bevonása azonban nem jelenti azt, hogy ne állna fenn e 

vizsgálatok között koherencia, azt nem előzte volna meg körültekintő kutatási tervezési 

folyamat, és a vizsgálatok nem egységes egészbe rendeződnének. A kutatás időbeli 

töredezettségének oka a vizsgálatok tárgyának jellegéből adódik, mivel bizonyos jelenségek 

vizsgálata szinte kizárólag a kertművelési időszakban volt elvégezhető. Erre jó példa a 

közösség fejlődésének, állapotának vizsgálata, melynek esetén figyelembe kellett venni azt, 

hogy a szezon elején belépő új tagok a közösségről lényegi információkkal még nem 

rendelkeznek, ezért a szezon eleji kutatás ebben az esetben nem lehet hatékony. Ugyanennek 

a vizsgálata a téli időszakban sem lehetséges, amikor a közösség legtöbb esetben időlegesen 

felbomlik, s az nem vagy nehezen vizsgálható. Ezért a kutatásra alkalmas időszak korlátozott 

volt, leginkább a késő tavasztól a kora őszig tartó periódusban volt lehetséges. 

 

2.1. A mintaterületek kiválasztása 

 

A disszertációalapvetően három mintaterület adataira építkezik. A mintaterületek 

kiválasztása több szempont mentén dőlt el. Az egyik kiemelt szempont a közösségi kertek 

hozzáférhetősége volt. Ezért kézenfekvő megoldást kínált a pilot kutatásba már bevont két 

szegedi lakótelepi közösségi kert megtartása. További kiválasztási szempontot jelentett a 

települési kontextus, amibe a vizsgálni kívánt közösségi kert ágyazódik. A szegedi 

mintaterületek mellé fontosnak tartottam bevonni olyan közösségi kerteket is, amelyek eltérő 

jellegű városrészekben szerveződtek meg. Ezek kiválasztása során már egyértelműen 



40 

 

belvárosi elhelyezkedésű közösségi kertek bevonására törekedtem, lehetőség szerint egy, az 

első mintaterülethez hasonló méretű és könnyen megközelíthető településen. A kiválasztást 

nehezítette, hogy ekkor, 2015-ben még országos kert adatbázis nem létezett, így 

szükségszerűen az online médiában és a közösségi média oldalakon aktív kertek közül 

választottam. Szegedhez hasonló méretű településen viszont ekkor még nem szerveződtek 

belső lakóövi közösségi kertek. Ezért végül két budapesti, a belső lakóöv és az átmeneti öv 

határán létrejött közösségi kertet választottam ki. Természetesen a két település eltérő 

méretéből adódóan az összehasonlíthatóság lehetősége sérül. Azonban a szakirodalom 

dokumentációja szerint (pl.: APTEKAR, S. 2015; EIZENBERG, E. 2013) a városok és városrészek 

társadalmi átalakulása a folyamatok intenzitását és gyorsaságát tekintve egészen másként 

megy végbe a (globális) nagyvárosok belsővárosrészében található közösségi kertek esetén. 

Így arra számítottam, hogy a két település eltérő mérete és a városrészek eltérő jellege 

következtében a kertekben tapasztalt folyamatok, azok viszonya és szerepe a városi 

környezettel más lesz. Később egyébként e várakozásom teljesült, és olyan sajátosságok 

megismerésére volt lehetőségem, amely csak külső lakóövi, vagy két külső lakóövi és két 

középvárosi belvárosi közösségi kertek esetén nem biztos, hogy megjelentek vagy teljesen 

rejtve maradtak volna. 

A pontszerű feltárások mellett egy országos szintű közösségi kert feltárást is 

elvégeztem. Ezzel a célom a hazai közösségi kertek átfogó vizsgálata és esetleges 

sajátosságaik megállapítása volt. Ezek kiválasztása egy online kutatást követően történt, s 

mintavétel minden olyan kertben történt, amit elértem és a vizsgálatban való részvételt 

elfogadták. 

Összegében tehát a dolgozat két lakótelepi elhelyezkedésű és két, a belső lakóöv és az 

átmeneti zóna határán létrejött közösségi kertben végzett kutatás adataira épül. Ezenkívül az 

országos feltárás során szerzett kutatási eredményekre is támaszkodik.A mintavételi 

módszerek bemutatására, valamint a választott módszerek alkalmazásának ismertetésére a 

következő alfejezetekben vállalkozok. 

 

 

2.2. A kutatás során alkalmazott kvalitatív módszerek 

 

A doktori kutatásomhoz kapcsolódóan összesen 86 interjú került felvételre. Ezek 

közül 24 interjút közösségi kertek szervezőivel, illetve koordinátoraival vettem fel, 62 interjút 

pedig közösségi kertművelőkkel. Az interjúk felvétele azonos módszert követett, minden 

esetben félig strukturált interjúkat készítettem, ezért a különböző mintaterületeken felvett félig 

strukturált interjúkat ebben az alfejezetben mutatom be. 

A közösségi kertek országos feltárását 2017 tavaszán végeztem el, s a feltársás több 

lépésben zajlott. Első lépéseként egy közösségi kert definíciót alkottam, majd a definíció 

alkalmazásával lokalizáltam a hazai közösségi kerteket. Végül a közösségi kertekkel történő 

kapcsolatfelvétel és az adatgyűjtés következett. A definíció alkotás és a kertek települési 

elhelyezkedésének azonosításátmajd az alfejezet végén mutatom be. Az országos vizsgálatok 

célcsoportja a kert megszervezői vagy annak napi működését koordináló személyek voltak. A 
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feltárás eredményeként 44 aktívanműködő közösségi kertet határoztam meg (1. melléklet).A 

kertek országon belüli elhelyezkedését CorelDraw-ban készített térképen ábrázoltam. Az 

azonosított kertek mindegyikét igyekezetem felkeresni, azonban ezt nehezítette, hogy sok 

esetben nem állt rendelkezésre elérhetőség, s néhány esetben a kutatásban sem kívántak részt 

venni a szervezők. Így összesen tíz különböző település 37 közösségi kertjére vonatkozóan 

volt sikeres az adatgyűjtés, s összesen 18 interjú felvételére került sor. A felvett interjúk közül 

nyolcat készítettem civil szervezetek, négyet önkormányzatok képviselőivel, egyet egy 

bottom-up kert szervezőjével, és ötöt választott kertkoordinátorokkal. Az interjúk alacsony 

számát az magyarázza, hogy bizonyos esetekben egy interjúalany több kert megszervezését is 

végezte, s gyakran 5-6 kert szervesésében is részt vett. Az interjúk kérdései a közösségi kertek 

szervezési és működési hátterére, valamint a közösségi életére vonatkozva kerestek válaszokat 

(2. melléklet). Az interjúk felvétele több esetben a helyszínen történt, de a legtöbb telefonon 

zajlott. A felvett anyagok időtartama átlagosan 25 perc, s azokat magam transzkriptáltam.  

A budapesti mintaterület első vizsgálata 2016 áprilisában és májusában történt. A 

vizsgálat a mintaterület két közösségi kertjének a Leonardo Kert és Grundkert kertészeit 

célozta. A kutatással azt kívántam feltárni, hogy megállapítható-e kapcsolat a közösségi 

kertek megjelenése, működése és hatásai, valamint a városrészben tapasztalható 

dzsentrifikáció között. Az interjúk főbb témakörei a kert és a környék viszonyát, az esetleges 

konfliktusokat, a helyi lakosokkal fenntartott viszonyukat és azok bevonását érintette (3. 

melléklet). Mindkét kert megközelítése a kertkoordinátorokkal történt egyeztetés után zajlott. 

Először egy-egy közösségi eseményen vettem részt, ahol a kutatásról előre értesített 

kertészekkel készítettem interjút. Ezen alkalmakkor nagy számban sikerült interjút 

rögzítenem. Később az elemszám további emelése érdekében több esetben visszatértem a 

közösségi kertekhez, s az éppen a helyszínen tartózkodó kertészekkel készítettem interjút. 

Mivel általában csak néhányan tartózkodtak egyszerre a kertekben, minden jelenlévő kertészt 

felkértem a kutatásban való részvételre. Így a mintavételben nem a kutatói szubjektív 

választás mutatkozik meg, a felkért kertészeket minden esetben megkérdeztem, hogy 

korábban részt vett-e az adatfelvételben, ezzel kizárva a kétszeri adatfelvételt. Az így felkért 

kertészek közül a Leonardo Kertben ketten, a Grundkertben egyetlen alkalommal sem 

utasítottak el.A kertekhez való visszatérés eredményeként a Leonardo Kertben összesen 19, 

míg a Grundkertben 11 interjú felvételére került sor. Így összesen a két mintaterületről 30 

interjú áll rendelkezésre. A helyszínen felvett interjúk átlagos időtartama 20 perc, azokat a 

felvétel után saját magamtranszkriptáltam. 

A szegedi közösségi kertek feltárása két egymást követő kutatási szakaszban történt. 

Először egy pilot kutatást végeztem 2014 őszén és 2015 tavaszán a Megálló Közösségi 

Kertben és a Makkosházi Közösségi Kert és Szabadidőközpontban, majd 2016-ban már 

doktori kutatásaim szerves részeként újabb adatgyűjtést hajtottam végre e közösségi 

kertekben. A következőkben e kutatások ismertetésére kerül sor. 

 Az első közösségikert-vizsgálatom egy pilot kutatás volt,amiegy olyan időszakban 

történt, amikor a közösségi kertek újdonságnak számítottak hazánkban, s különösen 

szokatlanok voltak a vidéki Magyarországon. Ezért a kutatás elsődleges célja egy földrajzi, 

településföldrajzi megközelítésű feltáró munka elvégzése volt, amely során már ekkor további 
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kutatási irányok megállapítására törekedtem. A kutatás egy a Megálló Közösségi Kert 

koordinátorral folytatott spontán telefonosinterjúval indult. Ez segített bizonyos témák 

beemelésére az interjús kérdéssorba. Így végül a pilot feltárás elsődleges kutatási irányát a 

kert működésének feltárása, a kertészek csatlakozási motivációi, a kert közössége és a 

kertészkedésen pozitív hatásaiváltak (6. melléklet). A két közösségi kertben elvégzett feltárás 

eredményeként összesen 18 interjút vettem fel kertészekkel, és 3 interjút a kertek 

koordinátoraival. Vagyis összesen 21 interjú áll rendelkezésre a pilot adatgyűjtésből.Mindkét 

vizsgálatnál az adatgyűjtés a helyszínen, a közösségi kertekben történt, az átírást saját magam 

végeztem el. 

A szegedi mintaterület feltárásának második 2016 őszén következett be. A kertek 

belső kohéziójával már részben foglalkoztam a pilot kutatásban, azonban annak alaposabb 

feltárására csak ekkor került sor. Az alkalmazott kutatási módszer továbbra is a félig 

strukturált interjúk módszere volt. A kutatás célja a közösségi kapcsolatok feltárása volt, de 

annak erősségére, és a kertészek csoportjának kohéziójára is kívánt reflektálni. Ez csak a 

kertészkedők szubjektív véleményének, tapasztalatainak megismerésén keresztül volt 

lehetséges. A vizsgálat fő kérdései a közösség fejlődése, a közösségi események, a belső 

konfliktusok, a döntési mechanizmusok és a külső, nem kertészek bevonása köré 

csoportosultak(7., 8. és 9. melléklet). A Megálló Közösségi Kertben a kertkoordinátorok 

segítségével előre egyeztetett időpontban nyolc kertművelővel, majd a két koordinátorral 

történt interjús adatfelvétel. A Makkosházi Közösségi Kert és Szabadidőközpont kertészeinek 

felkeresése a helyszínen történt, kertkoordinátori segítség nélkül. A két közösségi kerthez 

kapcsolódóan ebben a vizsgálati időszakban összesen 17 interjú került felvételre. 

A két vizsgálat eredményeként Szegedenösszesen 38 interjút vettem fel, melyek 

átlagos időtartama 20 perc volt. A mintaterületre történő többszöri visszatérés és a korábbi 

kerttagok bevonása lehetőséget biztosított arra, hogy átfogó képet kapjak a két vizsgált kert 

fejlődéséről, különös tekintettel a közösségek alakulásáról. A mintaterület eredményei olyan 

folyamatokra világítottak rá, melyek egyszeri pillanatfelvételszerű vizsgálatokkal nem biztos, 

hogy így megjelentek volna. Ebből a szempontból e longitudinálisvizsgálatok eredményei a 

hazai közösségi kert vizsgálatokban egyediek, s az eddigi kutatásokban még nem jelentek 

meg. 

 A mintaterületeken végzett interjúk elemzése bár eltérő időszakokban történt, azok 

hasonló koncepciót követtek. Az interjúkat word dokumentumokba átírtam, s az elemzés a 

dokumentumok nyomtatott formájában vagy a word fájlokban történt. Az elemzéshez külön 

adatelemző szoftvert nem használtam. Az elemzés módja az egyszerű tematikus elemzés 

logikáját követte. Első lépésben elolvastam az interjúkat, majd különböző színkódok 

alkalmazásával kiemeltem azokat a témákat, amelyek a kutatási kérdéseimhez kapcsolódtak. 

Például mindenesetben önálló színkódot kaptak a közösségre, a művelőkre vagy a kert 

működésére vonatkozó megállapítások, de a települési hatások vagy települési folyamatokhoz 

kapcsolódás is. Ezenkívülkiemeltem minden olyan kiegészítő információt, ami a kutatás 

szempontjából hasznos lehetett, vagy akár az előre meghatározott színkódokba nem volt 

illeszthető, de önálló témát jelölt. Végül a kiemelt interjú részletek mentén dolgoztam fel egy-

egy témát. 
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 Az országos feltáráshoz kapcsolódóan tartalomelemzést is végeztem. Ennek célja egy 

közösségi kert definíció megalkotása volt, amit az indokolt, hogy hazánkban számos 

különböző városi kerttípus jelent meg az utóbbi időben.A nemzetközi szakirodalomban a 

közösségi kertekkel foglalkozó tanulmányok nem alkalmaznak egységesen elfogadott 

definíciót (GUITART, D. ET AL. 2012), s gyakran teljesen eltekintenek a vizsgálati tárgy 

definiálásától is. Ezt felismerve, bővítettem kutatási körömet, s széles földrajzi körből 

származókülföldi városi kertgazdálkodási dokumentumot és stratégiát is áttekintettem. E 

dokumentumok már pontosabb képet nyújtottak arról, hogy mik a közösségi kertek főbb 

jellemzői, mivel gyakran szabályozzák is, hogy egy-egy kertben milyen funkciók és 

ingóságok jelenhetnek meg. E definíciók feltárása egy internetes kutatáson alapult, amit 2017 

tavaszán végeztem el. A szakirodalmi áttekintés és internetes keresés eredményeként összesen 

22 közösségi kert definíciót gyűjtöttem össze. A keresést a Google keresőmotorjában 

végeztem az angol „community garden” és „definition”, valamint esetenként a „community 

garden” és „guide”, „strategy”, „policy” keresőszavak kombinálásával. Az alkalmazott 

kulcsszavak révén csak az angolszász országokban alkotott definíciókat tártam fel, s ebből 

adódóan maga a feltárás nem reprezentatív. 

A kutatás eredményeként elmondható, hogy a közösségi kertek városi 

kezdeményezések, amelyek magán- vagy közösségi tulajdonban lévő földterületet 

hasznosítanak,ahol egyének egy csoportja saját parcellákon termeszt zöldségeket és 

gyümölcsöket saját felhasználásra, és a művelésükhöz különböző egyéb– jellemzően 

környezeti és társadalmi – célokatis társítanak. A definíció kapcsán több szempont 

magyarázatra szorul. Egyrészt a városi jelzőt funkcionális értelemben használom, mely az 

angol urban szónak felel meg, nem települési jogállás értelemben, hanem urbánus jellegű 

beépített területekre vonatkozik. Másrészt fontos megállapítani, hogy a magán és közösségi 

tulajdont jogi értelemben értem, vagyis közösségi tulajdon például az önkormányzati 

tulajdonú (zöld)területen létrejött kert, magán pedig a kertészek saját tulajdona vagy 

magánszemélytől bérelt terület. A megalkotott definíció a hazai közösségi kert 

kezdeményezések feltárását nagyban elősegítette, mivel megkülönbözteti számos más városi 

kerttípustól, többek között a zártkertektől, gerillakertektől, a közmunkaprogram keretein belül 

vidéki területeken létrejött közmunka kertektől, valamint a budapesti agglomerációban 

terjedő, közösség által támogatott mezőgazdasági rendszerektől is.  

Az országos feltárás második lépésében a saját közösségi-kert definíció 

alkalmazásával folytattam, s a hazai közösségi kertek lokalizálása következett. A 2016. január 

1-én 10 ezer főnél népesebb, összesen 142 településen (KSH 2016) kerestem közösségi 

kerteket. A népességhatár meghúzása operatív jelleggel történt, de úgy gondolom, hogy az 

ennél népesebb települések többsége funkciójukat tekintve városnak tekinthetők, bár 

elismerem, hogy ez alatt is lehetnek városi funkciójú települések. Ennek problematikájával 

foglalkozott például BELUSZKY P. – SIKOS T. T.(2020).A közösségi kertek feltárást a Google 

magyar nyelvű keresőmotorjában végeztem el egy online keresés formájában. A kutatás során 

a „közösségi kert” kifejezést és az adatbázisomban szereplő település nevének kombinációját 

használtam keresőszavakként (pl.: közösségi kert Miskolc), s híreket, bejegyzéseket, videókat, 

valamint részben közösségi média bejegyzéseket is áttekintettem. Más keresőszavak 
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használatát nem tartottam indokoltnak, mivel a közösségi kerteket váltak a hazánkban 

újonnan megjelenő városi mezőgazdasági kezdeményezések gyűjtőfogalmává. Így például 

gyakran közösségi kertként jelentek meg a keresés eredményeként a közösségi 

mezőgazdasági kezdeményezések, a különböző bemutató kertek, de a közmunka kertek is. 

Ezeket a megalkotottdefiníciósegítségével különböztettem meg a közösségi kertektől. Az 

adatbázis készítését 2017 májusával lezártam, s a későbbiekben csak e feltárt kerteket 

elemeztem. 

A definíció alkalmazásával elvégezett hazai online közösségi kert feltárás kritikája 

lehet az internethozzáférési korlátok. Ugyan a hazai városokban az internethozzáférés 

rendkívül magas, mégis annak használatát és a közösségi kertek online megjelenését 

jelentősen befolyásolják a digitális képességek, az életkor, valamint a személyes döntések. 

Ezek ismeretében a feltárás sem nevezhető reprezentatívnak. Ugyanakkor törekedtem a 

legszéleskörűbb feltárásra, egy 2017-től rendszeresen frissített online közösségi kert 

adatbázist is áttekintettem, valamint később minden felvett interjú során érdeklődtem arról, 

hogy mely közösségi kerteket ismeri az interjúalany saját településén. Ezzel növelve annak az 

esélyét, hogy olyan kertre bukkanjak, amelynek nem jelent meg a digitális térben. De így 

egyetlen esetben sem sikerült további kertet feltárnom. 

A közösségi kertek jobb megértése és az országos kutatás kiegészítése érdekében 

online média tartalomelemzést is végeztem. Az elemzéssel a közösségi kertek kapcsán 

felmerülő témák azonosítása és annak megértése volt a cél, hogy az online média milyen 

képet közvetít a kertekről. Az elemzést a dolgozat eddigi kutatásainak kiegészítéseként 2021 

áprilisában végeztem el. Elsődlegesen online hírportálok közösségi kertekkel kapcsolatos, 

vagy azokat megemlítő cikkeit tekintettem át. Az adatgyűjtést a Google magyar nyelvű 

keresőmotorjával végeztem, a „közösségi kert” keresőszó alkalmazásával. A találatok 

szűkítése érdekében csak hírekre kerestem rá, s a keresési tartományt 2019 december végében 

határoztam meg. Ennek oka, hogy a 2020-ban megjelenő koronavírus járvány olyan 

társadalmi és gazdasági folyamatokat indított el, amelyek akár a közösségi kertek 

használatának, ill. megítélésének, változását eredményezhették. A vizsgálat eredményeként 

41 darab közösségi kertekkel foglalkozó cikket azonosítottam. Az elemzés során előre 

meghatározott szempontok mentén elemeztem a cikkeket – például mely földrajzi helyek 

jelennek meg, milyen a területek jellege, tulajdonlása, mi a kertszervezés célja, stb. Az 

elemzést az ATLAS.ti elemző szoftverben hajtottam végre, melynek eredményeit word és 

excel fájlba exportáltam. S végül egyszerű statisztikai, valamint kvalitatív módszerek mentén 

értelmeztem a cikkek főbb tanulságait. 

A közösség kertek kutatása során terepbejárást is végeztem 2017 június – július 

közötti időszakban. A terepbejárás legfőbb célja a terepi megfigyelés mellett a közösségi 

kertek és környékük fotografikus dokumentációja volt, vagyis a települési kontextus 

megörökítése (példák a 11. mellékletben). Ezenkívül fotókkal rögzítettem a kertekben 

található építményeket, közösségi tereket, de a kihelyezett információkat, például nyitvatartási 

időt és szabályzatot is. A célzott terepbejárást megelőzte a budapesti és szegedi 

mintaterületeken történő interjús adatgyűjtés, melyek során szintén készítettem felvételeket, 

hasonló koncepció mentén. 
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2.3. A kutatás során alkalmazott kvantitatív módszerek 

 

A közösségi kertek kutatásátkvantitatív módszerek alkalmazásával is kiegészítettem. A 

budapesti mintaterületek feltárását 2016 júniusa és augusztusa között kérdőíves felméréssel 

egészítettem ki. Ebben az alfejezetben a kérdőíves adatfelvétel módszerét részletesen 

mutatom be.  

A budapesti mintaterületen a kérdőíves felvétel a Corvin negyed peremén 

elhelyezkedő Leonardo Kert környékén történt. A kérdőíves vizsgálat célja annak a feltárása 

volt, hogy a kert környékén élők hogyan értékelik a közösségikert-kezdeményezést, okoz-e az 

bármilyen konfliktust, illetve kik azok a csoportok, akik szívesen csatlakoznának hozzá (4. 

melléklet). A felvételezés helyszíne azért korlátozódott a Leonardo Kert környékére, mert a 

mintaterület társadalmi-gazdasági átalakulása a kutatás időszakában legmarkánsabbanitt volt 

tapasztalható, az átalakulás folyamatáról több hazai dzsentrifikációval foglalkozó tanulmány 

értekezik (FABULA ET AL. 2017). Részben a folyamatok intenzitása, részben pedig a 

módszertani keretek további szélesítése volt az oka, hogy kérdőíves felvételezés kizárólag a 

budapesti mintaterületen, ott is a Leonardo Kert környékén történt. 

A kérdőívek felvételére két helyszínen a Corvinsétány és Leonardo da Vinci utca, 

valamint a Tömő utca és Leonardo da Vinci utca kereszteződésében került sor. A kérdőívek 

kitöltése önkéntes volt, biztosítva az anonimitást. A felvételezés több egyszeri alkalmat, 

délelőtti és délutáni órákat, hétköznapokat és hétvégét is magába foglalt. A változatos időbeli 

lefedés biztosította a helyszín térhasználóinak minél szélesebb körű bevonását, azonban 

egyáltalán nem célozta egy reprezentatív minta kialakítását a teljes térhasználói csoportról. 

Erre a mintaterület nagyságából adódóan nem is lett volna önállóan lehetőségem. Az 

adatgyűjtés során az egyszerű véletlen mintavételi eljárást alkalmaztam (BABBIE E, 2018). A 

kiválasztás során törekedtem az objektivitásra, kevésbé forgalmas időszakokban minden 

térhasználót felkértem a válaszadásra, nagyobb forgalmi intenzitású időszakokban pedig a 

kérdőívek felvétele folyamatos volt. Az adatgyűjtés kritikája lehet, hogy a környékbelieket 

nem kerestem fel célzottam a lakóhelyükön. Ennek oka az, hogy jellemzően a Tömő utcai 

helyszín környékén inkább hátrányos helyzetű lakosok élnek, akik megszólítása közvetítő 

nélkül nehézkes. Másrészt a kérdőívezés során nagy fokú bizalmatlanságot is tapasztaltam a 

helyiek részéről, például kerületi alkalmazottnak véltek. Azonban így is nagy arányban 

válaszoltak 8. kerületi lakosok, s olyanok is, akik a Leonardo Kert közvetlen környékén éltek. 

A kérdőíves adatfelvétel eredményeként összesen 225 kérdőív, melyből 80 db-ot a 

Tömő utcán, 145-öt pedig a Corvin sétányon töltöttek ki. A kutatásban magukat roma 

származásúnak vallók is részt vettek, ugyan arányuk a minta nagyságához viszonyítva a 

terület etnikai megoszlását figyelembe véve elenyésző. A kérdőív témakörei érintették a kert 

lokális beágyazottságát, kiemelt hangsúlyt fektetve arra, hogy a válaszoló interakcióba lépett-

e a kerttel vagy a kertészekkel. A megkérdezettek véleményének iránya és csatlakozási 

szándékuk is feltárásra kerültek. A kérdőív a válaszadók demográfiai jellemzőinek 

felvételével zárult. Az adatok feldolgozását egyszerű statisztikai módszerek alkalmazásával 

végeztem el.  
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3. Az országos vizsgálat főbb eredményei 

 

Jelen fejezet célja az országos szinten végzett interjús vizsgálatok és az online média 

elemzés eredményeinek összefoglalása. Ezenkívülcélom az is, hogy meghatározzak hazai 

sajátosságokat a közösségi kertek kapcsán, vagy olyan jelenségekre hívjam fel a figyelmet, 

amelyek ritkábban jelennek meg a közösségi kertek hazai és nemzetközi diskurzusában. S 

ezekkel a nemzetközi szakirodalomban egyre inkább meghatározóvá váló kritikai 

értelmezéshez is csatlakozzak.  

 

3.1. A közösségi kertek elterjedése és települési elhelyezkedése 

 

Az online kutatás eredményeként 16 magyarországi, 10 ezer főnél népesebb, városi 

jogállású településen összesen 44 közösségi kertet tártam fel (9. ábra). 

 

 
9. ábra Az országos léptéken végzett vizsgálat során feltárt közösségi kertek 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az első magyarországi közösségi kert 2012-ben nyílt meg Budapesten a Millenáris 

parkban. Ezt követően egyre több közösségi kert jelent meg a fővárosban és a vidéki 

nagyvárosokban, városokban is. Vizsgálataim alapján összesen 16 településen működtek 

közösségi kertek. Megállapítható, hogy azok elterjedése jól illeszkedik a hazai 

településhierarchiához. A közösségi kertek meghatározó része a fővárosban, Budapesten 

helyezkedik el, ahol 28 közösségi kert működött 2017-ben. A vidéki kertek többsége a 

nagyobb megyeszékhelyeken és városokban jöttek létre, de e településeken leggyakrabban 

egy, esetenként maximum kettő közösségi kert működött. Érdekes módon a budapesti 
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agglomerációkisebb településein is szerveződtek közösségi kertek. A legkisebb közösségi 

kerttel bíró, mintába bekerült, település Budakalász volt, ahol a népesség éppen a 10 ezer fős 

szubjektív népességhatár feletti. Véleményem szerint az agglomerációs kistelepüléseken a 

közösségi kertek megjelenését a városi életmód és a közösségfejlesztés igénye indokolhatta.  

A kertek elterjedésének településhierarchiához kapcsolódását érdemes diffúziós 

modellek mentén is megvizsgálni. A közösségi kertek által érintett települések köre alapján 

úgy tűnhet, hogy azok elterjedése a hierarchikus diffúzió mentén történt. Vagyis a fővárosból 

kiindulva a regionális és térségi központok érintésével, legkésőbb a kisebb településekre jut el 

az újítás. A kertek számának időbeli változása alapján három fázis határozható meg (10. 

ábra). Az első fázis a kertek első hazai megjelenését jelöli és azok korai adaptálását. A 

második a kertek gyors és nagy számú elterjedését, míg a harmadik fázis a telítődést jelöli. Az 

első fázisban (2012) kizárólag Budapesten jelentek meg a kertek. Majd a második fázisban 

(2013-2015) egy gyors felfutási időszak következett, ahol a budapesti közösségi kertek száma 

meredeken emelkedett, s a legtöbb hazai nagyvárosban és a budapesti agglomerációban is 

létrejöttek az első közösségi kertek. Az ezt követő harmadik fázis a telítődés időszakaként 

feleltethető meg. Ekkor már a közösségi kertek száma csak kisebb mértékben nőtt.  

 
10. ábra A közösségi kertek időbeli elterjedése 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Fontos megvizsgálni azt is, hogy milyen típusú, rangú településen jöttek létre 

közösségi kertek. A 3. táblázatban három szintet határoztam meg, melyek a felső szint, 

középső szint és az alsó szintek. A felső szint Budapestet, az innováció hazai kiindulási 

pontját jelölti. A középső szint azon megyei jogú városok köre, ahol közösségi kertek 

szerveződtek, Debrecen, Szeged, Miskolc, Pécs, Győr, Kecskemét, Székesfehérvár, 

Szombathelyés Szekszárd. Míg az alsó szint azon kisvárosok és agglomerációs települések 

köre, ahol szintén működnek közösségi kertek, ezek Dunakeszi, Gyula, Szentendre, 

Százhalombatta, Szigethalom és Budakalász. E legalsó szinten szerveződtek legkésőbb 

közösségi kertek (2014-től), ami alátámaszthatná a kertek hierarchikus terjedését. Azonban a 

települések körét megvizsgálva jól látható, hogy egy kivételével (Gyula) a budapesti 

agglomerációban lévő településekről van szó. Ezért úgy gondolom, hogy a kertek létrejötte 

ezen a szinten nem a középső szint közvetítésének köszönhető, hanem sokkal inkább a felső 

szintnek. Ezen kívül a középső szint közösségi kertjeinek döntő része is 2014-et követően 

szerveződött. Vagyis szinte egyszerre indult meg a közösségi kertek elterjedése a középső és 
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alsó szinteken. A középső szint tehát elvesztette közvetítő szerepét. Vagyis a közösségi kertek 

hazai elterjedése nem hierarchikus módot követ. A kertek gyors megjelenését az alsó 

szinteken segíthette az online média, de a személyes kapcsolatok és tapasztalatok is. Fontos 

megjegyezni, hogy a kutatás mivel csak a 10 ezer főnél népesebb településekre vonatkozott, 

így az alsó szinten, a népességhatárt nem meghaladó települések esetében nem rendelkezünk 

adattal a közösségi kertek számának alakulásáról.  

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Felső szint 3 6 8 5 3 1 

Középső szint - 1 6 2 - 2 

Alsó szint - - 5 2 - - 

3. táblázat A 16 hazai településen feltárt közösségi kertek megszervezésének éve és száma 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A közösségi kertek településen belüli elhelyezkedése és sűrűsége nagymértékben 

összefügg az egyes városrészek jellegével. A 44 közösségi kertből 40 közösségi kert 

lakótelepi városrészekben helyezkedik el, 4 kert pedig belső lakóövi elhelyezkedésű. A 

következőkben először a lakótelepi elhelyezkedésű kerteket tárgyalom, majd kitérek a belső 

lakóövi közösségi kertekre is. 

A magyarországi közösségi kertek jelentős része lakótelepi városrészekben 

koncentrálódik. Ez egyrészt annak a következménye, hogy a hasznosítatlan vagy 

elhanyagolható funkcióval bíró területek aránya kiemelten magas a lakótelepeken. Ennek 

történeti okai között szerepel, hogy a lakotelep építés harmadik és negyedik hullámában már 

kevesebb figyelem és forrás jutott az épületek közötti zöldterületek igényes és teljeskörű 

rendezésére, azok a rendszer kiemrülésével fokozatosan elmaradtak (EGEDY T. 2003). Ugyan 

a rendszerváltozás éveiben a belső lakóövben és az átmeneti övezetben is megnőtt az üres 

telkek aránya, azonban a helyi önkormányzatok privatizációjának köszönhetően a területeket 

a befektetők beépítették. Ezért, a közösségi kertek létesítésére alkalmas területek jelentős 

része még mindig a városok perifériáján, a lakótelepeken áll rendelkezésre.  

Másrészt, a lakótelepi zöldterületek minősége máig sok helyen nem megfelelő. 

Gyakran jelentős befektetői nyomás nehezedik rájuk, mivel e területek a szolgáltatásbővítő 

beruházások akcióterületei. További probléma, hogy gyakran a személygépkocsi parkolás 

célterületei is. Ennek következtében a rendszerváltozás óta folyamatos a lakótelepi 

zöldterületek csökkenése és további minőségi romlása. A közösségi kertek pedig alkalmas 

eszközei lehetnek a romló minőségű és fogyatkozó zöldfelületek megújításának. Az egyik 

lakótelepi közösségi kert önkormányzati beosztott szervezője az alábbi módon jellemezte azt 

a területet, ahol kertjük létesült: 

„Ez a terület … tulajdonképpen mondható, hogy parlag. Azt túlzás lenne mondani, 

hogy park, mert se egy fa, se egy pad nem volt a területen. Ez egy csupasz, kopár 

terület, amin itt, ott, amott nőtt némi fű. A gyerekek fociztak rajta, a népek kutyát 

sétáltattak, de ezen túl semmiféle funkciója nem volt.” (Int. 77, 53
3
). 

                                                 
3
 Az idézetek esetén az első szám az interjú sorszámát, a második szám a válaszadó életkorát jelöli 
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Az idézetben meghatározott terület egy tipikus példája a funkciótlan és alacsony 

minőségű zöldterületeknek. Általában e területek hasznosítása alkalmi jellegű, s csupán 

spontán és organikusan létrejövő funkcióval bírnak. Azonban e zöldterületek minőségükben 

és jelentőségükben nem elégítik ki a környéken élők szükségleteit, életminőségüket nem 

emelik.   

Harmadrészt a lakótelepek magas népessége jelentős művelői bázist is jelent, mivel a 

lakótelepi lakosok többsége nem rendelkezik saját kerttel. A kerthez való jutásukat nehezíti 

az, hogy a szocializmus során a lakótelepi népességnek létesített zártkertek egy része mára 

már belterületté váltvagy funkciót váltott (VASÁRUS G. 2019). A saját kert vagy egy zárt 

közösség által használható zöldterület lehetősége pedig erős motiváció lehet a kert 

szervezésére.  

Végül a közösségi kertek közösségi térként is funkcionálnak. A lakótelepek elégtelen 

mennyiségű közösségi helyei is indokolhatják létrejöttüket e területeken. Egy másik 

önkormányzati alkalmazott kertszervező éppen a közösségi funkciót, egymás megismerését 

emelte ki, mint szervezési motivációt. 

„… társasházi övezetben szerettük volna, hogy megvalósuljon egy ilyen 

közösségépítő, közösségteremtő hely, ahol meg tudják ismerni igazából egymást a 

lakosok, és mellette szintén a kertészkedéssel közösen tudnak időt eltölteni. Tehát 

a közösségépítő funkció volt az elsődleges cél, ezeken a területeken.” (Int. 71, 35) 

A további négy hazai, nem lakótelepi közösségi kert a belső lakóövhöz kötődik. E 

közösségi kertek közül három Budapesten, egy pedig Pécsett található. Létrejöttük szorosan 

kapcsolódik a városok belső lakóövének átalakulásához. Városaink belvárosa és belső 

lakóöve történelmi fejlődési útjukból adódóan sűrűn beépített, az üres telkek vagy foghíjak 

száma alacsony. Vagyis nem ideális terepek közösségi kertek megszervezésére. Azonban a 

városok folyamatos átalakulása létrehozhat olyan hosszabb-rövidebb időszakokat, amikor 

lehetőség adódik a megszokottól eltérő területhasználatra is, például kertészkedésre (1.kép). 

Ennek példája két budapesti közösségi kert, amik a józsefvárosi városrehabilitációs beruházás 

nyomán a szanált épületek helyén, ideiglenes jelleggel jöttek létre. E két közösségi kert vált 

budapesti mintaterületemmé. A másik két közösségi kert pedig olyan területen jött létre, ami 

funkcióváltáson esett át vagy funkcióját elvesztette. A pécsi közösségi kert egy megszűnt 

belvárosi kertmozi telkén jött létre, míg a harmadik budapesti egy lakófunkcióból szolgáltatói 

funkcióra váltó erzsébetvárosi telken. Vagyis a belső lakóövek ideiglenes jelleggel, nagyobb 

hasznot hozó funkció megtelepedéséig helyet adhatnak közösségi kerteknek is. 
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1. képFoghíj telek Budapesten a Tömő utcában 2017-ben (VIII. kerület) 

Forrás: saját felvétel 

 

Összességében megállapítható, hogy 2017-ig összesen 16 magyarországi településen 

jelentek meg közösségi kertek, melyek ezek jelentős részeBudapesten és környékén 

koncentrálódik. Az első közösségi kert is Budapesten jött létre, s vélhetően az online média 

tevékenységének, valamint személyes tapasztalatok és kapcsolatok eredményeként más 

magyarországi településeken is megjelentek. A közösségi kertek elterjedése legfeljebb 

részben követi le a hierarchikus terjedési modelleket, mivel az alsóbb szinteken a középső 

szint közvetítésének kihagyásával nagyjából egyidőben jelentek meg kertek. Legnagyobb 

számban 2013 és 2015 között szerveződtek kertek, s ezt követően az újonnan létrejött kertek 

száma enyhén csökkent. Vizsgálataim alapján megállapítható, hogy a kertek döntő többsége 

lakótelepeken jött létre, amelynek okaia rendelkezésre álló üres telek, a zöldterületek alacsony 

minősége és funkciótlansága, valamint a lakótelepen élők magas száma. Mindössze 4 

közösségi kert kötődött a belső lakóövhöz, ezek a városok átalakulása során ideiglenes 

jelleggel létrejövő üres telkeket hasznosítják (4. táblázat). Vagyis szemben az észak-amerikai 

közösségi kertek elterjedésével, hazánkban a kertek a városok perifériája felé tolódtak, s a 

belső lakóövi kertek száma alacsony. 

 

Lakótelepi közösségi kertek Belvárosi közösségi kertek 

Rendelkezésre álló hasznosítatlan vagy 

funkciótlan területek 

Belső lakóöv átalakulása nyomán keletkező üres 

telkek 

Zöldterületek alacsony minősége vagy azok 

megújítása 

Funkciótlan vagy funkcióváltáson átesett telkek 

Magas népsűrűség  

Közösségi terek hiánya  

4. táblázat A hazai közösségi kertek városon belüli megjelenését befolyásoló tényezők 

Forrás: saját szerkesztés 
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3.2. A közösségi kertek szervezési módjai és döntéshozatali mechanizmusai 

 

Az előzőekben bemutatásra került, hogy a feltárt közösségi kertek jelentős többsége a 

lakótelepi városrészekben található. Ez nagyban meghatározza azt, hogy kik a közösségi 

kertek szervezésében résztvevő szereplők, s vannak hatással a kertek döntéshozatali 

folyamatára. A következőben a kertek működési modelljét az elméleti részben már ismertetett 

FOX-KÄMPER, R. ET AL (2018) csoportosítása mentén fogom elvégezni és bemutatni, aki hat 

különböző szervezési és működési típust különített el.  

BárFOX-KÄMPER, R. ET AL. (2018) csoportosítása jól használható magyarországi 

vizsgálatok esetén is, azonban szükségesnek tartottam annak kiegészítését egy hetedik 

kategóriával. Ezek a bottom-up, de top-downná váló kertek (VII). E kategória sajátossága az, 

hogy a közösségi kert szervezésének ötlete, az első lépések megtétele a helyi közösségtől, a 

jövőbeli kertészektől jön, de adminisztratív ismeretek és pénzügyi erőforrások hiányában a 

közösség bevonja a helyi hatóságokat (önkormányzatot) a kert létesítésébe. S miután a 

hatóság biztosítja a szükséges anyagi és pénzügyi feltételeket, és a kert megvalósul, a 

kertészek közössége átengedi vagy kénytelen átadni az irányítást a szervezésben résztvevő 

hatóságnak. Vagyis a kezdetben alulról építkező közösségi kert szervezési és döntéshozatali 

módja megfordul, az új irányító pedig a közösséget kizárja vagy korlátozza szerepüket a 

döntéshozatalban.Ezenkívül a VII. típus létrehozásának további indoka az, hogy a nemzetközi 

szakirodalom sem azonosított ehhez hasonló szervezési módokat. 

Az interjúk alapján megállapítottam, hogy a vizsgált közösségi kertek többsége top-

down, vagy közösség bevonásával létrehozott top-down kertként kategorizálható (5. táblázat). 

Mindössze hat kert kapcsolódik valamelyik bottom-up szervezési módhoz. Három kertről 

pedig nem rendelkeztem elegendő információval ahhoz, hogy megállapítsam a szervezési 

módjukat. Ezért a továbbiakban 41 közösségi kertre vonatkoznak a megállapításaim.  

 

Kert típus Kertek száma Döntéshozó intézmény 

I. Top-down 10 Hatóság / Civil szervezet / egyéb 

II. Top-down közösségi bevonással 22 Hatóság / Civil szervezet / egyéb 

III. Bottom-up szakértő bevonásával  1 Közösség 

IV. Bottom-up informális segítséggel  2 Közösség 

V. Bottom-up 1 Közösség 

VI. Bottom-up adminisztratív segítséggel 2 Közösség 

VII. Top-downná vált bottom-up 3 Hatóság / Civil szervezet / egyéb 

5. táblázat A vizsgált közösségi kertek csoportosítása szervezési módok szerint 

Forrás: FOX-KAMPER, R. ET AL. (2018) nyomán saját szerkesztés 

 

A szervezési módok és a döntéshozatali mechanizmusok top-down irányba történő 

erős eltolódása véleményem szerint több tényező együttes eredménye. Egyrészt a vizsgált 

közösségi kertek jelentős része lakótelepi zöldterületi elhelyezkedésű, amiből következik az 

önkormányzatok bevonásának szükségessége. Másrészt, a kerthasználók többsége a lakótelepi 

népességből kerül ki, akik inkább az időskorú lakosságot jelentik. E csoport erőforrásai 
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korlátozottak, s számukra az önszerveződés nehezen tud túllépni azon, hogy a közösségi kert 

igényét és a hozzá szükséges közösséget megteremtse, amelyet az önkormányzat felé tud 

képviselni. Harmadrészt, a társadalom egészében megfigyelhető a paternalizmus, a gyenge 

civil kultúra (UDVARHELYI, É. 2014). Vagyis a felülről létrehozott közösségi kertek 

dominanciája részben a közösségek önszerveződésének a hiánya és az önszerveződés 

korlátozott lehetőségei miatt alakulhatott ki. Ennek ellenére az önszerveződés és a közösségi 

döntéshozatal egyik kiemelkedő példája lehet a Grundkert, melynek bemutatására a budapesti 

mintaterület eredményeinél kerül sor. 

A kategóriák magas száma és az egyes kategóriákba eső kertek alacsony száma miatt 

egyszerűsítés szükséges. Ezt a kategóriák összevonásával és átalakításával oldottam meg (6. 

táblázat). Mivel a top-down jellegű kertek között egyaránt megtalálhatók a hatóságok 

(önkormányzat) és a civil szervezetek által fenntartott közösségi kertek, ezért érdemes e két 

típust külön tárgyalni. Tapasztalataim alapján a kert menedzselésének mentalitásában lényegi 

különbségek fedezhetők fel e két típus között, még ha a civil szervezet kizárólagos 

döntéshozatali jogkörökkel is rendelkezik. Ennek oka az, hogy leggyakrabban a kertet 

létrehozó civil szervezetek kifejezetten környezeti és társadalmi ügyekkel foglalkoznak. Míg 

az önkormányzatok esetében inkább az üzemeltetői hozzáállás a gyakori. Ezért FOX-KÄMPER, 

R. ET AL. (2018) top-down szervezési és döntéshozatali módokhoz kötődő típusait (I., II. és 

VII. kategória) két típusra osztottam fel. E két típus az önkormányzatok és a civil szervezetek 

közösségi kertjei. Az előbbi kategóriában összesen 13, az utóbbiba 22 közösségi kert 

sorolható.  

 

6. táblázat A hazai közösségi kertek típusa a szerző szerint 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az önkormányzatok által menedzselt közösségi kertek esetében a kertek szervezése, 

létrehozása, a tagok toborzása és felügyelete, valamint a döntések meghozatala teljes 

mértékben az önkormányzatok feladata, s nem vonnak be civil szervezetet vagy bármely más 

lehetséges szereplőt a kert létrehozásába és működtetésébe.  

A civil szervezetek által menedzselt közösségi kertek esetében az azonosított 22 kertből 

17 önkormányzatok által szponzorált. Ez azt jelenti, hogy míg a kert működtetéséhez 

kapcsolódó döntéshozatali jogkörök a civil szervezetnél vannak, addig az önkormányzatok 

partnerként segítik a civil szervezetet. A partnerség alapja lehet a terület biztosítása, a kert 

fizikai létrehozásában segítségnyújtás, a működtetési költségek fedezése. A további 5 civil 

szervezet által menedzselt közösségi kert az önkormányzatoktól függetlenül működik, s 

ezeket magáncégek, szponzorok segítik működésükben, például pénzügyi támogatással vagy 

terület biztosításával. Erről az egyik civil szervet képviselője is beszámolt: 

Közösségi kert típus Elemszám 

Önkormányzatok közösségi kertjei 13 

Civil szervezetek közösségi kertjei önkormányzati támogatással 17 

Civil szervezetek közösségi kertjei a privát szféra támogatásával 5 

Helyi közösségek kertjei 3 

Bottom-up kertek önkormányzati támogatással 3 
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„A (vállalatok) felismerték, és egyre több vállalkozásnál fontos, hogy felelősek 

legyenek a közösségekért, társadalmi felelősségvállalás közben ne csak az legyen, 

hogy egy csapatépítő tréningen kifestenek egy kerítést, hanem egy sokkal nagyobb 

léptékű, tényleg előre mutató dologhoz csatlakozzanak. Azt gondolom, hogy 

nagyon finoman alakul ez a szemléletváltás”(Int. 70, 45). 

Vagyis a civil szervezetek által menedzselt közösségi kertek esetében 

megkülönböztetem azokat a kerteket, melyeket az önkormányzat vagy a magánszféra 

támogat.Ezek a civil szervezetek közösségi kertjei önkormányzati vagy a privát szféra 

támogatásával. Ugyan a két elnevezés kissé bonyolult, mégis pontosan leírja azt, hogy ki a 

szervező, ki a támogató és az ebből eredő hatalmi viszonyokat is megjeleníti.  

A hat alulról jövő kezdeményezésként megvalósuló közösségi kertet (FOX-KÄMPER, R. 

ET AL. (2018) III., IV., V. és VI.kategóriái) két csoportba vontam össze. Az első kategóriába a 

helyi közösségek kertjei tartoznak (3 db). Ezek fő jellemvonása, hogy alulról szerveződnek, és 

a döntéshozatal demokratikus és inkluzív. A hasznosított telek vagy terület a közösség 

tulajdonában áll, vagy informális megállapodás eredményeként használják azt. A második 

kategória a bottom-up kertek önkormányzati támogatással csoportja(3db). E kertek szintén az 

alulról szerveződnek, jellemző a demokratikus döntéshozatal és a közösség bevonása. 

Sajátossága, hogy a hasznosított terület önkormányzati tulajdonban van. Ennek ellenére az 

önkormányzat nem vesz részt a döntéshozatalban, s nincs hatása a kertben zajló folyamatokra 

és annak működésére.  

A csoportosítás elvégzése után megállapítható, hogy a vizsgált közösségi kertek és a 

településtípus között jelentős összefüggés fedezhető fel (7. táblázat). Budapesten a kertek 

döntő többsége önkormányzatok közösségi kertjei vagy civil szervezetek kertjei önkormányzati 

támogatássalcsoportokhoz tartoznak. Figyelemre méltó, hogy a civil szervezetek közösségi 

kertjei a privát szféra támogatásával kizárólag a fővárosban találhatók. Ennek egyik oka 

lehet, hogy a fővárosi nagyvállalatok nagyobb hangsúlyt fektetnek a társadalmi 

felelősségvállalásra. A megyei jogú városokban az önkormányzatok jelentősége még 

nagyobb. Ezeken a településeken a civil szervezetek privát szféra által támogatott közösségi 

kertjei vagy a helyi közösségek kertjei egyáltalán nem jelennek meg. Érdekes módon azonban 

a bottom-up kertek önkormányzati támogatással csak ezen a településtípuson jelennek meg. A 

kisvárosokban helyi közösségek kertjei jellemzőbbek, mivel a telekhez jutás olcsóbb, vagy a 

bérleti díj alacsonyabb.  

 

 Önkormány-

zatok 

közösségi 

kertjei 

Civil szervezetek 

közösségi kertjei 

önkormányzati 

támogatással 

Civil szervezetek 

közösségi kertjei 

a privát szféra 

támogatásával 

Helyi 

közös-

ségek 

kertjei 

Bottom-up 

kertek 

önkormányzati 

támogatással 

Budapest 9 10 5 1 - 

Megyeszékhely 2 5 - - 3 

Kisvárosok 2 2 - 2 - 

7. táblázat Közösségi kert típusok az egyes település csoportokban 

Forrás: saját szerkesztés 
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Összességében a hazai közösségi kertek szervezésében domináns szerepet játszanak az 

önkormányzatok és a hozzájuk kapcsolódó, velük együttműködő civil szervezetek, míg az 

önszerveződés ritkább. A szervezésében és a döntéshozatalban való nagyfokú részvételük 

magyarázható egyrészt a területtulajdonlással és az ebből eredő jogkörökkel. Ezen kívül 

szintén magyarázó erejű lehet a paternalista szemlélet tovább élése is, mivel a közösségek 

gyakran nem képesek önállóan, az önkormányzatok bevonása nélkül az adminisztratív és 

fenntartási tevékenységeket ellátni. Ezért úgy gondolom, hogy a kertek szervezési módjában 

és döntéshozatali mechanizmusaiban tetten érhető a posztszocialista jelleg, vagyis az állam 

bevonása a kezdeményezésekbe, mint felügyelő és kontrolláló szereplő.  

 

 

3.3. A közösségi kertek megszervezésének céljai és a művelői csoportok 

 

 A közösségi kertek számos funkciót látnak el, s rendszerint a kerteket összekapcsolják 

az élelmiszertermeléssel, a közösségépítéssel, a szabadidő eltöltésével és más 

tevékenységekkel. A kertek megszervezésének céljaként is a fenti funkciókat nevezi meg 

leggyakrabban a szakirodalom. Azonban vizsgálataim eredményeként megállapítható, hogy a 

legfőbb motiváció a kertek megszervezése mögött a közösségfejlesztés. A nemzetközi 

szakirodalomban erőteljesebben megjelenő célok, mint például az élelmiszertermelés, a 

szabadidőeltöltés és más rekreációs célok csupán másodlagos céloknak tekinthetők.  

 A közösségfejlesztés kiemelt szerepét hangsúlyozták a kertszervezők. Ez azt jelenti, 

hogy a döntéshozók, a civil szervezetek és a magán személyek felismerték az igényt a városi, 

döntően lakótelepi közösségfejlesztésre, s a szervezők tapasztalják a társadalom 

elidegenedését, egyes csoportok elszigetelődését és a bizalom hiányát. Több önkormányzati 

közösségi kert szervezője az alábbi módon fogalmazta meg szervezési motivációjukat:  

„Abból indultunk ki, hogy a lakótelepi lakosság egymástól elszigetelve él… és 

ezért hoztunk létre közösségi kerteket, hogy lehetőséget teremtsünk a közösség 

formálódásának és egymás megismerésének.” (Int. 73, 61) 

Hasonló a megállapítása egy közösségi kert egyesület alapítójának is: 

„Az egésznek nem az a fő célja, hogy legyen paradicsom meg uborka, hanem az, 

hogy valóban működő közösségek jöjjenek létre, míg közben a tagok 

cserélődnek.”(Int. 72, 49) 

Érdemes megvizsgálni, hogy miért vált domináns szervezési motivációvá a 

közösségfejlesztés. Vizsgálataim alapján két tényező segítette a közösségi kertek hazai 

elterjedését, a társadalmi válság és az egyének személetmódjának megváltozása. Míg az első 

egy hosszan tartó folyamat, addig az utóbbi a 2008-as gazdasági válság eredménye. 

A kertszervezők közösségfejlesztéssel és a kohézió erősítésével az általuk tapasztalt 

társadalmi válságra kívánnak választ adni. A közösségi kertek megjelenése és a válságok 

közötti kapcsolatot a szakirodalom alátámasztotta, s a modern közösségi kertek például az 

1970-es évek pénzügyi válságát követő társadalmi és gazdasági problémákra válaszul jelentek 

meg. E párhuzam a közösségi kertek és a válságok között hazánkban is felállítható, hiszen a 

2008-as gazdasági válságot követően 2012-ben jelentek meg az első közösségi kertek 
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Budapesten, amikor az ország gazdasága még stagnált, s a válság jelentős társadalmi 

költséggel járt. Azonban a hazai közösségi kertek elsődleges célja már a kezdetekkor sem az 

élelmiszertermelés és önellátás voltak, bár néhány kertszervező szerint az önellátás 

jelentősége gyorsan megnőhet gazdasági válságok éveiben. 

„Néhány embernek ez a vágya, hogy itt van egy kis birtokom, és azon csodát tudok 

művelni, ugyan nem arra a mennyiségre, hogy egy évre, és a hűtőt kamrát tele 

teszem. Ott szerintem nem tartunk, mert nem kényszerít rá minket a sors, de ez 

gyorsan változhat.” (Int. 84, 58) 

Azonban nem a gazdasági válság lokális kezelése motiválja a hazai közösségi kertek 

megszervezését, hanem a közösségfejlesztési célok. Vagyis a kertszervezők azon társadalmi 

problémákat célozták megoldani, mint például a kohézió hiánya, a kapcsolatok 

töredezettsége,amelyek már évtizedek óta jelen vannak hazánkban, s elsősorban a 

lakótelepeken koncentrálódnak. Ezért véleményem szerint a kertek hazai megjelenése nem 

abban az értelemben kötődik a válságokhoz, mint például az Egyesült Államokban, mivel 

itthon a kialakulás origója a társadalmi válság, és megjelenésük függetleníthető a gazdasági 

válságtól, hiszen eleve egy évtizedek óta létező kihívást kívánnak megoldani.  

A lakótelepek társadalmi problémáira érdemi megoldást azok megléte óta nem sikerült 

találni. Ugyan a kohézió hiányát és a kapcsolatok gyengeségét a helyi lakosság már a 

szocializmus éveiben is tapasztalta (SZELÉNYI, I. 1983), arra azonban a helyi társadalom vagy 

a civil szervezetek érdemben nem tudtak alulról jövő választ adni. Illetve a lakótelepi 

társadalommal kapcsolatos szociológiai kérdésekről párbeszédre sem volt lehetőség. Bár a 

problémát az állam is észlelte, s azt a zártkerti rendszer kiépítésével igyekezett kezelni. Végül 

a közösségi kertek európai elterjedése tette lehetővé, hogy hazánkba is eljusson egy olyan új 

módszer, amely eredményes lehet a közösségi kohézió erősítésére.  

A közösségfejlesztés mögötti másik ok a vizsgált kertek esetében meg az egyes egyének 

értékrendjének átalakulása. A szakirodalom dokumentálta Írországban (CORCORAN, M. P. ET 

AL. 2017), Görögországban (PARTALIDOU, M. – ANTHOPOULOU, T. 2015), és Portugáliában 

(DA SILVA, I. M. 2014), hogy a 2008-as válság nyomán megváltozott egyes társadalmi 

csoportok életmódja és életstílusa, valamint a helyi erőforrásokhoz viszonyulása is. E 

változásokat eredményeként megnövekedett az érdeklődés a városi kertészkedés különböző 

formái iránt. Írországban a közösségi kertek és a zártkertek jelentősége növekedett meg, míg a 

mediterrán országokban az informális kertek megjelenése vált gyakoribbá. E szemléletbeli 

változásról az egyik megyeszékhely önkormányzati alkalmazottja is beszámolt.  

„… sokat beszélünk a Chiléből, meg a Brazíliából érkező árukról, amik napot sem 

látnak és gyakorlatilag a hajóban érnek be. És kezdik újra megérteni azt az 

emberek, hogy a szabadföldben termesztett paprika, paradicsom íze teljesen más. 

És valahol egy kertművelési tudomány újra öröklődik… én most is csinálom, de a 

gyerekeimnek nagyon nehezen tudom átadni. Ők azt mondják, hogy mindent meg 

lehet venni, apa, én meg azt szoktam válaszolni, hogy ma még igen, és ha holnap 

nem?”(Int. 84, 54) 
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Ezért megállapítható, hogy a közösségi kertek megszervezésének célja a 

közösségfejlesztés, de ennek szükségességét egyrészt a társadalmi kohézió hiánya, másrészt a 

társadalom egyes csoportjaiban lejátszódó értékrend-átalakulás is adja.  

A közösségfejlesztés kapcsán fontos megemlíteni, hogy kik annak a célcsoportjai. A 

következőkben röviden ismertetem, hogy mely csoportok jelennek meg jellemzően 

művelőként a közösségi kertekben.  

A külső lakóövben elhelyezkedő kertek elsősorban a lakótelepi lakosokat vonják be a 

közösségépítésbe. A kertészek összetétele ezért leképezi a lakótelep népességének 

összetételét. Mivel a művelés napi jelenlétet igényel, ezért a kert szűkebb földrajzi környezete 

adja a művelők többségét. Az egyik megyeszékhely közösségi kertjének művelői például, 

„zömében a szomszédos utcákból (érkeznek)… a lakosság összetételéből adódóan 

inkább az a munkás, szakmunkás réteg. Tehát van takarítónőnk, van szakmunkás 

emberünk, van nyugdíjasunk, hát össze-vissza, de van egyedülálló is (Int. 71, 35). 

Jobban megvizsgálva azonban alapvetően két domináns csoport állapítható meg. Az 

idős, jellemzően nyugdíjas korúak, és a fiatal, kisgyermekes családok.  

„… azt látjuk, hogy szülők jönnek kisgyerekekkel, vagy nagyszülők jönnek 

unokákkal…” (Int. 71, 35). 

Az interjúk tapasztalatai és a terepbejáráson szervezett szubjektív élmények is 

alátámasztják a fenti megállapítást. Érdekes azonban, hogy a belvárosi vagy belső lakóövi 

közösségi kertek esetében a csatlakozók sokkal szélesebb körből rekrutálódtak, s a kertek 

összetétele inkább mozaikos jellegű.  

„Egyrészt én valamennyire látom az embereken, de ez nem az én tisztem megítélni, 

hogy ő honnan van … hogy akkor húú mondjuk ez a pesti értelmiség, mert nem, 

mert a szakácstól a közszolgálati micsodán keresztül a színházi rendezőn át, a 

divatfotóson keresztül, a pedagógus, zenetanár, ügyfélszolgálati asszisztens, a 

tűzoltó… nagyon vegyes. És ez kerületenként vagy kertenként is változhat. 

Emlékszem, hogy jöttek első években szociológusok, hogy ugye akkor itt az 

éhhalál szélén levő mélyszegénység van, nem, nem mondhatok ilyet.” (Int. 70, 45). 

Vagyis a belvárosi közösségi kertek kertészei a kertszervező véleménye szerint életkor 

és anyagi helyzet tekintetében heterogén csoportot alkotnak. Ezzel szemben a saját 

vizsgálatom inkább a magasabb státuszú lakosság részvételét mutatta ki a belvárosi kertekben, 

melyek ismertetésére a következő fejezetben vállalkozok.  

A fenti idézet kiemeli, hogy a szervezet kertjeit nem a mélyszegénységben élők 

használják. Ez a megállapítás általánosságban is helytálló, mivel egyetlen olyan kertet sem 

tártam fel, amely elsődlegesen a hátrányos helyzetű csoportok integrálását célozta volna. 

Ugyan elterjedt nézet, hogy a kertek a szegényebb társadalmi csoportok számára biztosítanak 

felzárkózási lehetőséget, a nemzetközi szakirodalomban is számos példát találunk ezekre a 

típusú kertekre (PETROVIC ET AL. 2019), azonban Magyarországon a felzárkóztatás inkább 

másodlagos cél, s csak korlátozottan jelenik meg. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy vagy 

néhány parcellát felajánlanak hátrányos helyzetűeknek vagy fogyatékkal élőknek. A 

felzárkóztatás legnagyobb gátja, hogy az sajátos megközelítést és tapasztalt koordinátorokat 

igényel, mellyel a vizsgált keretek nem, vagy csak korlátozottan rendelkeznek. 
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Fontos feltárni a művelői csoportok csatlakozási motivációit. Erről az országos kutatás 

során kizárólag a kertszervezőket kérdeztem, vagyis a válaszok nem a kertművelők saját 

véleményét mutatják be. A csatlakozási motivációk és a megszervezők céljai között eltérést 

tapasztaltam. Mivel a kertek célja a közösségfejlesztés, de a művelői oldalon a közösség 

mellett gyakran csupán a szabadidő minőségi eltöltése és a rekreációs lehetőség miatt 

csatlakoznak.  

„Kétféle ok miatt csatlakoznak. A családok egyik része azért, mert szeretné 

magának megtermelni a zöldségeket, tehát kimondottan zöldségtermesztés 

céljából. Ebben azért az is benne van, hogy lássa a gyerek, hogy hogyan nőnek 

ezek. A másik részében pedig sokkal erősebb a közösségi vonal, ami azért 

bonyolult kérdés mert a kettő nem annyira összeegyeztethető. Ahol a közösséget 

nézem, ott nem a paradicsom van első helyen, hanem az ember, és akkor ha a 

termelést nézem akkor az csak másodlagos. Ebben nehéz az egyensúlyt 

megtalálni.” (Int. 74, 36). 

A kert megszervezésének céljai és a tagok csatlakozási motivációi közötti eltérés pedig 

hatással van a közösségfejlesztési célok elérésére. Ennek problematikáját a szegedi 

mintaterület kapcsán fogom majd bemutatni.  

A fejezetben kifejtettem, hogy a kertek legfőbb szervezési célja a közösségfejlesztés, 

ami a vizsgált közösségi kertek mindegyikében meghatározó volt. A közösségfejlesztés 

szükségességét egyrészt a lakótelepek öröklött társadalmi kihívásai és az egyének személyes 

értékrendjének megváltozása generálják. Mivel a kertek elsődleges célja a közösségépítés, 

fontos volt kitérni arra is, hogy mely csoportokat célozzák e tevékenységgel. Megállapítható, 

hogy leginkább a kertek környékén élők, lakótelepeken a lakótelepi lakosok a célcsoportok. 

Közülük jellemzően az idősebb generáció és a fiatal kisgyermekesek kapcsolódnak be a 

közösségi kertekbe. Míg a belvárosi kertek esetében a kertművelők csoportja sokkal 

szélesebb. Azonban a csatlakozók motivációi gyakran nincsenek összhangban a kertszervezők 

céljaival, mivel a közösséghez tartozás nem mindenkinek a célja. 

 

3.4. Az önkormányzatok szerepe 

  

 Korábban bemutattam, hogy a feltárt 44 közösségi kert közül 33 esetben vállalt az 

önkormányzat valamilyen szerepet. Ezek többsége olyan közösségi kert volt, ahol az 

önkormányzat egy civil szervezetet támogatott vagy bízott meg közösségi kert létrehozására 

(17 db), míg további 13 kert teljes mértékben az önkormányzati döntéshozataltól függ, s top-

down módon szerveződött. Ezenkívül 3 kert esetében a helyi lakosságot támogatta közösségi 

kertek szervezésében. Ez alapján megállapítható, hogy az önkormányzatoknak meghatározó 

szerepe van a hazai közösségi kert mozgalomban. Ezért fontos megvizsgálni az 

önkormányzatok motivációját a közösségi kertek szervezésében.  

 Kutatási eredményeim alátámasztják, hogy az önkormányzatok a közösségi kerteket a 

közterületek fenntartásának kiszervezésére alkalmazzák. Ez megfelel a szakirodalom 

tapasztalatainak, például Berlinben ROSOL, M. (2008) tárta fel e jelenséget. Közösségi kert 

szervezésével vagy támogatásával a művelésre használt terület fenntartását átháríthatják a 
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kertművelőkre. Vagyis az önkormányzatnak többé nem kell humán és pénzügyi erőforrást 

szánnia a terület fenntartására. Az is gyakran előfordul, hogy a kertészek a kertek közvetlen 

környezetét is rendben tartják, a leveleket vagy a szemetet összegyűjtik, ami további 

megtakarításokat jelenthet egy önkormányzat számára, vagyis ritkábban kell a helyszínre 

kiszállniuk. Természetesen ezen költségek egy város vagy kerület éves büdzséjéhez 

viszonyítva nem jelentősek, de mindenképpen feladatcsökkenést eredményeznek. Továbbá, ha 

figyelembe vesszük a városok egyre nehezedő pénzügyi lehetőségeit, ésszerű, hogy az 

önkormányzat nem zárkózik el egy egyszeri befektetéssel elérhető hosszútávú 

költségmegtakarítástól. 

 A közterület-fenntartás kiszervezése kapcsán egy meglehetősen extrém jelenségre 

hívta fel a figyelmet egy közepes méretű településen megszervezett közösségi kert 

koordinátora. Közösségük kezdetben kereste az önkormányzattal való együttműködés 

lehetőségét, mivel szükségük volt egy területre, közösségi kertjük számára. Az önkormányzat 

egy olyan területet adott volna bérbe, amely korábban egyáltalán nem volt fenntartva, s a 

kertészeknek saját maguknak kellett volna azt megtisztítaniuk és művelhetővé tenni. A 

közösség erőforrás és energia hiányában nem élt a lehetőséggel. 

„Először az önkormányzatnál próbálkoztunk, viszonylag nyitottak voltak csak nem 

olyan földterületet ajánlottak fel, ami művelhető. Tehát sás volt az egész. És 

biztos, hogy lehetett volna vele valamit kezdeni, de ahhoz nem volt elég energiánk, 

hogy azt a területet kitisztítsuk. Aztán fél évig kerestem egy helyet, és egy 

ismerősöm ajánlotta fel, hogy nekik van egy földterület.” (Int. 74, 34) 

Vagyis az is előfordulhat, hogy az önkormányzat a területhasználati engedélyért 

cserébe elvárja, hogy a közösség saját maga tegye művelhetővé a területet. 

Más esetekben a kertművelésre hasznosított terület egyszerűen nem volt használatban, 

s az önkormányzatnak terhet jelentett a terület állandó fenntartása.„Ezek ilyen használaton 

kívüli területek, amik igazából nem emelték a városnak a kinézetét…” (Int.79, 56). Vagyis 

megfigyelhető, hogy az önkormányzatok azon területeket ajánlják fel művelésre, amelyek a 

legkevésbé vonzóak, fenntartásuk nehézkes, vagy vélhetően még hosszú távon sem találnak 

funkciót e területek számára annak tulajdonságai miatt. Ahogy az egyik önkormányzati 

közösségi kerteket szervező településüzemeltetési osztályvezető megfogalmazta: 

„Azért, ha lehet ilyen csúnya szóval kifejezni ezek elhanyagolható zöldfelületek, 

tehát az úgynevezett hulladék-zöldfelületek, ami kevésbé volt látványos és kevésbé 

is volt ápolva azokon a területeken létesítettünk közösségi kerteket.” (Int, 73, 61). 

A közösségi kertművelésre szánt önkormányzati tulajdonú területek átlagos jellegét jól 

illusztrálja az egyik vidéki közösségi kert mellett fotózott park állapota (2. kép).  
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2. kép A közösségi kertek létesítésére szánt zöldterületek egy példája Kecskeméten 

Forrás: saját felvétel 

 

Egy másik budapesti közösségi kert esetében a kertművelésre hasznosított terület egy 

a fentiekhez hasonló, korábbi aszfaltos kézilabdapálya volt. A terület kézilabda-mérkőzésekre 

alkalmatlan volt az aszfalt miatt, s eredetileg nem is e célból készült, de a terület 

rekultivációját az önkormányzat éveken keresztül nem tudta elvégezni. Egy fővárosi 

zöldterületi hasznosítást fejlesztő pályázat keretében azonban az önkormányzat forráshoz 

jutott, s egy komplex zöldterületet hozott létre emlékparkkal, tanösvénnyel és a közösségi 

kerttel. A pályázat középpontjába a közösségi kert került, s a fejlesztésnek köszönhetően egy 

szennyezett, a terület esztétikai értékét rontó, hasznosítatlan közterület szűnt meg és kapott új 

funkciót. 

„… az aszfalton meg ugye át is törtek a növények, meg ahogy oldódik az aszfalt az 

szennyezte a területet, s ez egy veszélyes hulladék, és ezzel (a kerttel) két legyet 

ütött az önkormányzat. Megszüntette az aszfaltos területet, és a csúnya is eltűnt, 

lett helyette egy hasznosabb, ami ugye jó is, mert ennek a fenntartásával nem kell 

foglalkozni” (Int. 76, 47). 

Vagyis ebben az esetben tudatosan városfejlesztési eszközként is alkalmazták a 

közösségi kerteket, amivel helyi fejlesztési forrást lehetett lehívni.  

A hasznosított területek jellege és azok fenntartásának kiszervezése mellett fontos 

megemlíteni, hogy az önkormányzatok közösségi kertjeiben (13 db) a közösségek 

meglehetősen korlátozott döntéshozatallal bírnak. Gyakorlatilag autonóm döntéshozatalra 

nincs lehetőségük, ami a top-down tervezés és menedzselési gyakorlat eredménye. A leendő 

kertészeknek minimális beleszólási lehetősége van a kertek megtervezésébe. A helyszín 

kiválasztását az önkormányzat dönti el, a területre szabott közösségi kert terveket az 

önkormányzatok terveztetik, s a dizájnt és az elrendezést a kertészeknek egy-egy fórumon 

mutatják be. A jövőbeli kerthasználók véleményezhetik a terveket, de ahogy az egyik 



60 

 

önkormányzati referens kifejtette, a terveket csak kisebb igényekkel lehet kiegészíteni (Int. 71, 

35), s azok teljes átszabására nincs lehetőség.  

A kertek köztérszabályzó jellegét is dokumentáltam. Az önkormányzat által 

menedzselt kertek esetében az önkormányzati dolgozók megemlítették, hogy a kertek 

környékén, bizonyos köztereken zajló tevékenységeket és viselkedési formákat korlátozzák 

vagy szabályozzák a közösségi kertek és kertészeik. A szakirodalom például alátámasztotta a 

közösségi kertek közbiztonság-növelő és bűnözéscsökkentő hatását (GORHAM, M. R. ET AL. 

2009). A közösségi kertek bűnözési statisztikákra gyakorolt hatásait viszont meglehetősen 

ritkán dokumentálták a szakirodalomban, ezért a következő interjúrészlet kifejezetten érdekes.  

„Nézze, elsősorban amit tapasztaltunk az érdekes volt, hogy az adott területen 

csökkent a bűnözés. Tehát statisztikai adatok is alátámasztják, ami a közösségi 

kerteknek köszönhetően realizálódik, mert mégis azért, hogy ha van egy 

tulajdonosi szemlélet, jobban odafigyeltek ezekre a területekre, s miután 

lakótelepekről van szó, ezek közelében vannak játszóterek, pihenő területek, a 

rekreációs területeink, tehát érdekes módon számottevően javult a bűnözési 

statisztikánk.” (Int. 73, 61) 

Ugyanakkor a kertek köztéri cselekvést befolyásoló jellege a hazai esetekben inkább 

úgy jelent meg, hogy a kertek távol tartják a nem kívánatos társadalmi csoportokat, leginkább 

a hajléktalanokat és a nem megfelelő viselkedésű fiatalokat.  

„… egyes kert létesítését lakossági fórum illetve fórumok előzték meg. Ahol azért 

bemutattuk ennek az előnyeit is és a hitetlenkedőket ugye mindig azzal 

csillapítottuk, hogy Budapesten már máshol is létesültek kertek, illetve amit mi 

létesítettünk, azok ragyogó példák voltak, még a hajléktalanok sem idézőjelben 

támadják. Tehát nem történt itt gyümölcslopás, zöldség vagy viráglopás a 

területen, illetve nem is nagyon akarják igénybe venni ezeket a területeket a 

hajléktalanok, úgymond elkerülik. Illetve az ott lévő kósza, fiatalok sem nagyon 

támadják ezeket a területeket, idézőjelben a támadást.” (Int. 73, 61) 

Természetesen a közösségi kertek szervezésének elsődleges célja nem a köztér feletti 

kontroll erősítése volt, hanem a közösségfejlesztés. Azonban elmondható, hogy az 

önkormányzatok tisztában vannak azzal, hogy a közösségi kertek szabályozzák vagy 

szabályozhatják a köztereket használó csoportokat. A fenti interjúidézetből külön kiemelendő, 

hogy a „hajléktalanok …elkerülik” (Int.73, 61) a közösségi kerteket. Ezt különösen azért 

fontos megemlíteni, mert az utóbbi időszakban az állam és a hajléktalanság viszonyában egy 

jelentős fordulat állt be (JÁMBOR V. – VEDRÉDI K. 2016). A köztéri hajléktalanság büntetendő, 

s az állam köztéren nem kívánatos csoportként határozta meg őket. Összességében az is reális 

megállapítás, hogy az önkormányzatok hasznosnak tartják azt, hogy a közösségi kertek 

közvetve szabályozzák a köztereket használó csoportokat. Ez ugyanis növeli a 

közbiztonságot, csökkenti egyes társadalmi csoportok láthatóságát, s kontrollálják a nem 

megfelelő köztéri viselkedési formákat.  

Fontos meghatározni, hogy a közterek kontrolja hogyan zajlik. Ennek kézenfekvő 

magyarázata az, hogy a kertészek odafigyelnek környezetükre. Véleményem szerint azonban 

ennél fontosabb, hogy a kertészkedés társadalmi értékeket termel újra. 
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„Az első kispesti kert környékén a legközelebbi pad, én leléptem, az 800 lépés. 

Mert vagy fel van égetve, vagy szét van verve már, nincs hol leülniük. Mi a kert 

mellé mi csináltunk egy külső közösségi teret, ahol van egy pad. A fél lakótelep ott 

van esténként. És nem verik szét, mert ott vannak a kertészek és ha valaki 

hülyéskedik, akkor arra rászólnak.” (Int. 72, 49). 

 Ezenkívül a kertek középosztályhoz kapcsolódó értékeket közvetítenek. A 

középosztálybeli értékek köztérre való kivetülései például azok a közösségi események, 

amikor a kertészek szemetet gyűjtenek, vagy virágokat ültetnek. Gyakran az is előfordul, 

hogy a kertészek gerilla kerteket hoznak létre a lakótelepi házuk előtti hasznosítatlan 

területen.  

„A kert önmagában átalakítja a környezetét. Nekem az önkormányzati 

tisztségviselők mesélik, hogy van a lakótelepi ház és a járda, és közte van egy 1 

méteres sáv, ami sokszor ilyen bokrokkal van beültetve, vagy ilyesmi. És kezdik 

beültetni virággal... Tehát egyrészt szaporodnak ezek a kis illegális kertek” (Int. 

72, 49) 

Ezen közösségi vagy egyéni cselekvések egyrészt növelik a környék esztétikai 

megjelenését, másrészt hatással vannak a helyi lakosok gondolkodására és új értékeket 

mutatnak nekik. Így közvetve a városrészekben megerősítik a középosztálybeli értékeket, s 

emellett hatással vannak a köztéren végzett cselekvésekre is és viselkedési formákra is.  

A közösségi kertek és kertészek gyakran legitimációs lehetőséget is jelentenek az 

önkormányzatok számára. A kertmegnyitók és -események jelentős média visszhangot 

gerjesztenek, s ezek jó lehetőséget biztosítanak a helyi képviselőknek reprezentációra és 

annak megmutatására, hogy ők egy pozitív kezdeményezés támogatói. Erről számolt be az 

egyik interjúalany:  

„… egyszer csak megkeresett minket, teljesen meglepő módon a jobbikos 

képviselő, hogy ő úgy gondolja, hogy a képviselői keretének terhére mégiscsak 

kéne csinálni egy ilyen kertet. … (és) nyilván ez demonstrálja azt, hogy nézd már 

mégis csak egy jobbikos csinálja.” (Int. 77, 53) 

Természetesen a képviselőknek jogukban van pártpolitikától függetlenül támogatni 

egy kezdeményezést, s a fenti nyilatkozat nem bizonyítja azt, hogy a képviselő a közösségi 

kert támogatását legitimációs célból tette. Azonban egy másik interjúalanyom éppen arról 

számolt be, hogy a kertészeket mozgósítják pártpolitikai célokból is. Ebben az esetben a 

kertészeket a helyi polgármester megkérte, hogy menjenek el egy rendezvényére. 

„Volt bizony olyan esemény, ahol a polgármesternek fontos volt, hogy ott több 

ember megjelenjen, és megkérte a kertészeket, hogy jöjjenek el, és elmentek. Vagy 

rengeteg olyan uniós projekt van, ahol ilyen közösségi megkérdezéseket kell 

produkálni, és ha szólnak nekem hogy közvetítsem a kertészek felé, akkor azt 

szoktam észrevenni, hogy egy-egy ilyen eseményen a megjelentek 2/3-a kertész. Ez 

nagyon sokat számít egy önkormányzatnál.” (Int. 72, 49). 

Vagyis a közösségi kertészek olyan csoportot jelenthetnek egy önkormányzat számára, 

akik hozzájárulhatnak legitimációjuk megtartásához és más eseményekre is mobilizálhatók. 
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Végezetül fontos arra kitérni, hogy a közösségi kertek fenntartási és működési módja 

hatással van a közösségfejlesztési célokra. Különösen ez a helyzet azokban a kertekben, 

melyek top-down módon, és erős önkormányzati felügyelet mellett működnek. Már 

bemutattam, hogy a közösségi kertek szervezési céljai (közösségfejlesztés) és a kertészek 

csatlakozási motivációi eltérőek. A közösségi kohézió sok tényező függvénye, például a kert 

mérete és céljai (KURTZ, H. 2001), a közösségi események száma, a felelősségek és feladatok 

letisztázottsága, valamint a koordinátorok szerepe is hatással van rá (BENDE CS. 2017). Az 

önkormányzati kertek esetében mivel a kertek létrejötte nem egy alulról jövő kezdeményezés 

eredménye, ezért már eleve sérül a közösségi jelleg. A kertészek korlátozottan tudnak részt 

venni a döntéshozatalban, ezért nem sajátítják el a közös megvitatás, tervezés és cselekvés 

kultúráját. Ezért a kertészek pusztán kerthasználóként vannak jelen a kertekben. Ez azt jelenti, 

hogy a kerthez kötődés gyengül, ami szintén negatívan hat vissza a közösségfejlődésére. 

Összességében tehát hazánkban az önkormányzati közreműködéssel működő 

közösségi kertek létrejötte és kifejtett hatásaik a kertek kevésbé tárgyalt aspektusaira 

világítanak rá (8. táblázat). Létrejöttük részben kapcsolódik a közterületek fenntartásának 

kiszervezéséhez is. Ezenkívül az önkormányzatok tapasztalják a kertek közterületre gyakorolt 

hatásait, a bűnözéscsökkenését, a nem kívánatos csoportok és viselkedésiformák 

szabályozását, valamint a középosztályhoz kapcsolódó értékek erősödését. Továbbá a kertek 

gyakran át is politizálódnak. 

 

Az önkormányzati közösségi kertek néhány tulajdonságai 

Közterület-fenntartás kiszervezése 

Nem fenntartott területek rendbe tétele 

Alulhasznosított vagy más célra hasznosíthatatlan területek bevonása 

Rekultivációs eszközök 

A köztér kontrollja (használói csoportok és viselkedés) 

Középosztálybeli értékek újratermelése 

Politikai legitimáció és mobilizálás 

A kertek autonóm jellegének megszüntetése 

8. táblázat Az önkormányzati közösségi kertek néhány tulajdonságai 

Forrás: saját kutatás 

 

3.5. A közösségi kertek megjelenése a magyar nyelvű médiában 

 

 Az online média elemzés során összesen 41 közösségi kertekkel foglalkozó vagy 

azokat említő hírportál cikket elemeztem. Az írások 2010 és 2019 év vége között jelentek meg 

összesen 18 magyarországi és 1 szlovákiai magyar nyelvű hírportálon (12. Melléklet). A 

hírportálokat három csoportba soroltam fókuszukat tekintve, a jelentős olvasottsággal bíró, 

elsősorban országos ügyekkel foglalkozó hírportálokat az országos média típusba soroltam, 

amelybe összesen 7 hírportál tartozik. Az inkább helyi vagy regionális ügyekkel foglalkozó 

hírportálokat a regionális média típusába soroltam, melyhez 5 hírportált rendeltem. Végül 
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azonosítottam a tematikus hírekkel foglalkozó hírportálok típusát is, melyek leginkább egy-

egy terület híreit fogják össze, például sztárhíreket, fenntarthatósággal, építészettel, vagy 

éppen a vidékkel kapcsolatos híreket. E típusba 7 hírportál cikkeit soroltam. 

 A közösségi kertekről legtöbbet tudósító hírportálok a tematikus hírportálok. E 

típushoz tartozó hírportálokon 20 közösségi kertekkel foglalkozó cikket azonosítottam. Az 

országos médiában 16 cikk, míg a regionális médiában pedig 5 cikk jelent meg a közösségi 

kertekről.A közösségi kertekkel kapcsolatos legtöbb hír a Sokszinuvidek.hu (9 db) és az 

Index.hu (6 db) jelentek meg. Vagyis a közösségi kertekről elsősorban sajátos olvasói 

közönseg számára tájékoztatnak az online portálok. 

 Az első közösségi kertekkel foglalkozó írás 2010-ben jelent meg a hazai online 

médiában. A HG.hu-n megjelent cikk vélhetően elsőként számol be a hazai online médiában a 

közösségi kertekről nagyobb célközönség számára egy hírportálon. Az írás apropója két 

közösségi kertekkel foglalkozó, ma már meghatározó civil szervezet kezdeti törekvéseinek 

bemutatása, és első sikertelen közösségi kert szervezésük leírása volt. Az első cikk 

megjelenését követően 2015-ig összesen 10 cikk foglalkozott a közösségi kertekkel, majd ezt 

követően az írások száma jelentősen megemelkedett (11. ábra). Érdekes, hogy az első 

közösségi kert hazai megnyitását követően jelentősenmegnőtt a média érdeklődése, s 2013-

ban már 4 országos média hírportálon jelent meg írás a közösségi kertekről. Ezt követően 

2016-ig az országos média mellett tematikus portálokon is jelentek meg cikkek, s a cikkek 

számát tekintve 2017-től már lényegesen több jelent meg belőlük a tematikus portálokon, 

mint az országos médiában. Vagyis vélhetően a közösségi kertekről szóló írások egyre inkább 

a tematikus portálok olvasóközönsége számára vált relevánssá, s az országos médiában 

viszont egyre kevésbé. Regionális médiában pedig kizárólag 2017 és 2019 között jelentek 

meg írások a kertekről.  

 Az elemzett cikkekben összesen 183 db földrajzi név jelent meg. Ennek vizsgálatát 

azért tartottam fontosnak, mert ebből következtethetünk arra, hogy mely területek közösségi 

kertjeiről számol be a média, vagy éppen melyeket említi meg példaként. A leggyakrabban 

előforduló önálló földrajzi név Budapest volt (24 db). Más földrajzi nevek pedig kevesebb 

mint hét alkalommal kerülnek említésre, általában csak néhányszor. A legtöbbet szereplő 

településnevek Budapesten kívül Székesfehérvár (6 db), Bécs (5 db), New York (5 db). 

Azonban, ha Budapesthez rendeljük a városrészeket és más közterületeket is, akkor a 

Budapesthez köthető említések száma 67. Vagyis az összes említés 1/3-a kapcsolódik 

valamilyen módon a fővároshoz. Ez véleményem szerint összefügg a közösségi kertek 

budapesti koncentrációjával is.  
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 11. ábra A közösségi kertekkel kapcsolatos cikkek megjelenése online hírportálokon 

típusonként 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A cikkekben megemlített földrajzi nevek országos szintű csoportosítását és elemzését 

is elvégeztem. Ez azt jelenti, hogy például minden olyan település és városrész, amely az 

Egyesült Államokhoz köthető, azt az Egyesült Államok alá rendeltem. Ennek eredményeként 

a legtöbb említést Magyarország kapta (122 db), majd az Egyesült Államok (18 db), az 

Egyesült Királyság (8 db) és Ausztria (7 db). Jól látható a nagyságrendi különbség a 

Magyarországhoz és más országokhoz köthető említések között. Ez alapján megállapíthatjuk, 

hogy a cikkek alapvetően a magyarországi közösségi kertekről számoltak be, és leginkább 

csak a közösségi kertek történelmi fejlődése, vagy pozitív üzenete kapcsán kerültek 

megemlítésre a külföldi kertek.  

Vizsgáltam azt is, hogy a közösségi kertekről szóló cikkekben mely városrészekre 

utaló szavak jelennek meg. A belvárosra utaló szavakat (belváros, városközepén, stb.) 

összesen 20 alkalommal említették a cikkek, míg a lakótelepekre utaló szavakat (lakótelep, 

panel, stb.) összesen 6 alkalommal. Ezenkívül a városi, nagyvárosi szavakat is 5 alkalommal 

jelentek meg. Tehát a városnegyed jellege, a városföldrajzi szempont kis súllyal esett a latba. 

A közösségi kertek megszervezésére utaló szavak között viszonylag nagyszámban jelentek 

meg a foghíjtelkek, az üres telkek (7 db), és az elhanyagolt területek is (3 db). Gyakran 

előfordultak konkrét helyek, például iskolák udvara, háztetők, temető, terasz, park, skanzen, 

vasútállomás, áruházak teteje, bár ezek említése általában egy-egy alkalommal történt. Vagyis 

a megvizsgált cikkek jelentős része a közösségi kerteket városi, nagyvárosi környezetben 

mutatja be, s azokat inkább a városok belső lakóövéhez, a belvárosokhoz köti, ahol 

foghíjtelkek, üres telkeken szerveződnek meg. Gyakran pedig sajátos helyeken jönnek létre. 

A közösségi kertek céljaihoz köthető említések többsége a közösségépítéshez 

kapcsolódott (5 db) (12. ábra). A helyi közösségek erősítéséhez szorosan kapcsolódó szavak, 

például a kapcsolatépítés, közösségi élmény, közösségi tér, közösségi kapcsolatok, baráti 

kapcsolatok és közösségi szellem gyakori említése . A kertek további gyakori céljai a 

fenntarthatóság javítása, az oktatás, a zöldfelületek növelése, pihenés és saját fogyasztásra 

termelés, valamint a fogyasztói kultúrával szembeniellenállás. Vagyis a vizsgált cikkek 
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alapvetően a közösségi kertek közösségépítő céljait emelték ki, s minden más cél nagyjából 

azonos gyakorisággal jelent meg. 

 
12. ábra A leggyakrabban említett céljai a közösségi kerteknek 

Forrás: saját szerkesztés 

 

 Összességében az online média elemzése alapján több megállapítás is tehető. Egyrészt 

a közösségi kertekkel foglalkozó cikkek legkorábban 2010-ben jelentek meg, s kezdetben az 

országos média, majd a tematikus média foglalkozott a témával, végül pedig kisebb 

jelentőséggel, de a regionális médiában is születtek cikkek a közösségi kertekről. 2017-től 

kezdve pedig a kertekkel foglalkozó cikkek száma megnövekedett, s e növekedés oka 

alapvetően a tematikus média portálokon megjelenő cikkek számának emelkedése. Másrészt a 

cikkek döntő többségében a hazai, kisebb mértékben angolszász és a környező országok 

közösségi kertjeiről számoltak be. Az elemzett cikkek a közösségi kerteket alapvetően a 

városi, nagyvárosi környezetben helyezik el, melyek jellemzően belvárosi üres telkeket, 

foghíjtelkeket hasznosítanak, s a lakótelepi kertekről kevesebb szó esik. Végül pedig a 

közösségi kertek céljai kapcsán leginkább a közösségépítő aspektust emelik ki, s másodlagos 

célokat is említenek, melyek szerteágazó témakörökhöz kapcsolódnak a fenntarthatóságtól, a 

zöldterület növelésen át az oktatásig. Vagyis a közösségi kertekről szóló tudósítások 

alapvetően az észak-amerikai megfigyelésekhez (REYNOLDS, K. 2014) hasonlóan mutatják be 

azokat, s nagyobb jelentőséget tulajdonítanaka belvárosi jellegnek, mint azta hazai belvárosi 

elhelyezkedésű közösségi kertek száma indokolná. Mindez a globalizáció nyilvánvaló hatásai 

számlájára írható. 
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4. Az átalakuló városrészekben végzett vizsgálatok főbb 

eredményei 
 

Jelen fejezet célja a két átalakuló városrészközösségi kertjeiben végzett kutatások 

eredményeinek bemutatása. Mindkét közösségi kert vizsgálatának középpontjában a 

városrészek társadalmi átalakulásaállt, de a két városban eltérő irányból közelítettem meg a 

témát. Míg a budapesti mintaterület esetében a városrész sajátos gazdasági és társadalmi 

átalakulási folyamata – dzsentrifikációja – volt a fő szempont, addig a szegedi mintaterületen 

a lakótelepi közösségek átalakulása került fókuszba.  

 

4.1 A budapesti mintaterület és a vizsgált közösségi kertek bemutatása 
 

A módszertani fejezetben részben már indokoltam a mintaterületek kiválasztását. 

Azonban fontos újra megemlíteni, hogy az elsődleges mintaterületnek számító szegedi 

lakótelepi közösségi kertek mellé szükségesnek tartottamazoktólmarkánsan eltérő környezeti, 

társadalmi és gazdasági kontextusba ágyazódó közösségi kertek bevonását is. Emellett úgy 

gondoltam, hogy egy budapesti mintaterület bevonása lehetőséget teremt arra is, hogy egy 

globális (SASSEN, S. 1991; PÁL V. – BOROS L. 2010) vagy világváros (KOVÁCS, Z. 2001) 

sajátos települési kontextusában vizsgáljam meg a közösségi kerteket. S ez által a hazai 

közösségi kertekről alkotott képet diverzifikáljam.  

 Kutatásaimat a budapesti VIII. kerületben elhelyezkedő Leonardo Kertben és 

Grundkertben végeztem el (13. ábra). A Leonardo Kert 2012-ben jött létre s 5 éven át 

működött a városrészben a Tömő utca 14. szám alatt. A kert létrehozását egy civil szervezet, a 

későbbiekben annak fenntartásáért és működéséért is felelő Kortárs Építészeti Központ 

(KÉK) kezdeményezte. A kert a Corvin-Szigony projektet végző Futureal Holding 

tulajdonában álló és ideiglenesen üressé vált, nagyjából 1400 m
2
kiterjedésű foghíjtelkenkerült 

kialakításra. A terület hasznosíthatóvá tételét a Corvin-negyed beruházója és a civil szervezet 

közösen végezte el. A szennyezett talaj elszállítását és a termőföldet a beruházó biztosította, 

míg a termőföld leterítését és a kert kialakítását az egyesület végezte el. A területen 95 

parcellát hoztak létre, egyenként 7,5 m
2
-en. A parcellákat általában egy fő művelte, bár 

előfordult, hogy családok vagy baráti társaságok osztoztak rajtuk, így egy-egy szezonban több 

mint 100 fő vett részt a kertművelésben. A telek további részén tan- és bemutatóparcellákat, 

közösségi teret, tárolóhelyet, komposztálót és egy játszóteret alakítottak ki. A kertet 

működtető KÉK célkitűzése a városi mezőgazdaság új típusainak hazai meghonosítása, 

valamint a közösségépítés volt. Ezért a szervezet számára kifejezetten fontos volt, hogy minél 

több ember férjen hozzá a kerthez. A kert léte folyamatosan kérdéses volt, már 2016-ban is 

felvetődött a felszámolásának ügye, azonban utolsó szezonjukra 2017-ben került sor, s a 

kertet a terület tulajdonosa a beruházások előre haladása miatt elbontotta.  
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13. ábra A belső lakóövi mintaterület közösségi kertjeinek elhelyezkedése Budapesten a VIII. 

kerületben 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A Grundkert, hasonlóan a Leonardo Kerthez, 2012-ben jött létre a városrészben, s 

jelenleg már harmadik helyszínén, az Apáthy István utca 12. alatt működik. A kert 

létrehozásában szintén nagy szerepet játszott a Futureal ingatlanbefektető, mivel ez a cég 

biztosította a kert számára mindhárom művelési helyszínt. A Grundkert első helyszíne a 

józsefvárosi Grund melletti akkor még üres telek volt, ahonnan az ingatlanberuházás 

előrehaladtával először 2014-ben a Bókay János utca 42-ben, majd 2016-ban jelenlegi helyén 

indította el szezonját. Az első telekről részletes információkkal nem rendelkezem, azonban a 

Grundkert 2.0 névvel indult második kert egy nagyjából 1500 m
2
-es telket hasznosított közel 

50 parcellával. A jelenlegi harmadik kert, a Grundk3rt az előbbinél jóval kisebb, 650 m
2
-es 

telken működik, ahol a telek nagy részét művelik, hogy a korábbi tagok többsége továbbra is 

hozzáférhessen egy parcellához, s a kert tagjainak folyamatossága biztosítva legyen. A telek 

fennmaradó részét közösségi tér és egy tároló foglalja el (kozossegikertek.hu).  

A Grundkert különlegessége, hogy a kert létrehozásával döntően helyi lakosok 

keresték meg a Corvin-negyed ingatlanberuházóját és érték el a közösségi kert létrehozását. A 

kertet létrehozó civilek elsődleges célja a közösségi értékekre való figyelemfelhívás és a 

közösségteremtés volt, melynek egyik lehetséges eszközeként tekintettek a városi 

kertészkedésre. Ezenkívül a kertészek kiemelten fontosnak tartják a környezettudatos 

gondolkodást, az egészségmegőrzést és a rekreációt (grundkert.blog.hu). A kert költözése 

vagy megszűnése szintén folyamatos téma a kertben. Ugyan jelenleg a Corvin-Szigony 

projekt a belvárostól egyik legtávolabb eső telkén helyezkedik el, s az építkezés még nem érte 

el a környező telkeket sem, azonban megszűnésére jelenlegi helyszínén vélhetően hamarosan 

sor fog kerülni. 
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 A városrész, ahol a két közösségi kert található, a budapesti belső lakóöv és az 

átmeneti zóna közötti határterületként azonosítható. Az átmeneti zóna jelenlétére annak 

klasszikus térhasználatiformái közül a Grundkerttel szemben a Semmelweis Egyetem Külső 

Klinikai tömbje, nem messze pedig az Eötvös Loránd Tudományegyetem Füvészkertje 

utalnak. A mintaterület markáns átalakulási folyamatokkal jellemezhető. Jelenleg a belső 

lakóöv intenzív megújulása és a szolgáltatások diverzifikációja zajlik, míg az átmeneti 

zónában egy lassabb, de fokozatos átalakulás tapasztalható, a lakófunkció erősödésével és új 

közszolgáltatások megjelenésével (pl.: Nemzeti Közszolgálati Egyetem).  

 Józsefváros középső része – a mai Corvin-negyed –, történelmének jelentős részében a 

szegényebb társadalmi csoportok lakóhelye volt. Az itt élő népesség jellemzően kisiparos 

munkából élt, s lakhatási körülményeik Budapest többi részéhez képest rosszak voltak. Ugyan 

a két világháború közötti időszak gazdasági konjunktúrájában megindult a városrész átépülése 

a korviszonyaihoz képest modern épületekkel, a fejlesztések inkább csak pontszerűek, esetleg 

egy-egy tömbre kiterjedők voltak. A városrész nagyobb léptékű megújulását a második 

világháború és az azt követő gazdasági és politikai átrendeződés akadályozta. Ezért ma is az 

épületek domináns részét bérházak és 1-2 szintes épületek teszik ki (LADÁNYI J. 1992).  

A rendszerváltozást követően a városrész hasonló fejlődési utat járt be, mint a második 

világháborút követő években az amerikai városok belső városrészei, bár a folyamatok kiváltó 

okai több esetben teljesen eltérőek. Hazánkban a városok belső lakóövezeteit és azok 

felújítását az állam tudatosan elhanyagolta, s a már eleve rosszabb minőségű 

épületállománnyal bíró Józsefvárost további leromlás sújtotta. Középső-Józsefváros 

magasabb státuszú lakosai elhagyták a városrészt, ezért annak társadalmi heterogenitása 

csökkent. A kiköltözők jellemzően a város peremén újonnan épült lakótelepi lakásokba 

költöztek. Helyükre az állam rossz anyagi helyzetű nagycsaládosokat, gyakran cigányokat 

költöztetett. Vagyis a területen megindult a marginális társadalmi csoportok koncentrációja. 

Később az állam különböző városfejlesztési beavatkozásokkal célozta a leromlott városrész 

megújítását, több esetben egész épülettömbök szanálását hajtotta végre (pl. Szigony utcai 

lakótelep), mellyel a lakásállomány minőségi cseréjét és a közterületek felújításátigyekezett 

elérni. A szocialista állam voluntarista gazdálkodásának következtében a források a 

városperemi beruházásokhoz kerültek átcsoportosítására, s a városrész rehabilitációja nem 

folytatódott tovább (LADÁNYI J.1992).  

A rendszerváltozás utáni évtizedben leginkább pontszerű beavatkozások történtek, 

amelyek lényegi hatást nem váltottak ki. Józsefváros épületállománya, a közterek és a 

környezet minősége alacsony színvonalú volt, a terület foghíjtelkei hasznosítatlanok 

maradtak, és továbbra is meghatározó maradt a marginális helyzetű társadalmi csoportok 

jelenléte.  

Később a gazdasági környezet javulásával fokozatosan előtérbe került először 

Józsefváros Palota-negyede, majd a valamivel távolabb lévő, de a fő közlekedési 

csomópontokhoz közeli Középső-Józsefváros is. Itt indult el a közelmúltig Budapest egyik 

legnagyobb méretű városrehabilitációs beruházása 2000-ben. A projekt nagyságát jól 

szemlélteti, hogy közel 22 hektáron valósul meg, s több mint 1000, többségében 20. század 

eleji épület elbontásával, melyek közel háromnegyede önkormányzati bérlakás volt. A 
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területen a beruházás tervei szerint 2700 új lakást hoznak létre, valamint egy 

bevásárlóközpontot és irodaházat (rev8.hu; futurealgroup.hu).    

A városrehabilitációs projekt számos konfliktust generált. Egyrészt a bontás és annak 

léptéke jelentősen megváltoztatta a kerület vizuális megjelenését. Számos régi épület tűnt el, 

helyükbe posztmodern, egyediség nélküli épületek épültek, ami a városrész építészeti 

karakterének megváltoztatását, sokak számára pedig a történelmi értékek megsemmisítését 

jelentette. Másrészt a beruházás jelentős társadalmi következményekkel járt. Az 

elbontott,döntően önkormányzati bérlakásokban főleg hátrányoshelyzetű lakosok éltek. 

Kilakoltatásukat botrányok kísérték, melyek elkerülhetőek lettek volna, ha a beruházó 

nagyobb érzékenységgel kezelte volna a projekt negatív társadalmi hatásait (TOMAY K. 2007). 

A ma is tapasztalható legmarkánsabb folyamatok a hátrányos helyzetű csoportok közvetett 

kirekesztése, a társadalmi kicserélődés fokozódása és aterület erőteljes dzsentrifikációja. A 

városrészt vizsgáló számos kutató dokumentálta a felsőbb osztályok, a fiatal értelmiség és az 

egyetemi hallgatók beköltözését, vagyis a beruházás dzsentrifikációtés studentifikációt 

eredményező hatásait (BOROS, L. ET AL. 2016; CIRFUSZ, M. ET AL. 2015; FABULA, SZ. ET AL. 

2017; KOVÁCS, Z. ET AL. 2013). A fejlesztéseredményeként számottevő státuszbeli 

különbségek alakultak ki egyes utcák, gyakran pedig az egyes épületek közöttis. Városrészi 

léptékben pedig létrejött és jól megfigyelhető egy meredek társadalmi lejtő, a belvároshoz 

közelebb fekvő és a Corvin-Szigony projektben felújított területek, valamint a kerület külső 

területeinek lakosai között. Ez a jelenség nagyban hasonlít a SMITH, N. (1996) által 

meghatározott városi ütközőzónákhoz, ahol egy képzeletbeli vonal egyik oldalán magasabb, 

míg a másik oldalán alacsonyabb státuszú csoportok élnek (3. kép). 

 

 
3. kép A Leonardo Kert (baloldalt) a budapesti VIII. kerületben 

Forrás: saját felvétel, 2017 
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A vitatott beruházás jelentősen átalakította Középső-Józsefvárost. A rehabilitációs 

projekt értékei között megemlíthetjük például az épületállomány megújulását, a helyi 

szolgáltatások diverzifikációját és munkahelyek létrehozását, a közterületek minőségének 

jelentős emelkedését, és a közbiztonság növekedését. A projekt felkeltette más befektetők és a 

budapesti lakosok érdeklődését is a városrész iránt. Vagyis közvetve egy, a beruházás 

radikalizmusával szemben jóval lassabb átalakulást is megindított. Röviden összegezve, a 

beruházás olyan gyökeres változást hozott a városrészben, hogy az évtizedeken keresztül, 

különböző társadalmi, gazdasági és politikai tényezők miatt hátráltatott városrészi megújulás 

most tartós lehet. Azonban a beruházás léptéke, a beavatkozás mértéke és annak 

radikalizmusa, valamint a projekt negatív társadalmi hatásai jelentős feszültségeket 

eredményeztek.  

Összességében ebben az évtizedek óta jelentős környezeti, társadalmi és gazdasági 

problémákkal küzdő, de az elmúlt közel 20 évben újabb társadalmi és gazdasági 

feszültségekkel terhelt környezetben jött létre 2012-ben a két vizsgált közösségi kert. A 

mintaterület kiválasztását e sajátos és átalakuló környezettel indoklom, amely véleményem 

szerint potenciálisan új információkat szolgáltat a közösségi kertek hazai és nemzetközi 

értelmezéséhez, valamint kiegészítéssel szolgálhat a városrészt érintő folyamatok 

értelmezéséhez is. 

 

4.2 A budapesti mintaterületen végzett kutatás főbb eredményei 
 

A következő alfejezet célja a budapesti kutatás eredményeinek összefoglalása. 

Elsőként a közösségi kertek művelőit vizsgálom meg. Arra keresve a választ, hogy milyen 

szocio-demográfiai jellemzőkkel írhatók le a kertészek és mik a legfőbb csatlakozási 

motivációik. A fejezetben vállalkozok arra, hogy a kertészek összetételéből és csatlakozási 

motivációikból következtetéseket vonjak le, arra vonatkozóan, hogy a két közösségi kert 

hogyan kapcsolódik a városrészben tapasztalható társadalmi és gazdasági átalakulási 

folyamatokhoz. Vagyis célom annak megállapítása is, hogy a két közösségi kert művelői 

azonosíthatók-e a dzsentrifikációs folyamat valamely szereplőiként és a kerteknek lehet-e és 

van-e szerepe a városrészt alakító folyamatokban?  

 

4.2.1 A kertek közösségének szocio-demográfiai jellemzői a kertészekválaszai alapján 
 

 A közösségi kertészekről alkotott képünket jelentősen befolyásolja a média. Az észak-

amerikai kontinensen a média által közvetített képben egy átlagos közösségi kertész 

valamelyik kisebbségi csoporthoz tartozik, leggyakrabban afro-amerikai vagy spanyolajkú, 

jövedelmi helyzetét tekintve inkább alacsony státuszú és középkorú, művelésének motivációja 

pedig gazdasági jellegű (ACKERMAN, K. 2011; REYNOLDS, K. 2014). Vagyis a kertészek 

számára alacsonyabb társadalmi státuszuk következtében a művelés életstratégiát jelent, s az 

élelmiszerhez jutást és a pénzügyi megtakarítást segíti.  

Természetesen ez a kép nagymértékben leegyszerűsített és gyakran hibás. Több szerző 

amellett érvel, hogy radikálisanmegváltozott az észak-amerikai közösségi kertek felhasználói 

köre az elmúlt évtizedben (APTEKAR, S. 2015; EIZENBERG, E. 2013; REYNOLDS, K. 2014). A 
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nagyvárosi közösségi kertekben egyre gyakrabban jelennek meg magas státuszú, főleg a fehér 

középosztály tagjai. Számukra a kertművelés kikapcsolódást, közösségi élményt, de leginkább 

fogyasztási szokást és életstílust jelent. Természetesen számos közösségi kert máig szorosan 

kapcsolódik a hátrányos helyzetűekhez, de a felhasználóikörének átalakulása folyamatos. S ez 

gyakran egyáltalán nem választható el egyes városrészek dzsentrifikációjától sem (APTEKAR, 

S. 2015). 

A közösségi kertészek társadalmi és gazdasági státuszáról a hazai online média alig 

tesz említést, s erről tudományos alapokon nyugvó megállapítások sincsenek. Egy 2013-ban 

megjelent cikk a kertészek körét fiatal kisgyermekes értelmiségi és középosztálybeli 

családokhoz kapcsolja (index.hu), azonban a cikk megállapításai általánosításra nem 

alkalmasak. A továbbiakban az empirikus kutatásoma kertészek szocio-demográfiai profiljára 

vonatkozó eredményeimet fogom bemutatni (5. Melléklet). 

   A két vizsgált közösségi kert esetében megállapítható, hogy a vizsgálatban résztvevő 

kertészek jellemzően középkorúak. A megkérdezett 30 főfele a 31-40 év közötti korcsoportba 

sorolható. A kertészek átlagéletkora 39,5 év, bárközel 20 fő 40 év alatti volt. A két kertet 

külön vizsgálva nem tapasztalható lényeges eltérés életkor tekintetében. A legmagasabb 

iskolai végzettséget vizsgálva a válaszadók többség értelmiségi, 20 kertész egyetemet, további 

4 pedig főiskolát végzett, s középfokúnál alacsonyabb végzettségű kertész nem volt a 

válaszadók között. A két kert közötti eltérés azonban jelentős, a Grundkertbenarányaiban 

kevesebben rendelkeznek legalább főiskolai végzettséggel, mint a Leonardoban (7 fő; 17 fő).  

A válaszadók jövedelmi helyzetének megállapítását nehezítette, hogy az erre 

vonatkozó kérdésre az interjúalanyok közel fele nem válaszolt. A válaszadók közül 2 fő 

keresett 100 ezer Ft-nál kevesebbet, míg a többség 100 és 200 ezer Ft közötti jövedelemmel 

bírt. Az átlagos havi nettó jövedelme 170 ezer Ft volt az adatfelvétel évében, 2016-ban. A két 

kertet összevetve az átlagos jövedelem tekintetében is tapasztalható különbség. A Grundkert 

művelőinek átlagos jövedelme 160 ezer, míg a Leonardoban 183 ezer Ft volt. A magasabb 

átlagos jövedelmet magyarázhatja, hogy a Leonardo Kert kertészeinek átlagosan magasabb 

iskolai végzettsége is.  

További demográfiai tényezők tekintetében az alábbiak állapíthatók meg. A 

válaszadók döntő többsége magyar nemzetiségű, cigány kisebbséghez tartozónak egyetlen fő 

sem vallotta magát. A Leonardo Kertben hárman külföldi állampolgárok voltak (amerikai, brit 

és lengyel). Családi státusz tekintetében dominánsak az egyedülállók (17 fő), míg házas9 fő 

volt. Kiskorú (6 év alatti) gyermeke a válaszolók közül 5 főnek volt. A válaszadók többsége 

saját tulajdonú ingatlannal bír, 9 fő albérletben, 1 fő kollégiumban él. 

A válaszadók szocio-demográfiai adatai alapján megállapítható, hogy a 

válaszadókjellemzően középkorú, középosztálybeli értelmiségiek, stabil anyagi háttérrel. Bár 

jövedelmi helyzetük a középosztálybeli státuszt nem támasztja alá maradéktalanul, mégis a 

jellemzően saját tulajdonú ingatlan és a felsőfokú végzettség jó indikátorai társadalmi 

pozíciójuknak. Fontos kiemelni az alacsony társadalmi-gazdasági státuszúak, valamint a 

cigány nemzetiségűek hiányát, de a külföldi származású művelők megjelenését. A fentiek 

alapján megállapítható, hogy a két kert válaszolói más társadalmi csoport képviselői, mint az 

észak-amerikai közösségi kertek korábban jellemző felhasználói köre. 
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A vizsgált kertek művelőikörét az interjúalanyok szubjektív véleményén keresztül is 

próbáltam megismerni. Véleményeik alapján a fenti megállapításoknál árnyaltabb képet 

kaptam a kertek felhasználóiról. A válaszadók szerint a két kert kertészeinek társadalmi és 

gazdasági státuszában jelentős eltérés tapasztalható. Míg a Leonardo Kertben inkább a 

magasabb társadalmi és gazdasági státuszúak csoportok jelenlétéről számoltak be, addig a 

Grundkert összetétele a válaszadók szerint inkább vegyes, s gyakrabban emelték ki az 

alacsonyabb státuszú csoportokat. Ezt egyébként részben már az interjúalanyok jövedelmi 

helyzete és iskolai végzettsége is láthatóvá tette. 

A Grundkert vegyes összetételű közösséggel írható le. Az interjúalanyok válaszai 

között gyakran jelent meg, hogy a kerttagok inkább az alsó középosztályhoz tartoznak, bár az 

alsóbb társadalmi csoportoktól a magasabb osztályokig mindenki megtalálható a kertben. 

Vagyis közösségüket inkább úgy határozzák meg, amelyben ugyan jelen vannak a magasabb 

státuszúakat, de nem ők vannak túlsúlyban. Az is gyakori megállapítás volt, hogy a kert 

közössége leképezi a magyar társadalmat. Egyikőjük a következő módon fogalmazta meg 

véleményét a kert közösségéről: 

„Nem olyan nagyon anyagilag eleresztettek közé tartoznak igazából (a kertészek). 

Iskolázottság szempontjából, pedig úgy gondolom, hogy vegyes, van egyetem, 

főiskola, szakközép, szakmunkás. Szerintem mindenki megtalálható itt.” (Int. 03, 

47)  

Ezzel szemben voltak, akik úgy gondolják, hogy a diplomások jelentős csoportot 

képeznek a kertben „ha így visszagondolok a kertnyitónkra, azért a fele biztos, hogy 

diplomás” (Int. 11, 38). Akik mellett a legmagasabb társadalmi státuszúak is megjelennek, 

„van doktor ez meg az, meg jogászis” (Int. 01, 40). Vagyis, az igaz lehet, hogy a társadalom 

minden rétege megjelenik a kertben, de arányuk inkább a magasan iskolázottak és 

középosztálybeliek felé tolódik el. Bár ennek oka lehet az is, hogy a magasabb státuszú 

csoportok általában aktívabbak, jobban hallatják a hangukat. De mivel nem csupán a 

középosztálybeliek vannak jelen a kertben, hanem megjelennek a rosszabb és az átlagnál jobb 

anyagi helyzetben lévők is, emiatt közösséget úgy értelmezik, hogy az vegyes státuszúakból 

tevődik össze.  

A válaszadók életkor tekintetében egyértelmű megállapításokat nem tettek. Többek 

szerint többféle korosztály van jelen, s inkább gazdasági aktivitás szerint osztották be a 

kertészeket, „… vegyes a dolog, korban stb. nem tudnám belőni. Vannak egyetemisták, 

nyugdíjasok, dolgozók.” (Int. 06, 30). A válaszolók között volt, aki épp úgy kiemelte a fiatal, 

30 év alattiak jelenlétét, mint az idősebb nyugdíjasokat. Míg a válaszadók esetében 

egyértelműen középkorúakról volt szó, addig a kert egészére ez nem feltétlenül igaz. Mivel a 

válaszadók e tekintetben meglehetősen általánosan határoztak meg korcsoportokat, ezért a 

szubjektív megítélésük nem szolgált jelentős kiegészítéssel a már megismert objektív adatok 

mellé. Ezért következtetéseimet inkább az interjúalanyok demográfiai adataira alapozva 

vonom le. 

 Fontos megemlíteni, hogy a fiatal korosztályt gyakran politikai ideológiákkal is 

kapcsolatba hozták. Azok, akik kiemelték a fiatalok jelenlétét a Grundkertben, gyakran 

összekapcsolták őket azzal, hogy e fiatalok aktivista háttérrel rendelkeznek, és/vagy 
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érzékenyek a környezeti és társadalmi problémákra. E csoportok jellemzően éppen azért 

csatlakoztak a kerthez, mert egyetértettek a kert társadalmi igazságossági és környezeti 

fenntarthatósági törekvéseivel. Ugyan a kertben ma is jelentős szerepük van e fiatal 

értelmiségieknek, azonban számuk az utóbbi időben lecsökkent, s már kevésbé meghatározó.   

„Itt igen (jellemzőek a fiatal értelmiségiek), de ez lehet adódik abból, hogy 

belvárosi kert. Azért meg-meg találják, jah. De volt egy átalakulás, amikor 

megalakult a Grundkert akkor inkább ilyen civilhátterű, aktivista, értelmiségi 

fiatalok voltak a jellemzők. De azért ez a hipszter vonal kiszorult.” (Int. 11, 38). 

A Leonardo Kert közössége ettől eltérő. A válaszadók egyértelműen középosztálybeli 

státuszúként határozták meg a kertészeket, s az alacsonyabb társadalmi státuszú csoportokat 

egyetlen alkalommal sem említették meg. Saját tapasztalataik szerint az abszolút meghatározó 

társadalmi és gazdasági csoport a középosztály, „Az átlagosnál jóval magasabb 

iskolázottságúak, és középosztálybeliek a művelők. Anyagilag is elfogadható szinten lévők 

azok, akik itt vannak” (Int. 22, 39). 

A középosztálybeli státuszt gyakran magukra vonatkozóan is említették. Ez 

leggyakrabban a Corvin-Szigony projekt keretein belül megépült luxuslakásokban lakó 

újonnan beköltözőkkel szemben fogalmazódott meg. A kertészek az eltérő életstílus, 

értékrend, és anyagi javak mentén különböztették meg magukat a felső osztálybeliektől. 

Ezenkívül saját kertészkedési tevékenységüket is úgy határozták meg, ami a felső 

osztálybeliek számára nem kívánatos, maradi tevékenységet. Úgy vélték, hogy e beköltöző 

csoporto közvetlen veszélyt jelentenek a kert létére. 

„Akik ott vannak az új házakban, azok nem hiszem, hogy lejönnének ide a kezüket 

bepiszkolni és földet túrni… Nem tudom, hogy a 60 milliós lakásukból kinézve 

mennyire tudják elfogadni, hogy egy földkupacot kell nézniük… Ha rajtuk múlik, 

nem leszünk itt sokáig.” (Int. 20, 40) 

Bizonyos esetekben a válaszadók még foglalkozásokat vagy foglalkozáscsoportokat is 

megemlítettek, melyek egyértelműen a középosztályhoz köthetők és felsőfokú végzettséget 

igényelnek. A leggyakrabban az irodai munkát végzők kerültek megemlítésre, de mellettük 

kreatív foglalkozásokat is megjelöltek. Ezenkívül az interjúalanyok között is akadtak, akik 

újságírók, festőművészek, vagy éppen színházigazgatók voltak. Vagyis a kertészek 

egyértelműen a jobb jövedelmi helyzetű csoportok közül kerülnek ki. 

„Multicégesek, akikkel találkoztam. Az a nő, aki itt lakik, idegenvezető, spanyol-

portugálos téma, és szerintem művészettörténetet végzett. Van borász, multicéges 

1-2, tehát feltételezem, hogy inkább a magasan végzettek jellemzők. Mondjuk 

azok, akik egy irodából szívesen kiszabadulnak ide.” (Int. 16, 33) 

A művelők életkorára vonatkozóan a válaszok alapján inkább egy fiatalos kép 

rajzolódik ki a Leonardo Kertről. A válaszadók demográfiai adataitól eltérően gyakrabban 

emelték ki a fiatalokat és a kisgyermekes családokat, bár a középkorúakat is többször 

megemlítették.  

„Szerintem nagyobb részben egyetemet végzettek a jellemzőek. Vagy épp az a 

középkorú korosztály, de nagyrészt 20-as 30-as. A kisgyermekesek is jellemzőek, 



74 

 

ők nagyon élvezik, kihozzák a gyereket és egy kicsit szabadban vannak.” (Int. 14, 

32) 
 A kert összetételének átalakulása a Leonardo Kert esetében is dokumentálható volt, 

hasonlóan a Grundkerthez. A kert közösségének összetétele a vizsgálat előtti években 

jelentősen megváltozott, melyről a válaszadók is beszámoltak.A Leonardoban kezdetben 

szinte csak a fiatal értelmiségiek voltak jellemzők, azonban később más társadalmi- és 

korcsoportok is megjelentek a művelők között.  

Összességében megállapítható, hogy a megkérdezettek szocio-demográfiai profilja 

alapján a kertészek többségében középkorúak, jellemzően felsőfokú végzettséggel, s köztük 

alacsony státuszú vagy kisebbséghez tartozó nem jelenik meg. Ezzel szemben a kertek 

közössége elmondásaik alapján egymástól eléggé eltérő, s a válaszadóktól is különbözik. A 

Leonardo Kertben egyértelműen a magasan iskolázott, stabil hátterű, értelmiségi és kreatív 

foglalkozásokat végző művelők a jellemzők, s a művelők inkább a fiatal felnőttek közül 

kerülnek ki. Míg a Grundkertben bár sok a felsőfokú végzettségű, a művelők státusz szerint 

inkább vegyes képet mutatnak. Előfordulnak a rosszabb anyagi helyzettel bíró művelők is, 

ami a Leonardo esetében egyáltalán nem volt említve.Vagyis a válaszok alapján a két kert 

művelői közötti különbség legfőképpen a tagok társadalmi-gazdasági státusza mentén 

határozható meg.  

 

4.2.2. A kertészek csatlakozási motivációi 

 

 A kertészek csatlakozási motivációi minden esetben meglehetősen komplexek, s azt a 

kertészek maguk sem tudták egy-egy tényező kiemelésével összefoglalni. A tudományos 

kutatások (CORRIGAN, M. P. 2011; SONTI, N.– SVENDSEN, E. 2018) is inkább tényező 

csoportokat emeltek ki. PéldáulPASCOE, J.– HOWES, M. (2017) három kategóriába sorolta a 

csatlakozók motivációt, melyek az egyéni, közösségi és kertészkedési motivációk. A 

következőben azonbanPARTALIDOU, M. – ANTHOPOULOU, T. (2015) kutatásaiból kiindulva 

értelmezem a feltárt motivációkat. ŐkMASLOW, A. (1954) emberi szükségleteket hierarchikus 

rendszerbe foglaló piramisából kiindulva vizsgálták zártkertekhez csatlakozók motivációt. A 

szerzőpáros két egymástól eltérő csatlakozói csoportot határozott meg. Az első csoport 

alapvető szükségleteik, míg a második csoport tagjai magas szintű szükségleteik kielégítése 

miatt csatlakoztak a kertekhez. E két csoport jól beazonosítható társadalmi csoportokat is jelöl 

(9. táblázat).  

 

9. táblázat A városi mezőgazdasági programokhoz csatlakozók jellemzői 

Forrás:PARTALIDOU, M. – ANTHOPOULOU, T. (2015) nyomán saját szerkesztés 

Alapvető szükségetek kielégítése miatt 

csatlakozók 

Magas szintű szükségletek kielégítése miatt 

csatlakozók 

Idősebb generáció tagjai Fiatalok, fiatal felnőttek 

Vidéki gyökerek Városi gyökerek 

Alacsony iskolázottsági fok Magas iskolázottsági fok 

Rosszabb jövedelmi helyzet Jobb jövedelmi helyzet 

Művelés, mint túlélési stratégia és biztonságérzet 

növelésének eszköze 

Művelés, mint életminőség növelésének és 

környezettudatosság kommunikálásának eszköze 
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Az első csoportot alapvető szükségleteik kielégítése motiválja a kertekhez 

csatlakozásban. Ők az alacsony státuszú csoportok. Számukra túlélési stratégiátjelent a 

kertészkedés, ami segíti élelmiszerhez jutásukat, megtakarítást eredményez, és növeli 

biztonságérzetüket. A második csoportot magasabb szintű igényeik kielégítése vonzza a 

kertekbe. Ők a magas társadalmi státuszú csoportok. Motivációik közé tartozik a környezeti 

fenntarthatóság, az organikus termelés, a városok esztétikai élményének növelése zöldítés és 

saját kreatív alkotásaik révén, valamint a relaxáció és feltöltődés. E második csoport számára 

a művelés életminőségük növelésének és környezettudatosságuk kommunikálásának eszköze. 

E felosztást azzal egészíteném ki, hogy a közösséghez tartozás egyaránt motivációt jelenthet 

mindkét csoport számára, bár eltérő jelentéssel.Míg a közösséghez tartozás a hátrányos 

helyzetűek számára a közösségi hálót, addig az a magasabb státuszúak számára inkább a 

társas szükségletet jelenti.  

A szerzőpáros kategorizálását alkalmazva megállapítható, hogy a válaszadó 

kertészeketmagasabb szintű igényeik kielégítése motiválta a kertekhez való csatlakozásra. 

Vagyis a közösségi kertekhez nem alapvető élelmiszereik megtermelése és létbiztonságuk 

növelése miatt csatlakoztak, hanem az életstílusukhoz kapcsolódik, hobbi, megélhetik 

környezettudatosságukat és organikusan termelhetnek. Ugyan az élelmiszertermelés és a 

kertészkedés lehetősége megjelennek, mint csatlakozási motivációk, azonban ezek nem a 

létfenntartáshoz szükséges tényezőként kerülnek megemlítésre. 

Többen például a tudatos termelési módszerek alkalmazását vagy éppen a hobbi 

tevékenységet jelölték meg fő csatlakozási motivációként. 

„Volt benne egy adag ökológiai tudatosság is (hogy csatlakoztam), meg olyan 

növényeket szoktunk termelni, amit máshol nem tudunk megvenni. Meg, hogy 

olyan salátákat és fűszereket termesztünk, amik lényege az, hogy friss legyen és 

helyi.” (Int.22, 39) 

A magasabb szintű igények kielégítését jól mutatja a következő interjúalany válasza. 

Számára a motivációt egyértelműen az érzelmi feltöltődés és a mentális vagy szellemi 

egészség jelentette. 

„Egyrészt vidéki vagyok, másrészt én szeretem a földet, szeretek kint lenni. 

Gyógyulni a természetben, növényekkel foglalkozni, egyfajta relaxációs 

tevékenység. Meg a közösség...az, ami még erőt ad, hogy hasonló gondolkodásúak 

találkoznak ilyen helyen.” (Int. 03, 47) 

A legtöbb ember számára azonban a közösségi kertészkedés egy életmód, amely 

egyszerre kapcsolódik a szabadidő aktív eltöltéséhez, a közösséghez tartozáshoz, a 

környezettudatossághoz és az organikus élelmiszer termeléshez.  

„Ez egy hobbi, rekreációs tevékenység. És életmód. Tehát aki itt van szemléletben 

hasonló, nagyon sokféle ember van itt, egyáltalán nem mondanám azt, hogy ez 

egy egységes társaság, de egy csomó metszéspont azonos. De az a gondolkodás, 

hogy valaki a városban ilyet tudjon csinálni és hogy jó minőségű dolgokhoz 

tudjon jutni az azonos, és Magyarországon erre a rétegre (magasan iskolázottak 

és középosztály) jellemző.” (Int. 22, 39) 
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A válaszadók motivációi alapján megállapítható, hogy ők a szerzőpáros második 

csoportját képviselik. A magasabb társadalmi státuszból és iskolázottságból eredeztethető 

tudatosság jellemzi őket, fontos számukra a minőségi módon eltöltött szabadidő és az 

életmódjukhoz kapcsolódás, s ez összekapcsolja őket más művelőkkel. A csatlakozási 

motivációk pedig további alátámasztásai annak, hogy a kertészek dominánsan 

középosztálybeli, biztos anyagi helyzetben élő személyek, s a kerthez csatlakozásukat nem az 

anyagi szükséglet, hanem a társadalmi státuszukindokolta. Bár a megállapítás kritikája lehet, 

hogy az életkor előrehaladtával a MASLOW, A. (1954) által leírt szükségletek változhatnak, a 

válaszadók életkora az előző fejezetben megállapítottak szerint közel 40 év volt, s a 

válaszadók között 60 év felettiek is szerepeltek.  

 

4.2.3 A kertészek kapcsolata és kapcsolódása a városrész átalakulásához 

  

 A következőkben azt vizsgálom meg, hogy a Leonardo Kert és a Grundkert művelői 

hogyan tapasztalják meg a városrészben zajló társadalmi és gazdasági átalakulási 

folyamatokat és hogyan viszonyulnak ehheza mindennapjaikban? Van-e tudomásuk a 

környékben zajló konfliktusokról és mi a véleményük a hátrányos helyzetű csoportok 

bevonásáról? Ezenkívül a törekszem a kertészek elhelyezésére a városrész társadalmi és 

gazdasági átalakulási folyamatában.  

 A két közösségi kert a városrész átalakulásának középpontjában helyezkedik el. A 

kutatás évében, 2016-ban már javában zajlott a Corvin sétány végén elhelyezkedő 

lakóépületek építése, s megindultak a Nokia irodaközpont munkálatai is. Vagyis a Leonardo 

Kerttel közvetlen környékén már építkezések zajlottak. A Grundkert a városrehabilitációs 

projekt legkülső területén kapott helyet, így az építkezésektől távol helyezkedett el. Bár a 

terület egyértelműen dzsentrifikálódó, fontos megemlíteni, hogy a posztszocialista térség 

városaira nehezen alkalmazhatók a klasszikus dzsentrifikációs modellek. A városok fejlődését 

nagyban meghatározzák a helyi politikai, társadalmi, gazdasági és környezeti adottságok, 

ezért például egyes dzsentrifikációban résztvevő csoportok azonosítása is nehézkes, vagy 

szerepük és jelentőségük más, mint nyugaton (pl.: pionír csoportok). Általában a régióban 

zajló dzsentrifikáció kevert vagy hibrid formát vesz fel (KUBES, J – KOVÁCS, Z. 2020). A 

Corvin-negyedre is ez jellemző, ahol bár a kezdőfeltételek adottak voltak a klasszikus 

szukcessziós átalakulásra, a folyamatot mégis egy beruházás indította el, ami a városrészt 

felfedező pionírok majd pedig a középosztály betelepülését is eredményezte (HORVÁTH D. 

2019). 

A két közösségi kertben válaszoló 30 kertész mindegyike jól ismeri a városrészben 

zajló komplex átalakulási folyamatokat. Az interjúalanyok kertészként rendszeresen, heti több 

alkalommal látogatják a kertet, ezért Középső-Józsefváros átalakulását napi szinten érzékelik. 

A válaszadók látják a városrész építészeti és tájképi átalakulását, és környezeti minőségének 

javulását (4. kép). Ismerik és tapasztalják a környéken zajló társadalmi folyamatokat, tudnak a 

hátrányos helyzetű lakosokra nehezedő befektetői és önkormányzati nyomásról, a szegények 

folyamatos kiszorulásáról és tanúi a tehetős rétegek beáramlásának is. Továbbá a városrész 

gazdasági felértékelődéséről, az ingatlanárak és lakbérek emelkedéséről is saját tapasztalataik 
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vannak, de ismerik az új szolgáltatásokat és kulturális szórakozóhelyeket is. Vagyis a 

kertészek a folyamatok teljes spektrumát érzékelik.  

Az átalakulás megítélése azonban ambivalens képet mutat. Mindkét közösségi kertben 

akadtak olyan válaszok, amelyek a beruházást és az általa kiváltott társadalmi és gazdasági 

folyamatokat negatívan és pozitívan értékelték. Érdekes azonban, hogy e kérdés 

megítélésében összességében különbségek fedezhetők fel a két közösségi kert kertészei 

között. Míg a Grundkertben gyakrabban jelennek meg a folyamatot negatívan értékelő 

válaszok, addig a Leonardo Kertben többször lehetett találkozni az azt pozitívan 

véleményezőkkel. 

 

 
4. kép Építkezés a Corvin sétányon a Szigony utca felől 

Forrás: saját felvétel, 2017 

 

 A Leonardo Kertben egyrészt a szolgáltatások diverzifikációját, az új üzletek és 

kulturális szórakozóhelyek megjelenését határozottan támogatták, s szerintük a beruházás 

összességében élhetőbbé, kulturáltabbá tette a környéket.Másrészt részben a beruházásnak és 

a városrész átalakulásának köszönhetően biztonságosabbnak tartják a környéket, mint 

korábban.A városrész korábbi imázsais jelentősen átalakult, s a beruházás nyomán egy olyan 

új környezet jött létre, amit pozitívan értékelnek, magukénak éreznek, és részt vesznek benne. 

Vagyis a folyamatokat alapvetően a saját szükségleteik és igényeik felől közelítik meg, s 

emiatt döntően pozitív véleményt formálnak róla. 

„… mi IX. kerületiek vagyunk egyébként és annak is a rehabilitált részéről járunk 

át úgy 10 percre innen. Úgyhogy ennyit látok belőle, ami itt van a Corvin-

sétányon. De ez meg nagyon tetszik. Jól esik a szemnek, pontosabban az én 

szememnek abszolút.” (Int. 16, 33) 

A beruházás társadalmi hatásait, a városrész társadalmi karakterének megváltozásáról 

már különbözőek a kertészek véleményei, s a többség inkább negatívan vélekedik róla. Ennek 
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ellenére, a kertészek egy része úgy tartja, hogy a városrész megújulásának eléréséhez a 

társadalmi jellemzők megváltozása fontos és szükséges volt. Vagyis a beruházás pozitívumait 

csak egy bizonyos társadalmi „ár” megfizetésével lehetett elérni, s ezt a kertészek egy része 

elfogadta. Ők a hátrányos helyzetű (leginkább cigány) lakosság elköltözését, s a városrészbe 

érkező új lakosok megjelenését támogatták. A társadalmi csoportok megváltozását részben 

összekötötték a javuló közbiztonsággal és a városrész normalizálódásával. Bár az 

átalakulásból eredő áremelkedést már nem támogatták. 

„Pozitív, abszolút (a városrész változásának megítélése). Nekem nagyon tetszik, 

mind a társadalmi szereplők felcserélődése,az újak beköltözése, de az árak 

emelkedése már annyira nem. A társadalmi szereplők felcserélődésének viszont 

tényleg abszolút. … régen sok helyen nem volt közvilágítás, nem volt kamera most 

már ez mind meg van, ezért szerintem most már mindenki jobban meg tudja 

találni a maga helyét.” (Int. 20, 40) 

 Volt, aki úgy vélte, hogy a városrész átalakulása a hátrányos helyzetű csoportok 

számára is esélyt jelent ahhoz, hogy integrálódjanak a többségi társadalomba. Úgy gondolta, 

hogy a helyben maradottak is élvezni és hasznosítani tudják a városrehabilitációs projekt és a 

városrész fejlődésének eredményeit. Bár azt kiemelte, hogy beköltözni valószínűleg a 

szegényebb csoportoknak nincs esélyük. Vagyis szerinte a beruházás minden társadalmi 

csoport számára biztosít pozitívumokat és annak eredményeiből egyenlő mértékben képesek 

részesülni. 

 „Én azt gondolom, hogy fellendíti a kerületet, sokkal kulturáltabb lesz az egész, 

nem árt azért, ha kicsit cserélődik az itteni lakosság. Ettől függetlenül gondolom, 

maradnak itt őslakosok is. Nem tudok az ő nevükben nyilatkozni, de szerintem 

nekik is tetszik az, ami itt van, ugyan nem tudnak beszállni, hogy ideköltözzenek. 

De feldobja a környéket.” (Int. 25, 45) 

A válaszadó arra gondolhatott, hogy a közbiztonság javulása, az elérhető 

szolgáltatások mennyiségi és minőségi változása, a kulturáltabbá váló közterületek 

hasznaiból, vagyis a minőségében javult közjavakból a hátrányoshelyzetűek is részesülhetnek. 

Sokszor azonban a fizikai környezet kialakítása is kifejezetten az alacsonyabb státuszú 

népesség kiszorítását célozta, vagy ahhoz vezethet. Továbbá a közjavakhoz és a beruházás 

más eredményeihez való hozzáférésük is korlátozódik, hiszen még a kertészek is kiemelték, 

például a fogyasztási termékek drágulását.  

 A fenti válaszok inkább a szélsőséget mutatják be. Az általánosan elfogadott 

véleményekben megjelenik a szolidaritás a szegények felé, s a társadalmi kicserélődést és a 

hátrányos helyzetű csoportok kiszorítását pedig negatívan ítélik meg. Véleményükben szerepe 

lehet iskolai végzettségüknek, de a közösségi kertészkedésnek is, mivel az kapcsolódik a 

közösségért való felelősségvállalás gondolatával is. Ezenkívül a jelentős változásokat hozó 

városrehabilitációs projektet egy felülről irányított beavatkozásként élik meg. Vagyis látják 

azt, hogy a szegények rajtuk kívülálló okok miatt kényszerülnek elhagyni lakóhelyüket. „úgy 

érzem, hogy kihúzzák a szőnyeget a lábuk alól, bár nem tudom, hogy mennyire tekinthető 

egzisztenciának, ahogy ők léteznek.” (Int. 26, 32).  
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 Az egyik kertművelő a városrész átalakulását szakértőként is vizsgálta. Véleménye 

szerint a beruházás annak jelentős negatív társadalmi hatásai ellenére a tervezettnél pozitívabb 

módon valósult meg. A területet használók csoportja sokkal vegyesebb és az új városrész 

sokkal nyitottabb, mint amivel a projekt elején terveztek. Szerinte ez részben annak az 

eredménye, hogy a válság következtében a beruházás előre haladása lelassult. Így a városrész 

átalakulása nem néhány év alatt zajlott le, hanem egy közel két évtizedes folyamattá vált, s e 

közben a régi és az új lakosok egymás mellett élése, esetleg közterületen való érintkezése 

megvalósulhatott. Vagyis a lelassulás további időt biztosított a hátrányos helyzetű csoportok 

számára. Azonban a beruházás 2016-ban elindult újabb felfutásával a területhasználóit újra 

nyomás alá helyezte. Illetve 2018-ra már a beruházási területen még ideiglenes álló 

lakóingatlanok is elbontásra kerültek, s tovább folytatódott a városrész átalakulása.    

„Ez egy elég sok irányú folyamat… A társadalmi oldalát tekintve én azt 

gondoltam, hogy ez egy nagyon jelentős szegregációs nyomást fog itt elindítani. 

Szerencsére vagy sajnos a válság elég jelentősen módosított ezen, mert pont akkor 

indultak el a beruházások, a bevásárlóközpont és a sétány első szakasza. Ebből 

adódóan nagyon megváltozott a környék, hogy ki és hogyan használta… Most 

érzem azt, hogy ez változni kezd megint, de egy sokkal pozitívabb kezdet volt, mint 

amire gondoltam… Azt nem nagyon érzem, hogy az ide települő például 

üzletekből, hogyan tud majd a kerület egésze előre lépni, azon a meglehetősen 

zárt területen kívül, ami maga az akcióterület.” (Int. 22, 39) 

 A Leonardo Kert kertészeinek többsége támogatta a fejlesztéseknek, de azzal teljesen 

tisztában voltak, hogy a közösségi kert is ugyanazon külső folyamatok áldozatává válhat, mint 

a kerület hátrányos helyzetű lakossága. Mivel a kert a beruházó egyik telkén helyezkedett el, 

ezért annak felszámolására már 2017-ben sor került. A beruházó a 2017. évi művelési időszak 

végén a kertészeket értesítette a kert felszámolásáról, ami 2018 márciusában meg is történt. 

Vagyis a Leonardo Kert az adatfelvételt követő évbenbefejezte működését. 

„Örülök, de ez egy kicsit agresszív most, hogy körbeépítik a kertet. És nem tudom, 

hogy mennyire van még sok jövője a kertnek, gondolom idővel ezt is be akarják 

építeni. Ennek nem örülök.” (Int. 14, 32) 

 A válaszadókegyrésze tartott a városrész további átalakulásától. A városrészbe 

beköltöző náluk is magasabb státuszú lakosokkal szemben bizonyos mértékű ellenérzéssel 

tekintettek. Vagyis a környék „elelitesedését” is negatívan értékelték. A beköltözőkben a 

negyed további átalakulásának szimbólumát látták, akik a befektetőkkel és az 

önkormányzattal karöltve megkezdték a negyed szegényeinek kiszorítását, ugyanakkor a 

kertészeket, és a kert létét fenyegették.  

„Remélem, hogy nem lesz a VIII. kerület egy teljesen sznob, gazdagokkal 

telerakott negyed, ahol olyanok laknak, akik nem tudják elfogadni, hogy vannak 

szegények.” (Int. 19, 48) 

A kertészek között akadtak olyan beszámolók, amelyek nagyon pontosan 

megfeleltethetők SMITH, N. (1996) városi ütközőzónájának elméletével (5. kép). A válaszok 

között megjelent az, hogy a városrészben utca szinten változik a lakosok társadalmi és 
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gazdasági státusza. E kirívó társadalmi és gazdasági különbségeket nem támogatták, s arról 

negatív véleményük volt, hogy ez a szegények kiszorításával jár együtt.  

„12 éve lakom a kerületben és kezdettől fogva azt vettem észre, hogy folyamatos a 

szegények kiszorítása, és elég morbid látni, hogy egyik oldalon a szegénynegyed a 

másikon ott van a Palota-negyed, ami teljesen más környezet, mint a Magdolna-

negyed, Orczy tér satöbbi, ezek elhanyagolt, szegényekkel teli negyedek.” (Int. 19, 

48) 

A városrész átalakulásához való viszonyulás egy érdekes megmutatkozása volt az, hogy 

az egyik kertész számára a Leonardo Kert a múlttal való kapcsolatot jelentette. Ugyan a 

vizsgálat évében csak ötéves volt a kert, mégis úgy vélte, hogy az a kerület régi karakteréhez 

sokkal közelebb állt.  

„Hát egyre inkább érzem az elmúló múlthoz való kapcsolódását, s kevésbé a 

jövőhöz. Az alapján, hogy ott milyen átalakulásokat csinálnak, milyen épületeket 

építenek…” (Int. 26, 32) 

 

 
5. képÉpítkezés a Corvin sétányon a Leonardo Kertből 

Forrás: saját felvétel, 2016 

 

Ez egyfajta szembenállás a modernizálódó körúthoz közelebbi területekkel szemben, s 

kiállás a városrész régi, sajátos atmoszférával bíró utcái és épületei mellett. Ennek oka lehet 

az, hogy a művelésen keresztül a kertészek kapcsolatot teremtenek a földdel és azt a vidéki 
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romantikához kapcsolják. A kertészek a földet megmunkálják, növényeket ültetnek és azokat 

modern eljárásokat nélkülözve, organikusan nevelik. A vidék a jelenből nézve egy régi, idilli 

kép számukra, s a környéken lévő régi épületek is abból a korból származnak, amikor az 

emberek még közelebb álltak a természethez, s a modernitás nem alakította át a tájat, a 

városokat ilyen léptékkel. Kapcsolatuk a kerttel és a régi épületekkel identitásukat is 

meghatározza, s ez egybecseng PAP Á.–BOROS L. (2015) megfigyeléseivel is. 

A Grundkert, mint korábban bemutatásra került, a helyi lakosok civil 

kezdeményezéséből nőtt ki, s identitásában markánsan megjelennek a környezeti és 

társadalmi egyenlőséget támogató ideológiák. Ebből adódóan a kertművelők a városrészben 

zajló folyamatokat sokkal kritikusabban szemlélték, mint a Leonardo kertészei. A grundkertes 

válaszadók között ugyan akadt, aki pozitívan szemlélte a folyamatokat, de mégis a válaszadók 

domináns véleménye negatív volt a városrészt érintő beruházással és annak hatásaival 

kapcsolatban.  

Azon kertészek, akik pozitívan vélekedtek a városrész átalakulásáról sokkal 

visszafogottabban támogatták a beruházást, mint a Leonardo Kert kertészei, s a tapasztalt 

pozitív hatások mellett fontosnak tartották kiemelni, hogy a változásoknak negatív társadalmi 

következményei vannak. Szerintük probléma a helyi hátrányos helyzetű lakosság kiszorítása, 

és nem igazán tudták, hogy ha még helyben is jutnak lakáshoz e csoportok, hogyan fognak 

továbbra is részt venni a városrész életében, egyáltalán lesz-e erre lehetőségük. 

„Nagyjából képben vagyok és a véleményem vegyes. Vannak pozitív véleményeim 

is, de valamivel nagyon nem tudok egyetérteni… Maga a társadalomszervezési elv 

az, ami problémás. A lerombolt házak, a kiköltöztetések sokszor olyan módon, 

hogy nem helyben és nem megfelelő lakásokat biztosítanak számukra. Szóval 

azoknak a gáz, akik szociális bérlakásokban laktak és nem nagyon látom, hogy ők 

ezután hogyan tudnának megkapaszkodni. (Int.01, 40) 

Ezenkívül azon válaszadók, akik pozitívan vélekednek a változásokról, a Leonardo 

Kertben már tapasztalt véleményhez hasonlóan a városrész épített örökségének elpusztítását 

és sajátos atmoszférájának eltűnését is negatívan értékelték.  

„Most az építkezés körülöttünk zajlik, picit mintha újítást, fellendülést hozna. De sokan 

szomorúnak tartják, hogy ezek a régi épületek, lakóházak eltűnnek. A hely romantikája 

egy kicsit veszít. Hát lényegében én örülök neki. Egy picit talán segít a környéknek.” 

(Int. 05, 30). 

A válaszok között leggyakrabban a társadalmi csoportok kirekesztését, a növekvő 

társadalmi egyenlőtlenségeket és a városrészbe beköltöző magas státuszú, gyakran külföldi 

származású lakosok többségbe kerülését említették. Úgy vélték, hogy a kerület ilyen irányú 

átalakulása saját egzisztenciájukat is veszélyezteti, s egyre inkább egy olyan hellyé válik a 

városrész, amit már az átlagember vagy a középosztálybeliek sem tudnak maguknak 

megengedni. Vagyis a szolgáltatások drágulása és az ingatlanárak növekedése rájuk is 

negatívan hat, amelyre a Leonardo kertészei is utaltak.  

„Egyrészt a leginkább kiszolgáltatottakra nagyon rossz hatással van, mert őket 

kipenderítik a kerületből, még jobban ellehetetlenítik az életüket és nem kapnak 

támogatást. De az alsó-középosztályra sincs jó hatással, mert ahogy ez már 
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látható a Futó utcán, a szolgáltatások is változnak, és egyre drágulnak… a 

belváros újra felértékelődik és lényegében lassan már elérhetetlen egy átlagember 

számára.” (Int. 11, 38)  

Megállapítható az is, hogy mindkét kert kertészei nyitottak a hátrányos helyzetű 

csoportok bevonására. Azonban ismét felfedezhető különbség a két közösségi kert között. A 

Leonardo kertészei közülük sokan megjegyezték, hogy a bevonás sikerében bizonytalanok, 

vagy éppen feltételekhez kötnék azt. Míg a grundkertesek feltétel nélkül támogatták a 

hátrányos csoportok bevonását, s inkább azt emelték ki – leginkább saját tapasztalataik 

alapján –, hogy mennyire nehéz kapcsolatot teremteni e csoportokkal. 

„Nekem az a véleményem, hogy be lehetne őket vonni a kertművelésbe. Alapvetően 

ez egy trend, a közösségi kertek vonalában… Szerintem az egy kicsit tudatosságot 

igényel, és ez a kert nem olyan. Összeverődtek emberek, nincsen igazán vezető. 

Volt erre kísérlet, befogadtunk és elkezdett nálunk kertészkedni egy nő, aki a 

hajléktalan ellátóban dolgozott és hozta az ügyfeleit. Az volt, hogy beköltözött a 

kertbe. És ez azért kicsapta a biztosítékot iszonyú sok embernél. Én akkor lennék a 

legboldogabb, ha kertben lenne 10 % roma lakosság, de nincs. Nekem így ez van 

a fejemben.” (Int.11, 38) 

A kertészek tapasztalatainak jobb megértését segíti, ha megvizsgáljuk a válaszadókat 

lakóhelyi szempontból. A válaszadó 30 személy közül egy fő kivételével mindannyian 

budapesti lakosok voltak, s jellemzően saját tulajdonú lakás vagy ház birtokosai. Érdekes 

módon a saját tulajdonú lakással bírók aránya a Leonardo Kert kertészei körében lényegesen 

alacsonyabb volt, mint a Grundkertben (42% és 90%). A budapesti lakóhellyel rendelkezők 

közül 16 fő a 8. kerületi lakos, míg 6 fő a 9. kerületből, ketten a 6. és egy fő a 7. kerületből jár 

kertészkedni. 

A józsefvárosi lakóhellyel rendelkező 16 fő közül kilencen rendelkeztek saját lakással, 

és átlagosan 8,2 éve költöztek a városrészbe (2016-hoz viszonyítva), vagyis 2007 és 2008 

környékén. Az átlagot enyhén torzítja az egyik idős válaszadó, aki a vizsgálat időpontjában 

már nagyjából 30 éve kerületi lakos volt, s még a rendszerváltozás előtt költözött a 8. 

kerületbe. Amennyiben az ő válaszát kivesszük akkor válaszadók átlagosan 6,5 éve kerületi 

lakosok. Vagyis a 8. kerületikertészek nagyjából a 2008-as gazdasági válságot követő 

években váltak a kerület lakosaivá, s a Corvin-negyed városrehabilitációjának megkezdése 

után érkeztek a negyedbe. Beköltözési motivációjukat külön nem tártam fel, azonban 

beköltözésük idején már átalakulóban volt a városrész imázsa.  

Összességében megállapítható, hogy a két közösségi kert kertészei részben eltérően 

ítélik meg a városrehabilitációs projektet és hatásait. A Leonardo Kertben a többség a 

beruházásról pozitívan vélekedett, s akadt köztük olyan, aki a városrészben élő és azt használó 

társadalmi csoportok kicserélődését is pozitívnak tartotta. Mindemellett a legtöbben a projekt 

társadalmi hatásairól inkább negatív véleménnyel voltak. Ezzel szemben a Grundkert 

kertészei egészen máshogy közelítettek a városrész átalakulásához, sokkal kritikusabbak 

voltak azzal kapcsolatban és csak esetenként értékelték pozitívan a városrészben zajló 

folyamatokat. E különbségek véleményem szerint levezethetők a két közösségi kert eltérő 

szellemiségéből és a fontosnak tartott értékekből. Ez a különbség pedig megjelenik a 
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hátrányos helyzetű csoportok bevonása kapcsán is. Fontos eredménye a vizsgálatoknak, hogy 

sikerült azonosítnai, hogy a megkérdetett kertészek egy jelentős része a városrész 

átalakulásának részese, s ez a beköltözésük idejéből jól látszik. 

 

4.2.4. A kérdőíves felmérés legfőbb eredményei 

 

A budapesti mintaterületeken végzett kérdőívezés célja annak feltárása volt, hogy a 

kívülállók miként értékelik a közösségi kerteket, különös tekintettel a helyi lakosok 

véleményére. Ezenkívül célom volt a kezdeményezéshez csatlakozni szándékozók szocio-

demográfiai profiljának feltárását is.  

 A Leonardo Kert jól ismert eleme a városnak és a városrésznek. Annak ellenére, hogy 

a rehabilitációs projekt peremén, a főbb áthaladási pontoktól kissé távol, s Budapesten belül is 

a főbb közlekedési csomópontoktól messze helyezkedik el. A teljes minta közel 40%-a (92 

fő), és a helyi lakosok több mint fele (60 fő) ismeri a kertet. Ezen kívül a nem budapestiek (38 

fő) ~1/5-e is hallott a közösségi kertről. Vagyis a kert a város és a városrész szerves részévé, 

viszonyítási pontjává vált. Ez lehet a kert közösségi média kommunikációjának, vagy a 

megkérdezettek napi térhasználatánakeredménye is. 

A kertet ismerők döntő többsége (72 fő, ~78%) pozitívan vélekedik arról és azt egy jó, 

előremutató kezdeményezésként írja le (14. ábra). A válaszadók leggyakrabban a kert 

esztétikai értékét és annak közösségformáló jellegét emelték ki, valamint gyakran 

megemlítették, hogy a városi ember számára kikapcsolódási lehetőséget biztosít, s különösen 

fontos az is, hogy a belvárosban biztosít hozzáférhető zöldfelületet. Többen a gyerekek 

számára biztonságos és élménydús közegként jellemezték azokat. Jól látható, hogy a 

válaszadók egy olyan térként értelmezik a kertet, amely hozzájárul a város és a városrész 

fejlődéséhez, szépíti azt és közösséget teremt. Ugyan a fenntarthatóság szó egyetlen esetben 

sem kerül megemlítésre, azonban a válaszolók egyértelműen kifejezték a közösségi kert 

haladó szemléletét, környezeti és társadalmi problémákra érzékenységét. 

 
14. ábra A leggyakrabban említett céljai a közösségi kerteknek 

Forrás: saját szerkesztés 
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A pozitív vélemények ellenére néhányan semlegesen (11 fő; ~12%) és negatívan (9 fő; 

~10%) vélekedtek a közösségi kertről. A semleges véleménnyel rendelkezők jellemzően a 

kertet nem ismerték annyira, hogy véleményük legyen róla. A kertről negatívan vélekedők 

jövedelmüket, iskolai végzettségüket tekintve nem különböztek a mintától. Ők, a kertről 

leginkább konfliktusforrásként számoltak be. A kertben szervezett rendezvényeket zajosnak 

és zavarónak tekintik, valamint tartanak a szemeteléstől is. A negatívan vélekedők közül 6 fő 

a kert közvetlen szomszédságában élt már a rehabilitációs projekt előtt is. Számukra a kert 

megjelenése a városrész átalakulását jelképezi, s a kertet és a kertészeket a korábbi 

megszokott rendet megzavaró tényezőként értelmezték. A kertészek társadalmi státusza és 

eltérő életstílusa idegenkedést váltott ki a helyi lakosokban. Szerintük a kert csak azért 

működhet, mert jó kapcsolatokkal rendelkeznek, s a helyi hatalom, legyen az az 

önkormányzat vagy a beruházó,partnernek tekinti a kertészeket. Ez váltja ki a nemtetszést a 

helyi lakosokban. Ezt erősítette, hogy a kert hasznával tisztában vannak, de úgy 

gondoljákabból ki vannak zárva. Egyikük szerint a kerthez csatlakozáshoz jó kapcsolatokra 

van szükség, többen pedig a parcellabérlést tartják drágának. Vagyis a helyi lakosokat 

szerintük anyagi és kapcsolati úton zárják ki a használatból, s úgy érzeték az nem az ő 

bevonásukatszolgálja. A helyiek szemszögéből nézve a közösségi kert egy olyan 

kezdeményezés, amit más társadalmi csoportok számára hoztak létre és az általuk ismert 

kerület megváltozását segítette. 

Az eredmények alapján összesen 44 fő csatlakozna. Közülük hárman negatív, öten 

pedig semleges véleményük ellenére mutattak hajlandóságot a kerthez csatlakozásra. A 

csatlakozni szándékozók körében megkülönböztethetünk két csoportot, melyek között a 

különbséget a válaszadók társadalmi, gazdasági helyzete adja. A csatlakozni szándékozók 

2/3-a magas társadalmi státuszú, ők legalább főiskolai végzettséggel rendelkeznek, a teljes 

minta átlagánál jobb jövedelmi helyzettel bírnak (~170 000 Ft), inkább fiatalok (~36 év), és 

jellemzően egyedülállók. A másik csoport pedig inkább alacsonyabb státuszú, ők jellemzően 

alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkeznek, rosszabb a jövedelmi helyzetük (112 200 Ft), 

és inkább az idősebbek (~47 év) köréből kerülnek ki. Az eredmények nagyfokú hasonlóságot 

mutatnak PARTALIDOU, M.–ANTHOPOULOU, T. (2015) megfigyeléseivel, s megállapítható, 

hogy a közösségi kerteknek inkább a magasabb státuszú csoportok a potenciális felhasználói.  

 A közösségi kert nem csak vizuálisan kommunikálhatja a hozzá kapcsolódó életstílust, 

hanem közvetlen kapcsolatokon keresztül is. A kertet ismerők (92 fő) közel 1/4-e (22 fő) 

lépett interakcióba a kerttel, beszélt a kertészekkel vagy volt bent a kertben. A kerttel 

interakcióba lépők többsége helyi, mindössze 5 fő nem józsefvárosi lakos. A viszonylag 

alacsony interakció oka lehet, hogy ugyan a kert főleg rendezvényeken keresztül igyekszik a 

helyi lakosokat megszólítani, s privát térként funkcionál állandó nyitvatartási idő nélkül, a 

belépés pedig csak kertész jelenlétében lehetséges. A viszonylag alacsony intenzitású 

interakció azt mutatja, hogy a kert nem vált jelentős helyi közösségi térré és az nem célozza a 

környéken élők bevonását.  

Összességében a Leonardo Kert a megkérdezettek között jelentős ismertséggel bír. A 

kertet ismerők köre döntően pozitívan vélekedik róla, azt pozitív, előremutató 

kezdeményezésként értékeli, ami részben összekapcsolódik a magasabb társadalmi státuszú 
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csoportok környezettudatosságával és az általuk fontosnak tartott értékekkel. Ugyanakkor a 

helyi, többnyire hátrányos helyzetű lakosság számára a kert a terület társadalmi, gazdasági 

átalakulásának szimbóluma, és azt más társadalmi csoportokhoz kapcsolják, amelyben ők 

nem vehetnek részt kapcsolati tőke és anyagi erőforrások hiánya miatt. A kert megítélését a 

társadalmi státusz lényegében nem befolyásolja, s ebből adódóan a kerthez szívesen 

csatlakozó 44 fő között magas és alacsony státuszú válaszadókat is találhatunk. PARTALIDOU, 

M.– ANTHOPOULOU, T. (2015) nyomán a csatlakozni szándékozók körét két csoportra lehet 

felosztani, magas és alacsony társadalmi státuszúakra. A kert jól kommunikálja vizuálisan a 

közép és felső osztályhoz kapcsolódó értékeket, azonban az interakciók száma már kevésbé 

markáns.  

 

4.3.A szegedi mintaterületés a vizsgált közösségi kertek bemutatása 
 

A mintaterület közösségi kertjei Szeged külső lakóövi, lakótelepes beépítésű 

városrészében, Tarjánban és Makkosházán találhatók (15.ábra). A két városrész hasonló 

fejlődési utat járt be. E még ma is a város szélén elhelyezkedő területek korábban a szegedi 

kertművelés helyei voltak. Ezen kerteket vagy mezőgazdasági célú területeket a szocializmus 

időszakában felszámolták, s helyükön új, tervezett városrészeket hoztak létre döntően a 

lakótelepi beépítési mód alkalmazásával. Először 1966-ban a mai Tarján, majd 1976-ban 

Makkosháza építése indult meg.  

 
15. ábraA lakótelepi mintaterület közösségi kertjeinek elhelyezkedése Szegeden Makkosháza és 

Tarján városrészekben 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A mintaterület két lakótelepének építése az ország erőltetett modernizációjának és 

urbanizálásának eredményei. A szocialista gazdasági rendszerben a városok váltak a 

fejlesztések gócpontjaivá, s településfejlesztési beavatkozásokon keresztül az állam jelentős 

támogatásokhoz juttatta a városokat, köztük Szegedet is. Az állam fejlesztési politikájából 

adódó egyensúlytalanságok eredményeként a vidéki népesség városba áramlása meghatározó 

folyamat volt. Ugyan a fejlesztési források jelentős részét a kor meghatározó ipari városai 

kötötték le, s egyes ipari városok népessége robbanásszerűen nőtt, azonban más 
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megyeszékhelyekhez hasonlóan Szeged is jelentős forrásokhoz jutott és népessége is 

dinamikusan nőtt a szocializmus évei alatt.  

A lakótelepek építésekor az állam törekedett a homogenitásra és az egyenlőhozzáférés 

biztosítására, azonban a lakáselosztási rendszer előnyben részesítette a fiatalokat és a 

szakképzettséggel bírókat, de az értelmiséget is (SZELÉNYI, I. 1983). A legtöbb lakótelep 

szuburbán jellegű volt, dominánsan lakófunkcióval, míg a rekreációs vagy kulturális 

szolgáltatások nem épültek ki. Ehhez párosult a zöldterületek alacsony aránya és rossz 

minősége, amelyek csupán épületeket elválasztó térként funkcionáltak, valódi zöldfelületi 

funkció nélkül. Ennek okait a tervezési és fejlesztési rendszer működésében lehet felfedezni. 

A mintaterület lakótelepeinek építésében tetten érhető a korszak fő tervezési 

megközelítése, a szocialista modernista városfejlesztés. Ennek elvei követték CORBUSIER 

(1981) azon koncepcióját, amely a városokat a természetben kívánta feloldani. Ez nagyjából 

azt jelentette, hogy a lakótelepeket pontszerűen kell elhelyezni az azokat körülvevő 

zöldterületeken. Vagyis koncepciója éppen az ellentétje a howardi kertvárosoknak, melyek a 

természet és a zöldterületek városba integrálását célozták, mivel Corbusier a városokat 

terítette volna szét a természetben (KERÉKGYÁRTÓ, B. 2004). Ezen tervezési elvek jelentősége 

abban rejlik, hogy az építés már a kezdetektől meghatározza a fejlesztés viszonyát a 

zöldfelületekkel. De az eredeti koncepcióval szemben az élhetőség minőségi szempontjait 

nagymértékben háttérbe szorították a mennyiségi szempontok, vagyis a megcélzott lakótelepi 

lakások száma. Ezenkívül a szocialista rendszer fokozatos eladósodása miatt egyre kevésbé 

volt forrás a környezeti minőség emelésére is a lakótelepeken.A két szegedi mintaterület 

lakótelepei is ezekben az években épültek.Ugyan a Corbusier-féle pontszerű épületelhelyezés 

megtalálható a városrészekben, azonban markánsan jelen van a tömbös és vonalas beépítés is. 

Vagyis a városrészek építésekor az élhetőség szempontjait felülírta az elhelyezhető lakosság 

száma, s ez lényeges hatással volt a zöldfelületek számára és minőségi jellemzőire is. Ezért 

máig jelen vannak a zöldfelületek mennyiségi és minőségi jellemzőiből eredő problémák. 

A két városrész lehatárolásakor figyelembe vettem SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS 

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁT (2014) és a rendelkezésre álló 

népszámlálási adatokat. Mivel az ITS több városrész összevonásával dolgozik, ezért a 2011-es 

népszámlálási adatok tömbjeiből indultam ki. Így Makkosházaként a Csongrádi sgt. – 

Makkosházi krt. – Agyagos u. és Lomnici u. által határolt területet határoztam meg. Tarjánt 

pedig a József Attila sgt. – Felső Tisza-Part és a körtöltés által közre zárt területként 

határoztam meg, amit a belváros felé a Debreceni u. – Fekcse u. – Tabán u. választ el más 

beépítési típusoktól. A lehatárolt terület részletes térképét a 10. melléklet mutatja be. A 

lehatárolás eredményeként a városrészek népessége nagyjából 37 ezer fő (31 ezer Tarján, 6 

ezer Makkosháza) volt 2011-ben (KSH, 2011).  

A két városrészben élő idősek aránya egymástól jelentősen eltér (16. ábra). Míg 

Tarjánban a 60 év feletti idősek aránya 23% volt, ezzel valamivel magasabb, mint Szeged 

egészén, addig Makkosházán az idősek aránya lényegesen alacsonyabb, csupán15%.S 

összességében megállapítható, hogyMakkosháza korösszetétele fiatalosabb, ahol a lakosság 

55%-a 40 év alatti.Ennek ellenére a 60 év felettiek abszolút száma mindkét városrészben 

magas, Tarjánban közel 7000, addig Makkosházán nagyjából 950 fő időskorú él. Fontosnak 
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tartottam megvizsgálni azt is, hogy a csak idősek (60 év felettiek) által lakott lakások aránya 

hogyan viszonyul a városrész háztartásainak számához. Tarjánban a háztartások valamivel 

több mint negyedében csak 60 év felettiek élnek (25,5%), míg Makkosházán e háztartások 

aránya 17,5% (KSH, 2011). Vagyis a két városrészben élő időskorúak száma és aránya, 

valamint kifejezetten az idősek által lakott háztartások magas aránya alátámasztja, hogy a két 

városrész számára jelentős kihívást jelent az időskorúakat érintő társadalmi elidegenedés és 

elszigetelődés.  

 

 
16. ábra Tarján és Makkosháza városrészek korösszetétele 2011-ben 

Forrás:KSH 2011-es népszámlálás adatai 

 

A közösségi kertészkedés szempontjából releváns lehet a két városrész lakosságának 

iskolai végzettségének megvizsgálása is. A KSH (2011) adatsorait áttekintve nem fedezhető 

fel jelentős különbség a két városrész népessége között, Tarjánban a lakosság 16%-a, míg 

Makkosházán 15%-a rendelkezett legalább felsőfokú végzettséggel (KSH, 2011).  

Az ITS megítélése szerint mindkét lakótelepközterületei jellemzően elhanyagoltak, 

rossz állapotúak, felújításra szorulnak, s a szabadidő eltöltésre alkalmas területek 

korlátozottan állnak rendelkezésre. Vagyis a közterületek kapcsolatteremtő, közösségépítő 

funkciója nem áll rendelkezésre. Ezenkívül az ITS külön kiemeli a közösségépítésre alkalmas 

helyek (intézmények) alacsony számát (SZEGED ITS, 2014). Ez természetesen tovább növeli a 

társadalmi elszigetelődés esélyét a kevésbé mobilis lakosság körében. Ezért a két vizsgálati 

mintaterület megfelelő helyszínnek tűnik annak feltárására, hogy a közösségi kertek hogyan 

hatnak a helyi közösségek fejlődésére és alkalmasak-e a városi közösségek kialakítására. 

A társadalmi és környezeti problémákat felismerve a városfejlesztők több helyszínen 

is beavatkoztak. A zöldterületek egy részét rehabilitálták és fejlesztették a közösségi tereket, 

például játszóterek és parkok újultak meg 2010-et követően. A lakótelepi zöldterületek 

minőségének javítása a szakirodalom szerint is hozzájárul a helyi népesség 

életkörülményeinek javításához, s a társadalmi csoportok közötti interakciók számának 

emelkedéséhez. Vagyis szerepe lehet az időskorú, elszigetelődő csoportokreintegrálásában 
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(EGEDY, T. 2005). A zöldfelületi fejlesztési programokon kívül, Tarján városrészben egy helyi 

civil szervezet kap támogatást a várostól, hogy közösségi programokat szervezzen elsősorban 

az idősebb generáció és a fiatal kisgyermekes szülők számára. Vagyis az önkormányzat 

észlelte a problémát, bár vélhetően pénzügyi erőforrásaik korlátozottak annak kezelésére. 

Emellett azt is fontos megjegyezni, hogy a rehabilitált területek és a programok nem mindenki 

számára elérhetőek, vagyis a társadalmi és környezeti problémák jelentős részének megoldása 

továbbra sem történt meg, s a társadalmi izoláció továbbra is kihívás.  

Részben a két városrész időseihez kapcsolódó kihívások, valamint a zöldterületek 

mennyiségi és minőségi korlátjaihoz kötődőproblémák hívták életre a városrészek közösségi 

kertjeit.  

A Megálló Közösségi Kert Szeged, Tarján városrészében található. A kert létesítése 

szorosan kapcsolódik a barnamezős területek revitalizációjához. A közösségi kert egy 

korábban üresen álló raktárépület udvarán jött létre, melyet egy helyi civil szervezet, a 

MASZK nonprofit egyesület vett birtokba. A szervezettagjai a városrészben aktív 

közösségfejlesztési munkát végeznek, s tevékenységüket a városi önkormányzat is pénzügyi 

erőforrásokkal támogatja. A kert kialakítása az egyesület ötlete volt, akik egy pályázati forrást 

kihasználva hozták létre a kertet az egykori raktárépület udvarában. A pályázati kiírás 

egyszerre célozta a hasznosítatlan területek revitalizációját és a közösségfejlesztést, s a civil 

szervezet úgy gondolta, hogy az ekkor még újdonságnak számító közösségi kertek jó eszközei 

ennek. A kert 2014-ben jött létre, s összesen 12 db 7 m
2
-es emelt ágyású parcellát alakítottak 

ki. Az emelt ágyások alkalmasak arra, hogy az időskorú lakosok nagyobb fizikai igénybevétel 

nélkül kertészkedhessenek. Később egy bővítés és a fűszerkert felszámolásával néhány 

további parcellát alakítottak ki. 

A kert létrehozását és első két évben történő működtetését a pályázati forrás 

biztosította. Ezt követően a civil szervezetre hárultak volna a fenntartási költségek. Ekkorra 

már a kert eredményei eljutottak az önkormányzat képviselőihez is, s azönkormányzat 

átvállalta a kert üzemeltetési költségeit a szervezettől. Vagyis a közösségi kert hosszútávú 

működtetését az önkormányzat bevonásával tudták biztosítani, s ezzel jó példáját adják 

azoknak a civil szervezetek közösségi kertjeinek, ahol azok önkormányzati támogatással 

működnek. 

A szegedi mintaterület másik közösségi kertje, a Makkosházi Közösségi Kert és 

Szabadidőközpont. A kert létrejötte szintén összekapcsolható a barnamezős területek 

revitalizációjával. A közösségi kert egy korábbi vízműtelepen létesült, amely évekig 

hasznosítatlan volt. A kert létrehozásának ötlete egyébként egy helyi lakostól származott, aki 

másokkal összefogva kereste fel a helyi képviselőt a kert ötletével. A képviselőekkor átvette a 

szervezési feladatokat, ő választotta ki a kert helyszínét, szervezte meg a kert fizikai 

kialakítását és az üzemeltetés is teljes mértékben önkormányzati feladattá vált. Vagyis a 

kezdeményezést az önkormányzat „kisajátította” és a kertet a korábban meghatározott 

önkormányzatok közösségi kertjei típusba sorolom. A kert 2015-ben került átadásra, s 

összesen 18, körülbelül 8 m
2
-es parcellát alakítottak ki. A terület multifunkciós, mivel a kert 

mellett egy fitnesz park is üzemel. A kert szervezeti háttérrel nem rendelkezik. 
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A két közösségi kert megszervezésének céljai jelentősen különböztek. Míg a 

Makkosházán található közösségi kert esetében az egészségmegőrzése és az egészséges 

életmód terjesztése volt prioritás, addig a Megálló kert esetében a civil egyesület céljaihoz és 

a kiírt pályázathoz igazodva a közösségépítés és a környezetbarát szemlélet terjesztése voltak 

a meghatározó célok. A makkosházi közösségi kert az egészséges életmódra kívánja felhívni a 

figyelmet a kertművelésen és a fitnesz eszközökön keresztül, melyhez a kertművelőkön túl a 

helyi lakosság is hozzáfér. A közösségépítés szintén fontos célja volt a kertnek, azonban a 

hangsúly inkább az egészségmegőrzés irányába mozdult el.  

Összességében a két közösségi kert között megállapíthatók hasonlóságok és 

különbségek.Mindkét közösségi kert barnamezős beruházás eredményeként létesült, 

nagyjából hasonló méretben, a budapesti közösségi kerteknél jóval kevesebb parcellával és 

kertművelővel.Mindkét kert megszervezésének ötlete kapcsolódik a helyi civilekhez vagy a 

civil szférához, de később az önkormányzat bekapcsolódott a kezdeményezésekbe. Ez a 

makkosházi kert esetében azt jelentette, hogy a tervezési fázistól kezdve a döntéshozatali 

jogköröket az önkormányzat gyakorolta. Vagyis a kert top-down szervezési és működési 

modellt követett. Míg a Megálló Kert szintén top-down módon jött létre, mégis a 

döntéshozatalba jobban beengedi a kertművelőket, s ez az önkormányzat bevonása után is így 

maradt, mivel a fenntartó továbbra is az egyesület, s az önkormányzat támogatóként jelenik 

meg a kert működtetésében. A működési modell mellett különbséget jelentenek az eltérő 

célok is, amik később hatással lehetnek a kertek közösségépítő céljairais. 

 

4.4. A szegedi mintaterületen végzett kutatás legfőbb eredményei 

 

A következőkben a szegedi lakótelepi mintaterület kutatási eredményeit kívánom 

bemutatni. A fejezet célja annak megismerése a kertészek szubjektív véleményein keresztül, 

hogy a két közösségi kertben milyen mélységű közösségek formálódtak. Egyáltalán 

közösségeknek tekinthetők-e a kertművelők csoportjai. A két közösségi kertben feltárt 

eredményeimet külön alfejezetekben mutatom be. Mielőtt azonban rátérek az eredményekre 

bemutatom az alkalmazott értelmezési keretet. Erre azért kerül sor itt, mert az nem 

illeszkedikszorosan a dolgozat elméleti fejezeteihez, sem annak módszertanához.  

 

4.4.1 A közösségi kohézió és a lakótelepi társadalom válságának értelmezési kerete 

  

A társadalom válsága, s a társas kapcsolatok gyengülése hosszú ideig közhelyszerűen 

jelent meg a tudományos diskurzusokban, általában egy korábbi ideálisnak vélt társadalmi 

állapotra hivatkozva. PAHL, R. E. (1991) szerint „... állandó jelenség a szociológusok 

körében..., hogy megállapítsák saját koruk társadalmi szolidaritási szintjének lecsökkenését, 

az erkölcsi normák zavarossá válását. Bár a hagyományos erkölcs aranykora jellemzően nem 

túl pontosan van meghatározva…”(PAHL, R. E. 1991, 345 o.). FORREST, R.– KEARNS, 

A.(2001) szerint a válság érzésének és megtapasztalásának oka az, hogy a társadalmi 

interakciók módja és a társadalom integrációjának szabályai folyamatosan átalakulnak, s egy-

egy korábbi időszak a maitól eltérő társadalmi normáihoz viszonyítása a jellemző. Attól 
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azonban a társadalmi rend aranykorára hivatkozók eltekintenek, hogy a korábbi állapotban 

sem mindenki által ismert és elfogadott szabályok szerint működött.FORREST, R.– KEARNS, 

A.(2001) szerint sokkal inkább dinamizmussal, mint állandósággal jellemezhető társadalmi 

érák váltakozásáról beszélhetünk. Vagyis megállapíthatók különböző korszakok, melyekben 

egy-egy domináns szervezési és társadalmi érintkezési mód létezik, de ezek időben egyrészt 

nem állandóak, másrészt egy adott érán belül a normától eltérő érintkezési módok is 

létezhetnek.  

FORREST, R.– KEARNS, A.(2001) több tényezőt határozott meg, amik a társadalmi 

kohézió alapját jelentik (9. táblázat). A kohézió alapvető eleme a szereplők közötti interakció 

ésaz együttműködési képességük. Fontos az azonos földrajzi helyhez kötődés is, de jelentős 

szerepe van a szolidaritásnak és a konfliktuskezelési képességnek is. Ezenkívül lényeges, 

hogy a közösséghez tartozás mögött hasonló motivációk húzódjanak meg. 

 

Tényező Leírás 

Közös értékek Közös célok, morális irányelvek és viselkedési szabályok, 

politikai intézmények támogatása és politikai aktivitás 

Társadalmi kontroll és rend Átfogó társadalmi konfliktusok hiánya, hatékony informális 

társadalmi kontroll 

Szolidaritás és alacsony 

jövedelmi különbségek 

Összefüggő gazdasági és társadalmi fejlődés, hatékony 

újraelosztó rendszerek, egyenlő hozzáférés a 

szolgáltatásokhoz, az egymással való együttműködés 

intézményének elismerése és együttműködés 

Társadalmi hálózatok és tőke Magas fokú interakció a közösségeken és családokon belül, 

társadalmi felelősségvállalás, közösségi cselekvés 

Helyhez kötődés és identitás Erős helyhez kötődés, összefonódott egyéni és helyi identitás 

10. táblázat A társadalmi kohézió tényezői 

Forrás: FORREST, R.–KEARNS, A. (2001) nyomán saját szerkesztés 

 

A társadalmi kohézió vizsgálata hamar a lakóhelyi közösségek felé irányította a 

figyelmet (GLASTER, G. 2001; MEEGAN, R. – MITCHELL, A. 2001). Erre utal a korábban 

bemutatott ipari munkásság lakóhelyi közösségeinek vizsgálata is. A lakóhely és a kohézió 

kapcsolata felveti a földrajzi keretek kérdését. DAVIES, W.– HERBERT, D. (1993) 

megállapította, hogy a közösség és szomszédság fogalmak nem azonosak. Véleménye szerint 

a közösség társadalmi jellemzőket magába foglaló fogalom, míg a szomszédság térbeli 

jellemzőkkel bír. Ez azt jelenti, hogy a szomszédság a közösséget inkább földrajzi helye 

szerint, mint társadalmi jellemzői (kohézió és kapcsolatok erőssége) alapján határozza 

meg.Bár MEEGAN, R.– MITCHELL, A. (2001) definíciója szerint a szomszédság az a hely, ahol 

az emberek jól ismerik saját korcsoportjuk tagjait, a főbb intézményeket és épületeket. 

GLASTER, G. (2001) pedig már térbeli tényezők és a helyi lakosok társadalmi jellemzőinek 

aggregátumaként értelmezi a szomszédságokat, vagyis esetében a szomszédság már a 

földrajzi keretek mellett erős társadalmi tartalommal is bír. Mindkét megközelítésnek megvan 

a jelentősége, azonban a közösségi kertek vizsgálata esetében előnyösebb a közösségeket 

társadalmi dimenziójuk mentén vizsgálni. 
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A lakóhelyi közösségi kohézió vizsgálatának érdekes aspektusa a lakótelepi 

társadalom. A városi társadalmak jelentős része magas beépítés-sűrűségű területeken, a 

posztszocialista államokban lakótelepeken él, amelyek néha egy-egy város lakosságának 

40%-ának is lakóhelyei (VAN KEMPEN, R. ET AL. 2005). A szocializmus alatt létrehozott 

lakótelepek a városközponttól távoli területeken, a perifériákon jelentek meg, mely egyébként 

nyugaton is jellemző volt (DEKKER, K. – VAN KEMPEN, R. 2004). Ez azt jelenti, hogy ezen 

társadalmak ugyan a város egészéhez kapcsolódtak, azonban a helyi közösségeket az 

alapokról kellett megszervezni. A társadalmi jelenségek ismeretében – illetve a lakótelepek 

funkcióit tekintve – a kor kutatói részben önálló „városoknak”tekintették a lakótelepeket, 

utalva azok elszigeteltségére (SZELÉNYI I. – KONRÁD GY. 1969). A lakótelepépítéseket csak 

lassan követte a szolgáltatások,a közszolgáltatások kiépítése és a közterületek fejlesztése, 

ezért a lakosok integrációját biztosító helyszínek korlátozottak maradnak, s ezért problémát 

okozott a társadalom fragmentáltsága. A kohéziót gyengítette a lakótelepek vizuális 

egyhangúsága, a landmarkok hiánya, melyekhez a helyi lakosság kötődhetett volna. Vagyis a 

laktótelepek esetében inkább szomszédságokról lehet beszélni, mint ténylegesen 

együttműködő közösségekről. 

A hazai lakótelepek közösségi tereinek hiányosságaira hívta fel a figyelmet SZELÉNYI 

I. ÉS KONRÁD GY. (1969) is. A közösségi terek hiányosságait később más posztszocialista 

országokban is alátámasztották (ŠUŠKA, P. – STASÍKOVÁ, L. 2013). A lakók többsége a 

szocializmus alatt szabadidő eltöltése céljából belvárosokat kereste fel. Ugyan SZELÉNYI I. ÉS 

KONRÁD GY. (1969) kiemelték, hogy társas kapcsolatok kialakításának lehetőségét növelték a 

helyi intézmények – például óvodák, iskolák –, azonban azt prognosztizálták, hogy a 

gyerekek önállósodásával az intézmények használatán keresztül kiépült kapcsolatok 

gyengülni fognak, s a korosodó lakosok egymástól fokozatosan elszigetelődnek (SZELÉNYI I. 

– KONRÁD GY. 1969). 

A lakótelepek társadalmának alakulására jelentős hatással volt a rendszerváltozás. 

Egyrészt a korábban említett keretek, a közös munkahely, a szakszervezetek, illetve a nem túl 

sok szociális intézmény leépülése tovább gyengítette a kohéziót. Ezenkívül a rendszerváltozás 

sok helyen a tehetősebbek kiáramlását, s a hátrányos helyzetű lakosság koncentrációját 

eredményezte. A rendszerváltozást követően a lakótelepi társadalmak belső egyensúlya 

felborult. A társadalmi sokszínűség és kohézió a kiköltöző lakosság és az öregedő népesség 

következtében sok esetben megszűnt, a lakótelepek státusza lecsökkent, a lakótelepek 

presztízse megszűnt, s ezzel halmozott társadalmi-gazdasági problémákkal terhelt gócpontok 

keletkeztek a városi térben (CSIZMADY A. 2008; DEKKER, K. – VAN KEMPEN, R. 2004).  

Az azonos társadalmi státuszban élők koncentrálódása ugyan a közösségi kohézió 

erősödését is jelenthette volna, azonban a megfelelő infrastruktúrák hiánya és a gazdasági 

problémák éppen a kohézió ellen hatottak. A romló épületállomány megújítását a piac nem 

oldotta meg, ezért az állam karbantartási, felújítási programokat indított, melyek döntően az 

épületek műszaki-fizikai állapotára fókuszáltak,s az évtizedek óta hiányzó vagy rossz állapotú 

közösségi terek megújítására nem került sor.S összességében megállapítható, hogy a 

lakótelepi társadalom kohézióját biztosító feltételek ma is korlátozottan állnak rendelkezésre.   
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4.4.2 A Megálló közösségi kertben végzett kutatás eredményeinek bemutatása 

  

A közösségi kertek társadalmi kohéziót erősítő jellegére gyakran hivatkoznak a 

hétköznapi diskurzusokban. Sokan úgy vélik, hogy a kertek jó terepei a 

közösségfejlesztésnek, bár a közösségi rendezvényeken túl ritkán fogalmazzák meg azt, hogy 

pontosan mik azok a tényezők, amikalkalmassá teszik a kerteket erre a célra. A továbbiakban 

a Megálló közösségi kertben szerzett kutatási tapasztalataimat foglalom össze a közösségi 

kohézió kapcsán, s a fejezetben FORREST, R.– KEARNS, A. (2001) fő tényezői mentén 

értelmezem az eredményeimet.Részletesen bemutatom azt is, hogy milyen véleményekkel 

találkoztam a kert első és harmadik művelési időszakában. 

A közösségi kerthez kapcsolódó értékeket két oldalról érdemes megvizsgálni. Egyrészt 

fontos megismerni a kert koordinátorainak véleményét, mivel ők felelnek a kert működéséért, 

ezért az általuk fontosnak tartott értékek mindenképp hatással vannak a kertészek közösségére 

is. Másrészt pedig a kertészek magukkal hozott értékei pedig alapvetően határozzák meg a 

közösségi kohézió lehetőségét.  

A kert koordinátorok által megfogalmazott értékek alapvetően az egyesülti értékeket 

tükrözik, azonban mivel a kert maga egy pályázat eredményeképp jött létre, ezért az abban 

megjelenő szempontok is manifesztálódnak az általuk közvetített értékekben. Az egyesült 

maga elsődlegesen közösségipontként funkciónál, s a legkülönbözőbb társadalmi csoportok 

megszólítására és aktivizálásra törekszik. A programjaikkal elsősorban a helyi, tarjáni 

lakosokat célozzák, azonban a rendezvényeken bárki részt vehet. Így a közösségépítés 

fókusza bár a városrészre helyeződik, a gyakorlatban azonban ennél tágabb szintű 

közösségépítés zajlik. A közösségépítési misszióba illeszthető elem maga a közösségi kert is. 

Annak kialakítási feltétele volt, hogy lakótelepi környezetben a lakótelepi lakosok számára 

jöjjön létre. A kert létesítésének a döntő célja a közösségépítés volt, de ezen túlmenően a 

kikapcsolódás, a hasznos szabadidő eltöltés és az élelmiszertermelés is megjelentek célként.  

„hogy közösségépítés a Retek utcai lakótelepen, tehát ez így lett megnevezve. 

Szegeden ezzel van fémjelezve a lakótelepi probléma… Olyan célzattal (hoztuk 

létre), hogy emberek tudjanak itt szabadidőt eltölteni, valami értelmet adjunk 

nekik arra, hogy hasznosan töltsék el az idejüket. Lehozhatják ide a gyerekeiket is, 

úgyhogy egy másik generáció is úgymond belenövekszik a növénygondozásba.” 

(Int. 35, 29). 

Az egyesület által megfogalmazott célokon túl közös értéket jelöl a művelés módja is. 

Az egyesület előre meghatározta, hogy a kertben kizárólag organikus művelést lehet végezni, 

a vegyszerek használata tiltott. Ezenkívül a kerthez az egyesület a legtöbb műveléshez 

szükséges eszközt biztosítja, valamint a vízvételi lehetőséget és a kertihulladék 

komposztálását is. Az eszközökhöz és a kert infrastruktúrájához a hozzáférés egyenlő módon 

biztosítva van minden kertész számára. Vagyis a kertészek „közös tulajdon”-ként 

használhatják a kertet és a biztosított eszközöket. S összességében az egyesület céljai, a 

műveléshez kapcsolódó elvárások, valamint a kert eszközeinek és infrastruktúrájának 

biztosítása jelenti a keretet a közösségépítéséhez. 
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A közös értékek kertészek oldaláról történő megvizsgálása alapvetően a csatlakozási 

motivációk azonosítását jelenti. Az első vizsgálat alkalmával megkérdezett kertészek 

csatlakozási motivációja elsősorban maga a kertészkedési tevékenység vagy korábbi 

kertészkedési tapasztalataik felelevenítése. Többen megemlítették, hogy korábban 

családiházban éltek, s ott kertműveléssel is foglalkozta, s mióta a lakótelepi lakásukban élnek, 

hiányzik számukra ez a tevékenység. Érdekes, hogy a csatlakozási motivációk e típusa a 

budapesti mintaterületen egyáltalán nem jelent meg. Egy tipikus válasznak tekinthető a 

következő: 

„Családi házban nőttem fel, ott mindig kertészkedtünk és szerettem volna valami 

hasonlót. Adódott a lehetőség, és jelentkeztem, hogy hátha bekerülünk mi is.” (Int. 

65, 32) 

Gyakori csatlakozási motiváció a szabadidő eltöltése, a kikapcsolódás vagy relaxáció, 

és a gyerekek oktatása is. Külön figyelmet érdemel ez utóbbi, ami alatt a gyerekek 

kertészkedésre való megtanítását értették. E válasz szintén összhangban van a korábban 

kiemelt kertészkedési tevékenységek felelevenítésének motivációjával, hiszen itt a 

tapasztalatok és tradíciók átadásáról van szó.  

Többeknél egyébként a zártkerti művelés városi alternatívájaként jelent meg a 

közösségi kert. Ezt még inkább alátámasztja azt, hogy a közösségi kertet elsősorban 

kertészkedési lehetőségként értelmezték, amelyet a kisebb terület ellenére lakóhelyükhöz 

közelebb, olcsóbban tudnak végezni. 

„Mert a zártkert pénzbe kerül, meg az nagy. Kerestem már korábban kertet, és 

ahhoz képest, hogy az mekkora volt nem került sokba, de nem tudok olyan sok időt 

rászánni.” (Int. 66, 46)  

A közösséghez tartozás azonban ritkán szerepelt a csatlakozási motivációk között. 

Ennek az lehetett az oka, hogy ekkor még a közösségi kertek újdonságnak számítottak 

Szegeden, s a jelentkezők nem voltak teljesen tisztában a közösségi kertészkedés céljával. S 

azt leginkább a kertészkedéssel azonosították.  

 A csatlakozási motivációktól eltérő, de közös értéknek tekinthetők a kerthez 

kapcsolódó járulékos hasznok is. Több kertész említette, hogy a kertészkedés a fizikai munka 

és az aktivitás révén pozitívan hat a fizikai és mentális egészségére. Vagyis a kertészkedők 

tisztában vannak a közösségi kert művelésen túli hasznával is, fontosnak tartják azt, s az 

egészségmegőrzés a kertészek közötti kapcsolat mélyítését is segítheti. 

„Lefoglal, nem agyalok bent a panelban. Munka után felfrissülök idekint. Volt, 

hogy már reggel 6 kor kint voltam.” (Int. 67, 55) 

A második feltárás során a kert koordinátorokkal folytatott beszélgetés alapján 

megállapítható, hogy a csatlakozókat továbbra sem a közösséghez tartozás motiválta. A 

koordinátorok még arról is beszámoltak, hogy a kertészek inkább tartanak attól, hogy milyen 

közösségbe fognak kerülni és kikkel kell együtt művelniük. A kertkoordinátorok ezt az inkább 

negatív hozzáállást az alábbi módon határozták meg:  

„(A közösséghez tartozás) Az nem. Szerintem egyáltalán és ódzkodnak is tőle. … 

kikkel fogok én itt együtt kertészkedni?” (Int. 35, 29) 

„A közösség biztosan nem, mert az nem látszik…” (Int. 36, 35) 
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A tagok fő motivációja szerintük inkább a kertészkedés és a szabadidő eltöltése voltak. 

Ez lényegében megegyezik azzal, amit megállapítottam első kutatásom során is. A 

koordinátorok véleménye alapján úgy tűnik, hogy a közösséghez tartozás továbbra sem 

jelenik meg tényezőként. 

 Maguk a kertészek is arról számoltak be, hogy fő csatlakozási motivációjuk a 

kertművelés. Sokan azért váltak a közösségi kert tagjává, mert szerették volna feleleveníteni 

kertészkedési tapasztalataikat, vagy éppen azért, mert kertesházba terveznek költözni és 

szerették volna kipróbálni, hogy a kertészkedés mennyire való nekik. Ez utóbbi választ azért 

fontos kiemelni, mert rámutat arra, hogy e kertész számára a kerthez csatlakozás ideiglenes 

jelleggel történt, s a kertet pusztán eszköznek tekinti a továbblépésre. Ez a szemlélet pedig a 

vélhetően a közösségi életben való részvételre is hatással van. Egy tipikus válasznak 

tekinthető a következő idézet a második feltárás során: 

„Mert sajnos otthon nincs erkélyem, és csak az ablakban termeszthettem a 

paradicsomot, most meg már sikerült ezt a kertet megcsípni és nagyon jó, nagyon 

kellemes” (Int. 38, 66) 

 A kertművelési motivációt követi az első feltárás alkalmával is említett szabadidős 

tevékenység, valamint a kertészkedési tapasztalatok átadása a gyerekeknek. Új szempontot 

jelent annak a kertésznek a válasza, aki a csatlakozását egyértelműen környezeti 

felelősségvállalással indokolta. Számára a közösségi kertészkedés a környezetvédelem 

megélést jelenti, s ezzel e tevékenység kapcsolódik életstílusához is: 

„Egyébként is igyekszem az életemet úgy beállítani, hogy amit lehet 

újrahasznosítok, oda figyelek a környezet védelmére, amennyire lehetséges 

igyekszem tudatosan vásárolni, élni, nem pazarolni, nem dobok ki ételt, szatyorral 

járok vásárolni, főzöm a mosószert stb.” (Int. 42, 43) 

 Egy másik kertész számára pedig az egészségmegőrzés is fontos csatlakozási 

motivációt jelentett. Bár az ő esetében szintén a kertművelés a motiváció, azonban 

megállapítható, hogy az csak közvetve, mivel a kertészkedési tevékenységen keresztül 

biztosítja az, hogy egészséges élelmiszerekhez jut, s ezzel javítja fizikai egészségét. Ez a 

kertész az alábbi módon fogalmazta meg csatlakozási motivációját: 

„(Azért csatlakoztam,)Mert sajnos otthon nincs erkélyem, és csak az ablakban 

termeszthettem a paradicsomot, most meg már sikerült ezt a kertet megcsípni és 

nagyon jó, nagyon kellemes… és biotermesztés folyik, s mivel beteg vagyok a 

paradicsomot is azért akartam, mert a daganatosoknak az a jó, ha minél kevesebb 

vegyszer van. És akkor ennek ezért örültem meg.” (Int. 42, 43) 

Tehát a csatlakozási motivációk között a közösség a második felvétel során sem jelent 

meg. Ez egybevág a koordinátorokmegállapításaival és az első feltárás eredményével is. 

Érdekes, hogy mindez annak ellenére van így, hogy ekkor már a közösségi kert ismertsége 

nagyobb volt a városban, és a kert közösségi céljairól a jelentkezőknek is több információ 

állhatott rendelkezésére, azonban a kertekben továbbra is művelési helyszínt láttak. 

A második felvétel során a közös értékek egy további dimenzióját is megvizsgáltam. 

Leginkább arra voltam kíváncsi, hogy a kertészekben elindított-e olyan változást a 

kertészkedés, ami civil aktivizmus vagy politikai tevékenységként is értelmezhető. Az 
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interjúválaszok alapján megállapítható, hogy a kertészek egyike sem lépett be civil 

szervezetbe a kertészkedése megkezdése óta. A kert koordinátorok erről úgy vélekedtek, hogy 

a kertészkedés nem ébresztette fel a kertészekben a civil aktivizmust, s a kerten kívüli ügyek 

felől nem is érdeklődnek: 

„Ezt tudom, hogy nem (nem csatlakoztak civil szervezethez). Nem nyitott meg 

bennük olyan részeket a kertészkedés. De nagyon sokan nem is érdeklődnek még 

afelől sem, hogy mi van itt a közösségi házban. Az egyik hölgy is csak mostanában 

kezdett el a gyerekével járni a baba-mama klubba” (Int. 35, 29) 

Bár kiemelték, hogy a környezetvédelmi ügyekkel jobban foglalkoznak, s általános 

jelenséggé vált, például az otthoni zöldhulladék komposztálása a közösségi kertben: 

„… többen rájöttek, hogy a komposztot otthonról hozott zölddel is tudják 

feltölteni. Pedig hosszan az otthonit nem hozták be. Itt lehetőség van arra, hogy 

környezettudatosabbá váljanak. Figyelmesebbek a környezet felé, egymás felé, de 

van, aki csak a sajátjával foglalkozik.” (Int. 36, 35) 

A kohézió alapjának fontos tényezője a belső kontroll és rend. Mivel a Megálló Kert a 

vidéki városok között korainak számít, s Szegeden is az első volt ezért az egyesület több 

csatornán keresztül kommunikálta a kert megszervezését a helyi lakossággal. A 

kommunikációs kampányuk eredményeként némi túljelentkezéssel indultak, de mivel többen 

a kert átadása előtt lemondták, ezért minden jelentkező számára jutott parcella. Később egy 

várólistát hoztak létre, ami biztosította, hogy demokratikus módon jutnak a kertészek 

parcellákhoz, s a kiválasztási folyamat nem okoz konfliktust.  

A közösségi kert megszervezésekor az első konfliktusforrást maga a kert létrehozása 

jelenthette. A kertészek a tervezetthez képest több hónapos csúszással vehették át 

parcellájukat a művelési szezon közepén. Bár az első feltárás során megkérdezettek erre nem 

panaszkodtak, azonban a kert korai időszakában mindenképpen meghatározó konfliktusforrás 

lehetett. 

A kert átadását követően megjelenő konfliktusokat és a kert belső rendjét először 

ismét a kertkoordinátorok szemszögéből mutatom be. A koordinátorok a kert első művelési 

szezonjára úgy emlékeznek vissza, hogy hatalmi jellegű konfliktusok zajlottak le köztük és a 

kertészkedők között. Kezdetben a szerepek tisztázatlanok voltak, mind a kertészkedők, mind a 

koordinátorok részéről. Ennek hátterében az állt, hogy a közösségi kert működési és 

döntéshozatali mechanizmusát ki kellett alakítani, s a felelősségeket le kellett tisztázni. Erre 

ekkor még magyar kézikönyvek és gyakorlati tapasztalatok nem álltak rendelkezésre, ezért ezt 

csak tapasztalati úton alakíthatták ki. A koordinátorok kiemelték, hogy a kertészeknek is el 

kellett fogadni, hogy a kertbenviszonylagos alárendelt szerepük van. Később a hierarchia 

viszonyok megszilárdulásával a hatalmi jellegű konfliktusok oldódtak.  

„Az első év mindenki számára új volt, nem csak a tagok, hanem számunkra is. 

Ezért a kezdeti időszakban nagyon sok félreértés volt mindkét oldalon. Azt is le 

kellett velük beszélni, hogy mi vagyunk azok, akik őket koordinálják és nem ők 

egymást.” (Int. 35, 29) 

Maguk a kertészek is arról számoltak be, hogy a kert kezdeti időszakában több 

konfliktus is volt a kertben. A válaszadók nem említették a kert koordinátoraival lezajlott 
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konfliktusokat, inkább az egymás közötti nézeteltéréseket emelték ki. Gyakori 

konfiktusforrásként említették a közösmunka alóli kibújást, a kert és a kerthez tartozó 

eszközök rendben tartását, valamint a közösségi programokon részvétel hiányát is. Érdekes, 

hogy az egyik kertész azt is megemlítette, hogy e konfliktusok egy része a közösségi média 

felületeken zajlik. 

„Persze, minden közösségben van. Van, ahol jobban viselik, valahol nem. 

Szerintem a közösségi kert arról szól, hogy mindenki műveli a sajátját és részt 

vesznek a közös programokon, de ez itt nem történt meg. Nekem ebből volt 

konfliktusom. Én szívem lelkem bele adom a kertben.” (Int. 67, 55) 

A második vizsgálat idején lényegi konfliktusokróla kert koordinátorok és a kertészek 

már nem számoltak be a koordinátorok, bár eseti jellegű kisebb nézeteltérések ekkor is 

előfordultak. Ezek leginkább olyan ügyek voltak, amik a másik művelésébe történő 

beavatkozáshoz kapcsolódnak, s konkrétan a kéretlen locsolást jelentik. Ezek megoldásában a 

koordinátorok személyes kommunikációval próbáltak részt venni. Ezenkívül a közösségi kert 

belső rendjének fenntartására kialakított közösségi média csoportot is megemlítették a 

kertészek. A csoportban a koordinátorok is jelen vannak, akik bizonyos kérdések megvitatását 

ezen a felületen végzik el a kertészekkel, de van amikor szavazásokat indítanak és 

emlékeztetőket küldenek. Erről a kertészek úgy vélekedtek, hogy  

„Facebookon szoktunk beszélgetni, mert most már mindenki fent van a 

csoportban és akkor, ha van valami az Eszter
4
tesz fel kérdést és akkor mindenki 

elmondhatja a véleményét. Például, hogy ha valamit el kell hoznunk akkor együtt 

menjünk el érte, vagy külön.” (Int. 37, 34) 

Vagyis alapvetően a második feltárásom idején a kertkoordinátorok úgy 

látják,valamint a kertészek véleményei sem utalnak annak az ellenkezőjére, hogy akert belső 

rendje megszilárdult, a működés szabályai letisztázódtak és azt mindenkielfogadta. Ez azt 

jelenti, hogy a közösségi kohézió egyik további feltétele –a kontroll és rend – teljesült. 

A kertészek közötti szolidaritás leginkább egymás kertjének locsolásában és a közös 

terültek rendben tartásában érhető tetten. Bár a kert korai éveiben felvett interjúkban ezeken 

kívül más konkrétumokról nem számoltak be. A második felvétel során a kertészkedők 

szintén egy szolidáris közösségről számoltak be. A szolidaritás továbbra isabban mutatkozik 

meg, hogy hosszabb távollét esetén mindig van, aki besegít a másiknak, vagy tanácsot adnak 

egymásnak a palánták neveléséről.  

„Volt olyan, hogy nem tudtam két napig jönni és meglocsolták a kertemet. Szóval 

én is meglocsolom a kertjüket ha látom, hogy a másiknak éppen nem sikerült.” 

(Int. 38, 66) 

A közösségi kohézió legfontosabb építőköve az adott csoport kapcsolatainak hálózata 

és az egymás közötti interakciók száma, jellege. Alapvetően megállapítható, hogy a kertészek 

a művelési időszakokban rendszeresen járnak, általában napi szinten a kertbe, vagyis 

lehetőségük van egymással találkozni és interakcióba lépni.  

                                                 
4
 Az idézetben szereplő, a kert koordinátorra utaló nevet személyiségi jogai védelmében megváltoztattam. 
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Az első feltárás idején a vizsgált közösség még új volt, legtöbben annak 

formálódásáról mutattak pillanatképeket. A kertészek például beszámoltak arról, hogy a 

kezdetben egymás felé semleges kapcsolatokkal bíró kertészek fokozatosan csoportokba 

rendeződtek, s a korábbi kapcsolatok teljesen átalakultak. Vagyis a közösség hamar 

fejlődésnek indult, s egy relatív kis méretű közösségi kertben is kialakultak a szerepek. Ez a 

folyamatot az egyik kertész az alábbi módon vázolta fel: 

„Jó más fajta emberek megismerni. Lassan kialakultak a szerepek, mindenki 

megtalálta a saját szerepét, és érdekes volt figyelni, hogy ki milyen lesz. Érdekes 

volt látni, hogy az eleinte teljesen egyenrangú emberek között, hogy kiből lesz a 

vezető, kiből lesz a kritikus, a pénztáros a stb. Tehát úgy működik, mint minden 

más közösség.” (Int. 66, 46) 

Az interjúalanyok válaszai alapján leginkább arra lehet következtetni, hogy a kertészek 

csoportja két részre bomlott fel, egy a közösségi szempontokat inkább figyelembe vevő 

csoportra és inkább a kertészkedésben érdekeltekre. Vagyis a kezdeti motivációja ugyan 

mindenkinek a kertészkedés volt, de több kertész esetében – ahogy megismerték a közösségi 

kerteket – a közösségi szempontok kerültek előtérbe, míg másoknál ez a továbbiakban sem 

játszott jelentős szerepet. Ugyan a közösséget firtató kérdésekre általában azzal válaszoltak, 

hogy örülnek, hogy közösségben vannak, de közösségi feladatok elvégzéséből és a közösségi 

életben való részvételből már jólmegállapítható volt a közösség ambivalens jellege. 

„Jó lett volna, ha lett volna, de itt nem olyan a szervezés. Szerettünk volna nyári 

sütögetéseket, zsíros kenyér partit és hasonlókat. Forraltborozást ősszel. De 

bármit, gondolkoztunk társasjátékozáson, hogy a társaság megismerje egymást 

jobban” (Int. 64, 32).  

Az idézet szemlélteti, hogy az együttműködési hajlandóság alacsony volt a vizsgálat 

időszakában. Többen egyébként kiemelték, hogy a közösségi ház közösségi programjain részt 

vesznek, de a kertészek által kezdeményezett programok – úgy tűnik – nem motiválták a 

kertészek többségét. Az együttműködés magasabb szintjéről 3-4 fő beszámolt, akik a kerten 

kívül is rendszeresen találkoznak. Vagyis a kert első vizsgálata idején hiába alakultak ki 

interakciók a kertészek között a napi tevékenységeken keresztül, azok nem váltak szoros 

kapcsolatokká, s a kertészek egy részének együttműködési hajlandósága is alacsony maradt.  

A második vizsgálatidején a koordinátorok ugyan beszámoltak bizonyos mértékű 

szolidaritásról és együttműködésről, de szerintük erős közösség formálódásnak nincsenek 

látható jelei. Kisebb klikkek alakultak ki, de jellemzően a kertészkedők egyedül járnak kertet 

művelni, s egymással alkalomszerűen találkoznak. Vagyis a kertészkedésre, sokkal inkább 

egyéni, mint közösségi tevékenységként tekintenek.  

A kertészek közötti kapcsolatok gyengeségét leginkább a rendezvények, közös 

programok hiánya jelzi. A koordinátorok alapvetően a kertészkedők passzivitásáról számoltak 

be e téren. Ugyan előfordulnak közös rendezvény szervezésére ötletek, de ezek rendszerint 

nem valósulnak meg, mert a kertészkedők a feltételek biztosítását a koordinátoroktól várják. 

A koordinátorok szerint a rendezvényeket a kertészeknek maguknak kellene megvalósítani, s 

az ő szerepük a közösség támogatása, de nem aktív működtetése. Rendezvények hiányában 

viszont a kertészkedőknek nincs lehetőségük egymás jobb megismerésére. A közösségi és 
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egyéni célok ütközésére érdekes példát fejtette ki az egyik koordinátor, aki arról számolt be, 

hogy volt olyan eset, amikor egy kertész a saját családjával kiment a kertbe sütögetni, de 

másokat nem hívott meg.  

 A koordinátorok szerint az, hogy a kertészek nem szerveznek rendezvényeket 

maguknak, társadalmi okokra vezethető vissza. Szerintük a kertészkedőknek alapvetően nincs 

igénye a közösséghez tartozásra. A szervezés gyakran egy-egy személyre, általában az 

ötletgazdára hárul. De, ha a kertészkedők csak felületesen ismerik egymást, egy látszólag 

egyszerű feladat megszervezése és megvalósítása is komoly akadályokba ütközhet. Az 

ötletgazda bizonyos részfeladatokat ideális esetben másra oszt, másokat is bevon, s a 

feladatokat egymás képességeihez mérten osztja el. Erre azonban nincs lehetőség olyan 

közösségben, ahol nem ismerik egymást a résztvevők. Ezt a nehézséget az egyén önkéntes 

feladatvállalásával lehetne áthidalni, de a koordinátorok szerint erre ritkán kerül sor.  

A második felvétel során válaszoló kertészek kifejtették, hogy a közösség még 

formálódik, deegymást alapvetően szimpatikusnak tartják. Komolyabb konfliktusokról ők 

sem számoltak be. Azonban akontrollkérdésekből kiderült, hogy a kertészkedők nem ismerik 

egymást alaposan. Kontroll kérdéseim a többi kertész foglalkozására, lakóhelyére, jövedelmi 

helyzetére és iskolázottsági fokára vonatkoztak.  

 „Nem ismerem őket annyira, hogy a többi kertész személyéről vagy 

foglalkozásáról bármit is tudjak mondani.” (Int. 39, 34) 

 „Nem tudom nagyon, inkább 1-2 személyről vagyok biztos (hogy környékbeli, 

tarjáni lakos)” (Int. 42, 43) 

Ez utóbbi válasz azért érdekes, mert a Megálló kerthez kizárólag tarjániak 

csatlakozhatnak. Ez utalhat arra is, hogy a kertészkedők a közösségi kert és ház céljaival 

nincsenek megfelelően tisztában. Másrészt mivel nem tudják, hogy egy szomszédság lakosai, 

ezért a közösségi kohézió egyik láncszeme, a közös helyi identitás is részben sérül. Ebben az 

esetben a kertészkedők közössége nem válik szomszédsági közösséggé, egy szűk lokációhoz 

kötődő, inkább érdeklődési kör alapján szerveződő közösségről beszélhetünk.A közösség 

gyengeségére utal, hogy a kertészkedők közül két személy említette, hogy szorosabb 

kapcsolata lenne valakivel.  

A kertészkedők a közösségi események hiányáról is beszámoltak, s annak szervezését 

a koordinátoroktól várják. Ez a kert hatalmi struktúrájából adódhat, s a kertészek úgy 

gondolják, hogy a koordinátorok feladata őket összeismertetni. Néhány kertész saját maga 

erejéből igyekszik közösségi eseményt szervezni, de a kutatás időpontjában közösségi 

esemény még nem valósult meg. 

 „Hiányolom, hogy a kerttulajdonosok kicsit összébb tartsanak, hogy jobban 

megismerjék egymást. Én azt vártam a nyáron, hogy egy kis összejövetel lesz, 

hogy jobban megismerjük egymást...” (Int. 39, 34) 

A közösségi kohéziót erősíti ahelyhez kötődés is, ami a véleményem szerint 

aáltalánosságban a közösségi kertekben rendelkezésre áll. A kertek egy jól beazonosítható 

pontot jelentenek a kertészek számára a városrészben, amihez erősen kötődnek. A parcellához 

jutásra egy várólistára történő feliratkozás után került sor, s ahhoz csak olyan személyek 

jutnak hozzá, akiknek határozott és tartós igényük van rá. A várakozás, majd a parcellához 
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jutás öröme, pedig erősíti a kötődést a kerthez. Fontos az is, hogy a kertészek birtokukként 

tekintenek a kertjükre, sajátjukként művelik, ápolják és díszítik. A föld megművelése, a 

hosszabb-rövidebb ideig tartó fizikai tevékenység és a pihenés szintén erősítik a kapcsolatukat 

a kerthez. A kötődést a kert egyedi és közösen készített tárgyai is erősíthetik (6. kép). Az erős 

érzelmi kötődésre jó példa a következő interjúalany válasza: 

„folyton le akartam ide jönni kertészkedni, és el voltam keseredve, ha nem 

jöhettem. És az, hogy a panelban ne egyedül legyek. Kimozdít otthonról”(Int. 62, 

65) 

 

 
6. kép Egy közösen készített madárijesztő a Megálló Közösségi Kertben 

Forrás: saját felvétel, 2014 

 

A kertészkedéssel már felhagyott korábbi kerttagokkal folytatott telefonos interjúk is a 

fentiekben megállapított eredményeket hoztak. A közösségi kertművelés felhagyásának oka 

életmód- vagy lakóhelyváltásra vezethető vissza, s annak oka nem a kertközösségen belüli 

konfliktusok voltak. Az interjúalanyok beszámoltak a közösségi élet hiányáról, s többen 

kiemelték, hogy nem tetszett nekik a közösségi összefogás hiánya, s nagyobb közösségi életre 

vágytak volna. 

„A közösségi életet hiányoltam és az is rossz volt szerintem, hogy mindenki a saját 

kis parcelláját művelte és nem vett részt a közösség életben, hanem csak úgy el 

voltak. Illetve az sem, hogy esti programot sem tudtunk szervezni, például 

sütögetést, vagy forralt borozást, bármit amit szezonálisan össze lehetett volna 

hozni”(Int. 31, 33) 

A közösségi élet hiánya ellenére a négy interjúalany közül hárman beszámoltak arról, 

hogy többekkel tartják még a kapcsolatot és sajnálják, hogy megszakadt a szorosabb kapcsolat 

közöttük. 
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Összességében tehát a Megálló közösségi kertben a közösséggé formálódás egy 

meglehetősen ellentmondásos első szezonnal indult. A kertészeket ugyan közös értékek 

motiválták kezdetben, de később többeknél előtérbe kerültek a közösségi szempontok, míg 

másoknál ez nem történt meg. S ez belső konfliktusokhoz és az együttműködési hajlandóság 

csökkenését eredményezte. Vagyis bár a közösségi kohézió kialakulásának legtöbb tényezője 

megtalálható, mégis közösséggé csak a kertészek egy kisebb csoportja vált.egy laza, inkább 

eseti jellegű kapcsolatokkal jellemezhető hálózat alakult ki a kertben. A kertészkedők 

felszínesen ismerik egymást, de közösségi események hiányában nem is tudják egymást 

jobban megismerni. Azonban kérdéses, hogy ha fő csatlakozási motivációjuk nem a 

közösséghez tartozás, van-e igénye mindenkinek a közösségre.  

 A Megálló közösségi kertben két eltérő időpontban végzett felvétel – ugyan részben 

eltérő kérdésekkel operált, s a második felmérés törekedett a mélyebb tartalmak felszínre 

hozására – összehasonlítása érdekes eredményeket jelenthet, s segítheti az olvasót a leírtak 

megértésben (10. táblázat).  

 

 Első vizsgálat 2014 Második vizsgálat 2016 

Közös értékek kezdetben megegyező csatlakozási 

motivációk (kertészkedés) 

később a kertészkedés és közösséghez 

tartozásból adódó konfliktusok 

organikus növénytermesztés 

a kertészkedés és közösséghez 

tartozásból adódó konfliktusok 

Kontroll és rend hatalmi jellegű konfliktusok a kerten 

belül 

közösségi feladatokból adódó 

konfliktusok 

közösségi feladatokból adódó 

konfliktusok 

Szolidaritás egymás parcellájának gondozása 

szükség esetén 

egymás parcellájának gondozása 

szükség esetén 

Társadalmi 

hálózatok és 

interakciók 

közösségi programok hiánya 

interakciók magas száma 

nyitottság 

közösségi programok hiánya 

felületes ismertség 

szoros kapcsolatok alacsony száma 

Helyhez kötődés 

és identitás 

a közösségi kerthez erős kötődés a közösségi kerthez erős kötődés 

11. táblázat AMegálló közösségi kertben végzett kutatások összegzése FORREST, R.– KEYNES, A. 

(2001) alapján 

Forrás: saját szerkesztés 

 

4.4.3 A Makkosházi közösségi kertben végzett kutatás eredményeinek bemutatása 

 

A Makkosházi Közösségi Kert és Szabadidőközpont egy multifunkciós helyszín, ami 

több csoport bevonását célozza, és azok egészségügyi állapotának javítását és a 

közösségépítést kívánja elősegíteni (7. kép). Ennek megvalósulását fedezhetjük fel a fizikai 

munkával járó kertművelési tevékenységben, a megtermelt bioélelmiszerekben,és a fitnesz 

park kiépítésében is. A közösségépítő funkció pedig a közösségi kertészkedésen és a 

mentálisan sérültek bevonásán keresztül valósul meg (ők egy parcellát művelnek szakápoló 
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segítségével). A sokszoros célkitűzés alapvetően arra vezethető vissza, hogy a közösség- és 

egészségfejlesztésére más helyszín nem található a városrészben.  

 

 
7. kép AMakkosházi Közösségi Kert és Szabadidőközpont 

Forrás: saját felvétel, 2016 

 

A kert első feltárására 2015-ban került sor, a Megálló Közösségi Kertben végzett 

kutatás kiegészítéseként. A kert kialakítása a másik szegedi kerttel párhuzamosan indult meg. 

A kertötlete egy helyi lakostól származik, akiben egy Budapesten látott közösségi kert alapján 

fogalmazódott meg egy szegedi közösségi kert megszervezésének ötlete. A kert szervezésben 

egyrészt saját igények és szükségletek motiválták, másrészt a közösség számára is hasznos 

dolgot kívánt megvalósítani: 

„…szeretek kertészkedni, először gondolkoztunk azon, hogy bérelnénk egy kisebb 

kertet, de itt a környéken nem nagyon lehet. És akkor úgy gondoltam, hogy ne 

csak nekem legyen jobb, hanem legyen jó másnak is és szervezzünk egy közösségi 

kertet.” (Int. 56, 37) 

A kertötletével megkereste a városrész képviselőjét, aki a kezdetektől fogva a 

kezdeményezés mellé állt. A képviselő terjesztette elő a kezdeményezést a város 

polgármestere felé, s saját képviselői fizetéséből támogatta a kert megvalósulását. Ezen kívül 

szerepe volt a helyszín felkutatásában, a helyszín használatba vételi ügyeinek intézésében és a 

terület művelhetővé tételét is segítette. Vagyis a Makkosházi közösségi kertet jó példájának 

tartom a top-downná váló közösségi kerttípusnak. A helyi önkormányzat szerepét jól 

szemlélteti az is, hogy a kert megnyitóján a város polgármestere is részt vett 2015-ben. 

Később a képviselő is megemlítette azt, hogy a polgármester hamar a kezdeményezés mellé 

állt és a rendezvényen is részt vett, bár a képviselő szerint erre ritkán került sor: 
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„sikerült elfogadtatni a polgármesterrel (a kezdeményezést). Pedig ő nem sok 

társadalmi eseményen vállal szerepet (a megnyitóra utal). De sikerült rábeszélni, 

nem kellett sokáig győzködni sem. A kertnek a jelentőségét felfogta azonnal, és 

formálisan és informálisan is támogatta a kezdeményezést.” (Int. 44, 56) 

Ezek alapján megállapítható, hogy a helyi politikai szereplők részben becsatornázták a 

közösségi kert kezdeményezést a kommunikációs tevékenységükbe, függetlenül attól, hogy 

vélhetően nem pusztán a politikai haszonszerzés motiválta őket. E szereplők megjelenése a 

közösségformálódás szempontjából is lényeges lehet, mivel olyan külső aktorok kerültek 

kapcsolatba a közösséggel, akik jelentős hatással lehetnek a kert működésére és külső 

kommunikációjára is. 

A fentieken túl a közösségi kohézió alapvető eleme a vizsgált csoport által fontosnak 

tartott értékek. A kutatási tapasztalatok azt mutatják, hogy a közösség formálódásának jó 

alapja volt. A megkérdezettek többségének fő csatlakozási motivációja a kertészkedés vagy a 

korábbi kertészkedési tapasztalataik felelevenítése volt. Ezt a tevékenységet egy részük a 

közösségi kerthez csatlakozás előtt is rendszeresen végezte. Vagyis a közösség egy jelentős 

része közös érdeklődési körrel bírt, csatlakozási motivációk megegyeztek. Ebben nagyban 

hasonlítottak a válaszadók a Megálló közösségi kerthez. Abból a szempontból viszont a 

jelentős különbség tapasztalható a csatlakozói motivációk között, hogy megjelentek azok a 

személyek is, akik már a kezdetekkorkifejezetten a közösséghez tartozás miatt kívántak részt 

venni a kert művelésében.  

„(azért csatlakoztunk)mert már régóta foglalkozunk a balkonos kertészkedéssel. 

Egyszer vettem egy csomag vetőmagot és akkor kipróbáltam, hogy mi lesz, és jól 

sikerült, és azóta benne vagyunk a kertészkedésben. És azóta egyre nagyobb 

területen próbálunk kertészkedni, annyi vetőmagunk van, hogy megszokták 

kérdezni, hogy hány hektárra lesz.” (Int. 53, 43) 

„Az az igazság, hogy én egyedül élek, és úgy éreztem, hogy itt talán lesz olyan 

ismerős, akivel azonos az érdeklődési köröm. Elbeszélgetünk egy kicsit, 

kicseréljük a tapasztalatokat.” (Int. 49, 65) 

A csatlakozási motivációk kettőssége, a közösség és társas kapcsolatok létesítése, 

valamint a pusztán kertészkedési célok már a kezdetektől fogva hatással voltak a közösség 

fejlődésére. Egy kertész számára a közösségi kertészkedés pedig eddigi hobbi 

tevékenységének kiegészítéseként jelenik meg, s versenytevékenységként tekint rá: 

„Minden évben jelentkezünk erre a Szeged legszebb kertje pályázatra, és minden 

áron szeretnénk sikereket elérni azon a téren, hogy nekünk szép a kertünk. A 

másik motiváció pedig az volt, hogy néhány négyzetméteres panel erkélyen 

neveltünk zöldségféléket és virágokat és az a helyzet, hogy kinőttük azt a helyet. Jó 

volt, szép volt, de már kicsi. Ma már több kategóriában szeretnénk indulni.” (Int. 

51,59) 

Vagyis számára elsődleges csatlakozási motivációt maga a versenyben való részvétel 

jelentette, s a kertészkedési tevékenység is csupán másodlagos motivációként jelent meg. Míg 

a közösségi szempontokat egyáltalán nem említi meg. 
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Fontos azt is megemlíteni, hogy a csatlakozók nagy része korábbi kertészkedési 

tapasztalattalbír, s a kerthez való csatlakozás kertészkedési tevékenységük felelevenítését 

vagy kiszélesítését jelenti. 

Közös értéket jelöl a Makkosházi közösségi kertben a művelés módja is. A Megálló 

kerthez hasonlóan itt is kizárólag organikus művelést lehet végezni, s a vegyszerek használata 

tilos. A kertműveléshez szükséges eszközöket minden kertész saját maga biztosítja, azonban 

vízvételi lehetőségre és a kertihulladék komposztálására helyben van lehetőség. A vízvételhez 

és a kert infrastruktúrájához egyenlő a hozzáférés. Vagyis a „közös tulajdon” és az organikus 

kertészkedési eljárások alkalmazása szintén keretet adnak a közösségépítésnek. 

A kert második feltárása során a kertészek csatlakozási motivációit újra 

megvizsgáltam. Ennek eredményeként az első feltárástól eltérő információkhoz nem jutottam, 

a válaszadó kertészek többsége a kertészkedési tevékenységet, részben pedig a közösséget 

jelölték meg csatlakozási motivációnak.  

A kohézió egyik alapeleme a belső kontroll és rend. A kert első feltárásakor 

megtudtam, hogy az nem rendelkezikszervezeti háttérrel.Ez azt jelenti, hogy nincs egy 

személy vagy intézmény, aki felelősséget vállalna a kert napi működésének menedzseléséért. 

Valamint a kert megalapításakor kitűzött célok megvalósítását sem koordinálja egyetlen 

szereplő. A tapasztalataim alapján e napi szintű menedzsment feladatokat több szereplő 

részben informális felhatalmazás alapján végzi el. Az informális felhatalmazás pedig azt 

jelentette, hogy sokszor a személyes kapcsolatokon múlt az, hogy ki váltmeghatározó 

szereplővé a közösségi kertbelső irányításában. Ebből következően megállapítható, hogy a 

kert nem rendelkezett egy egyértelmű irányítási móddal, s a szerepek és jogkörök 

tisztázatlansága a helyi kontroll és rend ellen hatnak. Vagyis a közösséggé válás lehetőségét 

rontja a bizonytalan belső struktúra.  

Az informális keretekből adódó további probléma a már említett bizonytalan és átfedő 

szerepek kialakulása. Interjúalanyaim alapvetően három kulcsszereplőről számoltak be, 

akiknek jelentős szerepe van a kert életében. A kert ötletgazdájáról, a városrészi képviselőről 

és egy, a kert napi felügyeletét végző harmadik személyről. Ezenkívül a 

Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft., valamint a város főkertésze is megjelent aktorként a 

kert életében, az előbbi a kert gondozását (pl.: levélszedés), a meglévő infrastruktúra (pl.: 

vízvételi lehetőség) karbantartását végzi el. A kft. szolgáltatásaiért a városrészi képviselő saját 

képviselői díjazásából fizet. A városi főkertész pedig szakmai tanácsadói szerepkört tölt be, 

akihez a kertészek kertműveléssel kapcsolatos kérdésekkel fordulhatnak. A kert ötletgazdája, 

elmondása szerint koordinátori feladatokat is ellát, kapcsolatot tart fenn a helyi 

környezetgazdálkodási kft.-vel és a helyi képviselővel is, vagyis a kert működését menedzseli. 

Ezzel szemben több kertészkedő arról számolt be, hogy a kertkoordinátori 

pozícióbetöltetlen. Ez egyrészt adódhatott abból, hogy az interjúalanyok egy része új 

csatlakozó volt, de akkor kérdésként merülhet fel, hogy kinek a segítségével intézte a kerthez 

csatlakozást? A kert gondnoka tölti be ezt a funkciót vagy a városrészi képviselő? 

Másrésztutalhat arra is, hogy a kert koordinátor alapvetően nem a kívánt módon menedzseli a 

kertet, s a közösségépítésre nem fektet kellő hangsúlyt. E bizonytalanság és a feladatok 
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tisztázatlansága azt eredményezik, hogy a közösségfejlődés keretei nincsenek lefixálva, s a 

kontroll és a szabályok nincsenek pontosan meghatározva. 

„Egy férfi él itt, hozzá fordulhatunk, ha van valami…” (Int. 47, 67) 

„Ha bármi van, akkor fel tudnak hívni. Ha nagyobb parcella kellene, akkor 

próbálom elintézni. A kft.-vel karöltve csináljuk ezt az egészet, ők sokat segítenek. 

Felhívnak engem, és ha van hely, akkor átadom a parcellát.” (Int. 56, 47) 

„… nagyon köszönünk mindent a képviselőnek, a lehetőséget a területet biztosítva, 

de szerintem a kapcsolattartást szorosabbra kellene fűzni. Kellene egy komoly 

ember, aki ráérne csinálni (koordinálni).” (Int. 53, 43) 

Vagyis a kert nem rendelkezik egyértelmű, jól átlátható belső viszonyokkal. Ennek 

eredményeként a kohézió alapját jelentő rend és kontroll nem áll fenn, s a viszonyok 

tisztázatlansága a közösségépülése ellen hat. 

Első feltárásom idején volt, aki kertészek közötti konfliktusokról is beszámolt. Ennek 

kiváltó oka szintén a tisztázatlan belső viszonyok és a nem mindenki számára hozzáférhető és 

megismerhető belső szabályok voltak. Erről az alábbi módon számolt be egy kertész: 

„Még nincs, de ez az új hölgyemény, már megtalált, és finoman útba igazítottam, 

hogy merre van előre. Nem kapott parcellát és engem talált meg, és kezdte 

mondani, hogy milyen jogon zárjuk ki ebből, hogyan képzeljük azt, hogy ezt 

kisajátíthatjuk. Én meg mondtam neki, hogy nem erről van szó, itt van egy 

szabályzat, igaz, hogy nincs kitéve, de attól függetlenül van. És vannak 

kötelezettséghez, amihez tartjuk magunkat. Csak rajtam akarta kitölteni dühét.” 

(Int. 48,53) 

Érdekes, hogy a Megálló közösségi kert esetében ilyen nyíltan a közösségen belüli 

nézeteltérésekről vagy konfliktusokról nem nyilatkoztak a kertészek.     

Mindkét feltárás idején konfliktusforrásként számoltak be a válaszadó kertészek a kert 

egy részén kialakított fitneszparkról. Többen is megemlítették, hogy az azt rendszeresen és 

rendeltetésszerűen használókkal nincs probléma, de tartanak attól, hogy mivel a 

fitneszparkhoz bárkinek hozzáférése van, esetleg olyan személyek is megjelenhetnek a 

kertben, akik kárt okoznak a növényekben vagy a termésekben. Problémásnak gondolták, 

hogy bár a kertbe a fitneszgépek használata miatt sokan bemennek, mégis a kert rendben és 

tisztán tartását nekik kell ellátni. Problémaforrásként tekintettek a tervezett sütögető helyre is, 

amit szintén a kerthez nem kapcsolódók is igénybe vehetnének. Vagyis a kertben erős kifelé 

irányuló konfliktusok is megjelentek. Ezek a külső hatások egyébként a kertészek közötti 

együttműködés és kohézió növekedése irányába is hathatnak, amennyiben azzal szemben a 

kertészek maguk is közös pontra jutnak.    

A kert második feltárása során a kertészek a közösséget érintő lényegi konfliktusokról 

már nem számoltak be. Kisebb nézeteltéréseket említettek meg, melyek rendezését egymás 

között a kertészek megoldották, de átfogóbb belső konfliktusokat nem informáltak. Vagyis 

alapvetően a második vizsgálat idején a kert belső viszonyai rendeződtek, bár a kert belső 

hatalmi struktúrája és a fitneszpark továbbra is konfliktusokra adhatnak lehetőséget.  

A közösség fejlődés fontos alapját jelenti a szolidaritás és a kertészek közötti 

interakciók. A kert nyitó szezonjában a közösség belső folyamatairól csak korlátozottan 
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tudtam információt gyűjteni, mivel az interjúk felvételére a művelési szezon elején került sor. 

Tapasztalataim alapján a kertészek minden esetben optimisták voltak a közösség fejlődésével 

kapcsolatban, s úgy vélték, hogy a kapcsolatok erősödni fognak, s egy erős közösség fog 

kialakulni. Az egyik válaszadó úgy vázolta fel a várt közösséget, ami szolidáris egymás felé, s 

ez egymás parcelláinak ápolásában és a másik segítésében nyilvánul meg, és összetartó 

közösséggé fognak válni.  

„Én úgy gondolom, hogy itt egy jó társaság fog kialakulni. Abban bízok, hogy 

majd javulni fog az idő, akkor egyre többen ki fognak jönni, összeismerkedünk. 

Egymás parcellájára oda fogunk figyelni. Szerintem egy összetartó és egymást 

megszokott közösség fog itt kialakulni. Ha olyan van, akkor segítsük egymást.” 

(Int. 51, 39) 

 Ezenkívül az interjúalanyok arról is beszámoltak, hogy a kertészek eseti jelleggel már 

ekkor is részt vettek közös munkákban. Ezek alkalmat jelentettek a kohézió erősítésére a 

közös tevékenységen keresztül. Továbbá gyakori interakció forrás volt egymás segítése 

kertészkedési tanácsokon keresztül. Vagyis a közösség formálódásához szükséges interakciók 

és szolidaritás is meg voltak. 

 A makkosházi kert második feltárásakor a kert közösségéről eltérő véleményekkel 

találkozott a szerző. A közösségi kert ötletgazdája egy alapvetően jó közösségről számolt be, 

ahol erősödtek a kapcsolatok a megszervezés óta. Egy érdekes aspektusát is említette a 

kertészek közötti kapcsolatoknak, ha a kertészek a kerten kívül találkoznak, akkor 

beszédtémájukat nem csak a kert és a kertészkedés jelenti, hanem más témákról is beszélnek, 

bár konkrétumot nem említett. 

„Erősödtek, mert ha az utcán összefutunk, akkor nem csak a kertről beszélgetünk, 

hanem másról is, úgyhogy egy kicsit szorosabb lett.” (Int. 46, 36) 

Ezzel szemben más kertészek inkább a kapcsolatok alkalmi jellegét emelték ki, s azt, 

hogy a kertben beszélgetnek és mindenki barátságos, de közösségről szerintük nem lehetett 

beszélni ekkor a Makkosházi kert kertészei esetén.  

„Találkozunk, akkor beszélgetünk, ha nem találkozunk akkor nem beszélünk.De 

mindenki barátságos végeredményben… és megállunk mindig egy-két szóra… De 

Közösségnek nem nevezném, annyira alkalmi ismeretségről van szó. Néha 

összefutunk, hát nem egyforma, mi este jövünk le, mások meg máskor, van aki 

teljesen nyugdíjas és mi csak akkor jövünk le, ha ráérünk, mert én hétvégén 

dolgozok. De ha összefutunk akkor beszélünk.”(Int. 45, 58) 

A közösség kohéziójátmutatta be az az interjúalany, aki kiemelte, hogy rendszeresen 

megosztják a kertészek egymással a tapasztalataikat, segítenek egymásnak amennyiben a 

másiknak arra szüksége van, és közös programokat is szerveznek. Külön kiemelte, hogy a 

kertészek lemorzsolódása már lecsökkent, s ezért fokozatosan egyre szilárdabb mag alakult ki. 

Ezzel szemben más kertészek inkább arról számoltak be, hogy ugyan interakcióba lépnek 

egymással, s rendszeresen beszélgetnek, de inkább alkalmi kapcsolatokról lehet beszélni, mint 

valós közösségről. A közösség belső mechanizmusainak ennél pontosabb feltárására az 

interjúk alacsony száma miatt nem volt lehetőség. 
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 A beszámolók alapján a kertben hiányoznak a rendszeres közösségi események. Ennek 

okát az interjúkból nem tudtam kellően feltárni, hátterében állhat például a szerepek le nem 

tisztázottsága, vagy a forrás, elköteleződés, motiváció hiánya. A Megálló Közösségi Kert 

esetében is látható volt, hogy ott, ahol a szervezeti háttér és egy közösségi ház is adott, szintén 

elakadnak a teljes kertközösséget összehozó közösségi programok. Azonban a kertészkedők 

egy néhány fős csoportja közös sütögetést szervezett, kisebb klikkjük számára. Ez egyrészt 

arra hívja fel a figyelmet, hogy szemben a kritikus megállapításokkal, közösségi élet van a 

kertben, azonban ebben már nem mindenki vesz részt. Tehát a Megállóhoz hasonlóan itt is 

kétszintű közöség létezik, egy fragmentált kertészkedői közösség, amelyben bizonyos 

személyek bekapcsolódása kevésbé intenzív. Ennek oka lehet egyéni döntés, a csoport 

kapcsolatainak felszínes jellege másokkal, vagy az, hogy a közösség kirekesztő. Ez utóbbit 

látszik cáfolni e rendezvény szervezőjének véleménye, aki a közösség erősítésén fáradozik, de 

szerinte nehezen lehetne mindenkit bevonni. 

„Szervezésben szoktunk segíteni, igyekszünk mindenben részt venni, mindenhol ott 

lenni. Pesten lesz díjátadó, és oda is megyünk, szerintem részünkről, ahol tudunk 

ott vagyok, hozzátesszük…Megosztjuk egymással a tanácsaikat, segítünk 

egymásnak, közös programokat is szoktunk szervezni.” (Int. 44; 49)  

Érdekes szempontot hozott be az egyik kertész, aki egyben a kert ötletgazdája is, hogy 

szeretne közösségi rendezvényt szervezni a helyi lakosságnak is. E rendezvény célja a 

közösségi kert és kertészkedés ismertetése lenne a városrész lakosságnak.  

Véleményem szerint a klikkek kialakulásának oka a kert bizonytalan hatalmi 

struktúrája. A művelők ugyan tisztában vannak a kert fenntartásában jelentős szerepet játszó 

helyi képviselő szerepével, azonban a napi működés biztosítását több alacsonyabb szintű 

szereplő végzi el, akiknek funkciói nem mindig ismertek és elfogadottak. A kertészkedők 

kisebb csoportokba szerveződnek, ami decentralizált, töredezett hálózat kialakulását 

eredményezi, s a csoportok közötti összekötők hiányoznak, melyet egy közösségi kertben a 

koordinátoroknak kellene betölteni.  

A Megálló közösségi kert kapcsán kifejtettem, hogy a közösségi kertek erős kötődést 

alakítanak ki a kertészek körében. Ennek oka véleményem szerint, hogy a kertek viszonyítási 

ponttá válnak, legtöbb esetben a kertészek várólistára kerülést követően jutnak parcellához, a 

parcellához kötődésük alakul ki a birtokos szemléltnek köszönhetően, a műveléssel 

kapcsolatba kerülnek a talajjal, s a kötődést tovább erősíti a palánták nevelése, s végső soron a 

kialakult kapcsolatok és élmények.Ezenkívül egy kertész említette, hogy számára kifejezetten 

fontos volt, hogy a kert Makkosházán jöjjön létre, mert ő a szomszédos városrész lakosa. 

 „Tudomásom szerint az elsőt (közösségi kertet) Tarjánban nyitották meg, de az 

nekünk messze volt és szerettünk volna egy közelebbi kertet. És akkor hallottunk 

erről a makkosházi kertről, akkor már folyamatban volt a dolog és úgy gondoltuk, 

hogy megpróbálunk jelentkezni.” (Int. 53; 43)  

E kertész később azt is megemlítette, hogy amennyiben az ő városrészében is nyílna 

közösségi kert, oda is jelentkeznének, s azt a párja művelné. Vagyis a kerthez csatlakozás 

esetében alapvető szempont annak közelsége, s maga a helyhez kötődés sokszor inkább 

gyakorlati oldalon jelenik meg a kertészek válaszaiban.  
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 Összességében a Makkosházi Közösségi Kert és Szabadidőközpont jelentősen eltér a 

korábban felvázolt Megálló Közösségi Kerttől (11. táblázat).Az első vizsgálat időszakában 

erős közösségformálódásról még nem lehetett beszélni, hiszen a kertet ekkor vették birtokba a 

művelők. Eseti jelleggel közös munkáról, a másik kertjének ápolásáról számoltak be.A kert 

multifuncionális jellegéből adódóan és több társadalmi csoportok(kertészek, fitneszpark 

használói) megcélzó tevékenységével a kertközösség formálására kevesebb erőforrás jut. A 

kert hátterének informális jellege számos buktatót rejt magában, a szerepek nem megfelelő 

meghatározása szintén nehézségeket eredményez, jóllehet a városrész egyetlen közösségi 

helyszíneként tudatos szervezéssel a kertművelőkön kívüli csoportok rendszeres 

találkozóhelyévé is válhatna. Vagyis a kertészek közösséggé formálódásának egyik gátja a 

szerepek átláthatatlansága és letisztázatlansága. Bár pozitívum, hogy jelentős belső 

konfliktusforrásról nem számoltak be a kertészek, de a fitneszparkkal szembeni ellenérzés 

akár még a közösség összezárását, a kohézió erősödését eredményezheti, bár erre utaló 

információkat az első feltárás során nem tártam fel. 

 

 Első vizsgálat 2015 Második vizsgálat 2016 

Közös értékek csatlakozási motivációk sokfélesége 

(kertészkedés, közösség, hobbi 

tevékenység) 

organikus növénytermesztés 

csatlakozási motivációk 

sokfélesége (kertészkedés, 

közösség, hobbi tevékenység) 

organikus növénytermesztés 

Kontroll és rend kert működéséért felelős szereplők 

magas száma, szerepek 

letisztázatlansága 

fitneszpark, mint konfliktusforrás 

néhány éles konfliktus a kertészek 

között 

kert működéséért felelős szereplők 

magas száma, szerepek 

letisztázatlansága 

fitneszpark, mint konfliktusforrás 

kertészek közötti konfliktusok 

enyhülése, eseti nézeteltérések 

Szolidaritás egymás parcellájának gondozása 

szükség esetén 

egymás parcellájának gondozása 

szükség esetén 

kertészkedési tapasztalatok 

megosztása 

Társadalmi 

hálózatok és 

interakciók 

kezdeti nyitottság 

 

közösségi programok hiánya 

felületes ismertség 

szoros kapcsolatok alacsony száma 

eltérő közösségi élmények 

fragmentált közösség 

Helyhez kötődés 

és identitás 

a közösségi kerthez erős kötődés 

praktikus szempontok 

a közösségi kerthez erős kötődés 

praktikus szempontok 

12. táblázatA Makkosházi közösségi kertben végzett vizsgálatok összegzése FORREST, R.– KEYNES, 

A. (2001) alapján 

Forrás: saját szerkesztés 
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Összefoglalás 
 

 Disszertációmban az egyre komolyabb tudományos érdeklődésre számot tartó városi 

mezőgazdaság egy sajátos elemét, a közösségi kerteket vizsgáltam. Véleményem szerint a 

vizsgálat szükségességét indokolta, hogy a közösségi kertek előzmények nélkül, gyorsan 

terjedtek el hazánkban, s a megjelenésük mögött álló mechanizmusokat és okokat eddig nem 

tárták fel kellően. Bár a hazai tudományos érdeklődés fókuszában is megjelentek a közösségi 

kertek, a kutatások száma máig alacsony, s a közösségi kertek városföldrajzi hatásait sem 

ismertük meg kellő módon. Ez azért is hiányosság, mert egy olyan jelenségről van szó, ami a 

hazaitól merőben eltérő társadalmi, környezeti és gazdasági tényezőkkel leírható 

urbanizációból –az Egyesült Államokból – került adaptálásra. Emiatt elképzelhető, hogy bár 

megjelenésükben hasonló, mégis tartalmukban eltérő közösségi kertek jöttek létre hazánkban. 

A tartalmi módosulás felveti azt a kérdést is, hogy megfigyelhetők-e a magyarországi 

közösségi kertek esetében is azon környezeti, társadalmi és gazdasági, valamintmás települési 

hatások, melyeket a nemzetközi szakirodalom korábban feltárt.  

 Bár empirikus vizsgálataimhoz szorosan nem kapcsolódik, mégis a disszertáció egyik 

fontos eredményének tartom a közösségi kertek történeti fejlődésének és 

elterjedésénekrendszerezését. A kerteket tárgyaló tudományos diskurzusok alapvetően azok 

észak-amerikai eredetét fogadják el, s egyáltalán nem említik meg az európai zártkerteket, 

amelyek amerikai módosulásaként értelmezem a közösségi kerteket. Emellett a történeti 

elemzés rávilágít, hogy az 1970-es éveket megelőzően a közösségi kertek legjellemzőbb 

szervezési módja a top-down modellt követte, mégis az nem kapcsolódott a kor meghatározó 

várostervezői gyakorlataihoz.Ebben a várostervezési logikában egészen a fordulópontot 

jelentő 1970-es évekig a fentről irányított, külső beavatkozások eredményeként kívánták a 

városi társadalom működésének javítását elérni. Az 1970-es évektől bottom up módon 

szerveződő modern közösségi kertek pedig éppen azért válhattak alulról szerveződővé, mert a 

posztfordi átmenetben az önkormányzatok városi terek feletti kontrollja ideiglenesen 

meggyengült, s ez lehetőséget biztosított az önszerveződő városi csoportok területfoglalására. 

E csoportok a városok tervezői kontrolljától független autonóm területeket hoztak létre, s ezek 

sajátos működtetésén – pl. közösségi döntéshozatal, a közösség igényei szerinti fejlesztés, a 

környezetvédelme, társadalmi egyenlőség biztosítása, stb. – keresztül kommunikálták 

igényüket és elképzelésüket egy alternatív városi működésről. Ezért is tartják sokan a 

közösségi kerteket máig radikális szerveződéseknek és vélik úgy, hogy azok a fennálló 

városfejlesztési gyakorlatok kihívói, valamint a helyi lakosok igényein alapuló városfejlesztés 

hírvivői. Közel sem véletlen, hogy New York korabeli polgármestere, Rudolph Giuliani 

kommunisztikus kezdeményezésnek nevezte a közösségi kerteket, hiszen valóban a fennálló 

társadalmi, gazdasági és politikai rendszer átalakításáért küzdöttek a közösségi kertek 

művelői. Azonban ezt az átmeneti időszakot hamar az önkormányzatok újfajta stratégiája 

követte, melyben a városi növekedési koalíciók visszavették a városi terek feletti ellenőrzést, 

s a területfoglaló közösségi kerteket nagyszámban számolták fel. E koalíciók azonban hamar 

felismerték e kezdeményezések hasznát, a közösségi kerteket kedvezményes 

területhasználattal, eszközökkel és szakmai tudással támogatták. Ennek oka, hogy a városok 
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számára kiaknázható erőforrásokat jelentettek a kertek, hozzájárultak a környezetvédelmi 

célok eléréséhez vagy az ilyen irányú elhivatottság kommunikálásához, társadalmi funkciókat 

is elláttak, illetve a területek karbantartását is elvégezték. Vagyis lényegében a városok 

vezetése felismerte, hogy miként építhető be a közösségi kertek koncepciójavárosfejlesztési 

gyakorlatokba. Részben a közösségi kertek szervezési diverzifikációjának köszönhetően a 

kertek periodikus megjelenése és eltűnése megszűnt, állandó városi elemmé váltak, majd 

fokozatosan elterjedtek más országokban is. 

 A közösségi kertek magyarországi megjelenésének egyik előzménye maguknak a 

közösségi kerteknek az állandó városi elemmé válása, valamint beépülésük volt a 

városfejlesztési gyakorlatokba. Bár hazánkban az első közösségi kertek szintén az állami, 

önkormányzati szint kihagyásával, civilszervezetek tevékenységének köszönhetően jelentek 

meg a 2008-as gazdasági válságot követő években. Azonban már ezeknek a kerteknek 

sajátossága volt, hogy nem meglévő közösségek szervezték meg azokat, hanem éppen a helyi 

közösségek megszervezésére jöttek létre. Az országos vizsgálat során megállapítottam, hogy a 

hazai közösségi kertek létrehozásának célja egyértelműen a közösségfejlesztés volt később is. 

Ez arra utal, hogy a kertszervezők felismerték a magyarországi települések társadalmi 

problémáit, leginkább a társadalmi interakciók alacsony számát, a közösségi terek hiányát és a 

társadalmi izolációt. A problémára pedig egy felülről, gyakran külső szereplők által irányított 

közösségfejlesztési tevékenységgel válaszoltak. 

Bár a szakirodalom alapján kézenfekvő lenne az a megállapítás, hogy a hazai 

közösségi kertek is gazdasági válság kezelése céljából jöttek létre, csakúgy, mint a korai 

amerikai közösségi kertek, azonban eredményeim arra utalnak, hogy magyarországi 

megjelenésük csak közvetve kapcsolóható a 2008-as pénzügyi válsághoz. Ennek egyik oka az, 

hogy a kertek elsődleges célja nem a gazdasági válság által érintett csoportok bevonása volt, s 

nem is az élelmiszertermelés dominált a megszervezés okai között. A központi szervező 

motivációként a közösségfejlesztést azonosítottam, s a közösségek hiánya leginkább az 

átalakuló városrészekben, például a dzsentrifikálódó belsőlakóövben és lakótelepeken jelenik 

meg. Bár a belsőlakóöv társadalmi átalakulása inkább egy rövid távú kihívás, azonban a 

lakótelepek társadalmi eróziója egy hosszabb ideje tartó, elhúzódó folyamat. A közösségi 

kertek hazai megjelenését és elterjedését az segítette, hogy Nyugaton a 2008-as pénzügyi 

válság eredményeként újra a figyelem középpontjába kerültek a közösségi kertek, s azokat 

válságkezelő céllal szervezték meg. E jó gyakorlatok pedig könnyen beépültek először a hazai 

civil szervezetek, majd a döntéshozók eszköztárába is, bár egészen más típusú 

válságkezelésére alkalmazták azokat. 

 A közösségi kertek további hazai elterjedését már részben a városi lakosok igényei is 

támogatták. Azonban vizsgálataim alapján nem illeszkednek maradéktalanul a szervezők 

céljai és a lakosok csatlakozási motivációi. Esettanulmányaim rávilágítottak arra, hogy a 

közösséghez tartozás alig jelent csatlakozási motivációt a kertészek számára, s a Szegeden 

végzett vizsgálataim szerint ott kifejezetten a művelési szempontok kerültek előtérbe. Fontos 

megjegyezni, hogy ebben azesetben sem a pénzmegtakarítás jelenti a motivációt a művelők 

számára, hanem inkább csak korábbi kertészkedési tapasztalataik felelevenítésének eszközét 
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vagy hobbi tevékenységet látnak a közösségi kertészkedésben. Ezért a kertszervezők a 

közösségfejlesztő céljukat nem érhetik el maradéktalanul. 

 A dolgozat további fontos megállapítása, hogy a közösségi kertek létrehozásának 

másodlagos oka a közterek megújítása. Ez jól kapcsolódik a korábban felvázolt értelmezésbe, 

miszerint a közösségi kerteket a városi növekedési koalíciók beépítették városfejlesztési 

eszköztárukba és kifejezetten saját pozícióik megerősítése céljából használják azokat. Az 

országos vizsgálat eredményei jól szemléltették, hogy a kertek megszervezésében domináns 

szerepet betöltő helyi önkormányzatok alapvetően a közterületek fejlesztését, fenntartásuk 

kiszervezését is várják a közösségi kertektől. A legtöbb esetben ezért olyan helyeken 

valósultak meg a közösségi kertek, amelyeket az önkormányzatok belátható időn belül 

hasznos funkcióval nem tudnak megtölteni, s a terület állapota is rossz.Előfordult az is, hogy 

rendelkezésre állt fejlesztési forrás barnamezős, hasznosítatlan területek rehabilitására, amibe 

a közösségi kertek jól beilleszthető elemek voltak. Vagyis a közösségi kertek az 

önkormányzatok számára olyan fejlesztési eszközt jelentenek, amivela funkciótlan és nehezen 

hasznosítható területeket teszik használhatóvá és látják el új funkcióval. 

 Fontosnak tartottam annak megértését is, hogy a közösségi kerteknek milyen szerepük 

lehet a lakóhelyi közösségek építésében. Vagyis teljesül-e az a cél, ami miatt a szervezők 

létrehozták a közösségi kerteket. A szegedi esettanulmány ennek a kérdésnek a 

megválaszolását tűzte ki céljául. A vizsgálatok legfőbb tanulsága az, hogy ugyan adottak a 

közösségek kialakulásának tényezői, mivel a kert biztosítja a helyhez kötődést, a művelésen 

keresztül gyakran napi szintűek a kertészek közötti interakciók, s alapvetően a kertészek 

egymás felé segítőkészek és szolidárisak, mégis a közös értékek / célok hiánya, illetve a 

gyakori belső konfliktusok a közösségek fragmentálódásához vezet. Ez a gyakorlatban azt 

jelenti, hogy míg eleinte a két vizsgált szegedi kertben alapvetően a kertészkedés és a 

szabadidő hasznos eltöltése miatt kívántak részt venni a csatlakozók a közösségi kertekben, 

addig később a csatlakozók egyrésze felismerte a közösségi kertekben rejlő lehetőséget, s a 

művelésnél fontosabbá váltak számukra a közösségi szempontok. Vagyis a közösséghez 

tartozás fontosabbá vált eredeti csatlakozási motivációiknál. Azonban nem minden kertész 

közelíti meg a kerteket ebből a szempontból, s így hiába adott a lehetőség közösséggé válásra, 

ha a közösséghez tartozás nem egyaránt fontos mindenkinek. Így pedig a kert lakótelepi 

közösségfejlesztő szerepe is sérül. Összességében azt figyeltem meg, hogy a kert közössége 

egy laza halmaz, amelyben esetenként kisebb, szorosan együttműködő alcsoportok alakulnak 

ki. Ők azok, akik a kert közösségi jellegét tartják meghatározónak, s velük lazább 

kapcsolatban állnak a kert további tagjai. 

 A kertek közösségépítőfunkciójábanjelentős hatással bíró tényezőként állapítottam 

meg a belső rendet és kontrollt is. Mindkét szegedi esettanulmányrámutatott, hogy ha a 

szerepek és a feladatok nincsenek pontosan meghatározva, az a közösséggé válás ellen hat. Az 

egyik kertben ez hatalmi konfliktusokat eredményezett a kertet koordinálók és a kertészek 

között. Míg a másik közösségi kertben problémaforrás volt, hogy több szereplő felelt a kert 

működéséért, de feladataik tisztázatlanok voltak a kertészek előtt, s pontos ismereteik nem 

voltak arról, hogy ki milyen feladatkört lát el. Ezek a problémák mindkét esetben a 

közösségfejlődése ellen hatottak, s belső konfliktusokat generáltak.  
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A szegedi esettanulmányok rávilágítottak arra is, hogy ugyan a közösséggé formálódás 

feltételei közül több teljesül a kezdetektől fogva (pl. helyhez kötődés, interakciók száma, 

szolidaritás), de a csatlakozási motivációk és a célok későbbi alakulása, valamint a társadalmi 

kontroll hiánya negatívan hatnak a közösségformálódására. Összességében a közöségi kertek 

a lakótelepi közösségek erősítésében szerepet játszhatnak, s abból a szempontból 

mindenképpen hasznosak, hogy például az idősebb generációk társadalmi kapcsolatainak 

számát emelik, de a valódi közösségek kialakulását végső soron az egyének saját céljai 

határozzák meg. S a vizsgált szegedi közösségi kertek csak korlátozottan érik el 

közösségfejlesztő céljaikat. 

 A dolgozat célja volt annak feltárása is, hogy hogyan kapcsolódnak a közösségi kertek 

egyes városrészek társadalmi és gazdasági átalakulásához, dzsentrifikációjához. A kérdés a 

mintaterületek kiválasztása után került megfogalmazásra, mivel kezdetben csupán azért 

döntöttem a két belső lakóövi közösségi kert vizsgálata mellett, mert azok a már meglévő 

szegedi mintaterületemtől különböző városszerkezeti keretbe ágyazódtak. A vizsgálat 

eredményei kimutatták, hogy egyrészt a kertekben művelőként megjelenő csoportok 

alapvetően nem a városrész klasszikus őslakói közül kerülnek ki, a válaszadók jelentős része a 

2008-as gazdasági válságot követő években költözött Józsefvárosba. Ezenkívül a vizsgálatban 

résztvevő kertészek magas társadalmi státusszal rendelkeztek, bár a két kert között is 

tapasztalható volt eltérés, s a Leonardo Kertben jobb jövedelmi helyzettel jellemezhető 

csoportok tagjai műveltek. Társadalmi státuszukatmagasabbátlagos iskolai végzettségük is jól 

mutatja. Ez alapján megállapítható, hogy olyan kertészekről van szó, akik a környék 

hagyományos jellegéhez, társadalmi-demográfiai viszonyaihoz képest egy magasabb szintű 

társadalmi csoportot képviselnek. Azonban a kertészek nem a dzsentriként meghatározható, a 

városrészbe újonnan beköltöző, magas társadalmi státuszú csoportokhoz tartoznak. Úgy 

gondolom, hogy a kertészek leginkább a középosztályhoz sorolhatók, akik egy része a 

városrészben megindult ingatlanpiaci változásokat kihasználva költöztek be a városrészbe. 

Életmódjukkal, státuszukkal és szabadidős tevékenységükkel a környék régi és új (dzsentri) 

lakosságától is különböznek.  

 További eredménye a kutatásnak, hogy a két közösségi kert kertészei meglehetősen 

különbözően ítélik meg a városrész társadalmi és gazdasági átalakulását. Míg a Leonardo 

Kertben több olyan válasszal lehetett találkozni, akik támogatták a városrész fellendülését, 

addig a Grundkertben a kertészek inkább negatívan álltak a folyamatokhoz és azt 

hangsúlyozták, hogy a városrész eredeti lakossága a fejlesztések pozitív hatásaiból nem 

részesül és abba nem tud bekapcsolódni. Mindkét kertben tapasztalható volt, hogy a kertészek 

markánsan megkülönböztetik magukat a városrészbe újonnan beköltöző dzsentriktől, s többen 

kifejezetten úgy gondolták, hogy a beköltöző gazdagok veszélyt jelentenek a kertjükre, mivel 

az ő életstílusok nem fér bele a felső osztályok által képviselt ideába. 

 Végezetül fontosnak tartottam azt meghatározni, hogy mennyiben hasonlítanak vagy 

különböznek a magyarországi közösségi kertek a nyugati, főleg egyesült államokbeli 

közösségi kertektől? Felfedezhetők-e posztszocialista sajátosságok a hazai kertekben? 

Véleményem szerint több dimenzió mentén állapíthatók meg különbségek és hasonlóságok. 

Egyrészt a szakirodalom esettanulmányaiban leírtakhoz hasonló megjelenéssel, funkciókkal, 
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belső struktúrával és felépítéssel rendelkeznek a közösségi kertek. Hasonlóság az is, hogy a 

hazai közösségi kertek a településhierarchia magasabb fokán álló településeken 

koncentrálódnak, s a kisebb településeken csak elvétve jelennek meg. Némi eltérés az, hogy a 

budapesti agglomeráció egyes kisebb településein is jelen vannak a közösségi kertek, 

melyekről a szakirodalom nem számolt be észak-amerikai esettanulmányokban.  

Különbségeket fedezhetünk fel ugyanakkor abban, hogy mely városszerkezeti övekben 

jelennek meg leginkább a közösségi kertek. Míg Észak-Amerikában a belső lakóöv és az 

átmeneti zónák a domináns megjelenési helyei a közösségi kerteknek, addig Magyarországon 

sok esetben ennek az ellenkezője figyelhető meg. Hazánkban a közösségi kertek elsődleges 

megjelenési helyei a városok peremei, a lakótelepi külső lakóövek. A belső lakóövben vagy 

az átmeneti övezetben csupán néhány közösségi kert helyezkedik el. Ennek oka a hazai 

városok eltérő fejlődési modellje, míg az észak-amerikai városokban az üres telkek a laza 

tervezési kontrolkövetkeztében leginkább a városközponthoz közelebb eső területeken 

jelennek meg, addig az európai városokban a belső városmag meglehetősen kompakt, s üres 

telkek hiányában a közösségi kerteknek nincs lehetőségük megjelenni a belső városrészekben. 

Ugyanakkor a városok belső városrészeinek dinamikus átalakulása ideiglenes jelleggel itt is 

lehetőséget teremt a közösségi kertek létrejöttére. Vagyis a közösségi kertek lakótelepi 

megjelenése egyrészt szükségszerűség, mivel a városokban máshol kevésbé áll rendelkezésre 

szabad tér kertek létrehozására, másrészt a döntéshozók és a civil szervezetek tudatos 

döntésének eredménye is a közösségi kertek fokozott lakótelepi megjelenése, mivel azok 

megszervezési célja a lakótelepi közösségfejlesztés és az alulhasznosított területek hasznos 

funkcióval történő ellátása.  

További különbség az észak-amerikai és hazai közösségi kertek között a 

megjelenésüket kiváltó tényezők. Míg Észak-Amerikában leginkább a társadalmi és gazdasági 

válságokhoz kötődnek a kertek, addig Magyarországon egy hosszan tartó posztindusztriális 

társadalmi átalakulásra adott reakcióként értelmezhetők. A magyarországi közösségi kertek 

megjelenésére erősen hatott az ország posztszocialista jellege, a megszervezési 

mechanizmusok alapvetően top-down jelleget öltöttek, miközben az Egyesült Államokban 

jellemző bottom-up megközelítés szinte teljesen hiányzott. Ennek több oka van, például a 

társadalom önszerveződésének hiánya, a forráshiány, s a hozzáférhető telek hiánya is, amit 

ugyan néhány esetben a vidéki közösségek önmaguk meg tudtak oldani, de erre 

nagyvárosokban, különösen Budapesten nem volt lehetőség. Ezenkívül a bottom-up 

szerveződési modell hiánya következtében a civil aktivizmus is erősen hiányzik a kertektől, s 

környezetvédelem mellett nemigen jelennek meg más szándékok vagy ideológiák (pl. 

társadalmi igazságosság).  

Bár szorosan nem kapcsolható a kutatásomhoz, azonban fontosnak tartom, hogy a 

disszertáció végén részben reflektáljak e sorok írásakor a hazánkban és a nagyvilágban 

tapasztaltakra. Véleményem szerint a 2020 februárjában hazánkat is elérő Covid-19 

világjárvány jelentős hatással van és változásokat generál a városi társadalmakban. A 

lakosság egy jelentős részét érintő otthoni munkavégzésre való átállás miatt a munka és az 

otthon közötti határvonal elmosódott. Ennek természetszerű következménye a harmadik 

helyek felértékelődése lett volna (SOJA 1999), melyek azonban éppen a lezárások miatt 
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elérhetetlenné váltak.A közösségi kertek látogatására vélhetően a legtöbb helyen továbbra is 

volt lehetőség, s ezzel olyan helyekké váltak, melyek hozzájárultak a kertészek mentális és 

fizikai egészségének fenntartásához – különösen a lakótelepi lakásokban élő kertészek 

esetében. Ezért, úgy gondolom, hogy a közeljövőben előtérbe kerülhet a közösségi kertek 

egészségmegőrző hatása s ez egy új felfutási időszakot eredményezhet a magyarországi 

közösségi kertmozgalomban. 

Ezenkívülúgy gondolom, hogy a kelet-közép-európai régió posztszocialista 

országaiban a városi mezőgazdasági kezdeményezések további diverzifikációja is várható. 

Egyrészt arra számitok, hogy a közösségi kertek állandó városi elemmé válnak a régió 

nagyobb városaiban, s a közeljövőben számuk vélhetően enyhén növekedni fog. Bár ez 

vélhetően a legtöbb régiós országban az amerikaitól eltérő szervezési és működési keretek 

megjelenését fogja jelenteni, hasonlóan a hazánkban dokumentálthoz. Másrészt a közösségi 

kertekben megjelenő társadalmi csoportok köre is vélhetően szélesedni fog, azonban élesen el 

fognak egymástól válni a különböző életforma csoportok. Vagyis úgy gondolom, hogy a 

médiában megjelenített belvárosi közösségi kertek és az azokat művelő urbánus társadalmi 

csoportok továbbra is meghatározó szereplők maradnak, de mellettük az adott települési 

kontextustól függően megjelenhetnek azok a kertek, amelyek inkább az alsó-középosztály, 

vagy a hátrányos helyzetű csoportok számára jönnek létre.    
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Summary of the thesis 

In my doctoral thesis, I examined a specific element of urban agriculture, the 

community gardens, which are of increasing scientific interest. In my opinion, the need for the 

study was justified by the fact that community gardens spread in Hungary without precedent, 

with great speed, and therefore, the mechanisms behind their appearance were not properly 

understood. The low number of Hungarian studies suggests that the Hungarian scientific 

community did not pay enough attention to the topic, and therefore the urban geographical 

connections of community gardens are not yet sufficiently known. This is a major 

shortcoming because community gardens have been adapted from a settlement context, 

namely the United States of America, which can be described by different social, 

environmental and economic factors than those in Hungary. Therefore, we may observe that 

community gardens organized in Hungary are similar in terms of appearance, yet different in 

content. The modification in their content also raises the questions of whether the social, 

environmental and other urban effects of the Hungarian community gardens are similar to 

those described in the literature.  

Although not closely related to my empirical studies, I still consider one of the most 

important results of the dissertation the systematization of the historical development and 

spread of community gardens. The scientific discourses that discuss gardens basically accept 

their North American origins, and do not mention at all the European allotment gardens, 

which I interpret as the bases of the American community gardens. In addition, although 

historical reviews highlight that before the 1970s, the most typical way of organizing 

community gardens followed the top-down model, it was not linked to the dominant urban 

planning practices of the age. In this urban planning logic, until the turn of the 1970s, the aim 

was to improve the functioning of urban society as a result of top-down, external 

interventions. And modern community gardens, which have been organized in a bottom-up 

manner since the 1970s, may have become bottom-up precisely because, in the post-Ford 

transition, local government control over urban spaces was temporarily weakened, providing 

an opportunity for self-organizing urban groups to occupy space. These groups created 

autonomous areas independent of urban control, and in their specific operation - community 

decision-making, development according to the needs of the community, protection of the 

environment, ensuring social equality, etc. - communicated their needs and ideas for an 

alternative urban operation. This is why many people still consider community gardens to be 

radical organizations and believe that they are challengers of existing urban development 

practices as well as messengers of urban development based on the needs of local residents. It 

is no coincidence that the contemporary mayor of New York, Rudolph Giuliani, called 

community gardens a communist initiative, as indeed community cultivators fought to 

transform the existing social, economic, and political system. However, this transition period 

was soon followed by the consolidation of a new way of operating local governments, in 

which urban growth coalitions took back control of urban spaces and the large number of 

occupying community gardens was abolished. However, these coalitions soon recognized the 

benefits of these initiatives, supporting community gardens with preferential land use, tools, 
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and expertise. This is due to the fact that the gardens provided exploitable resources for the 

cities, contributed to the achievement of environmental goals or communication of 

commitment, they also performed social functions, and they also maintained the areas. That 

is, in essence, city leadership has recognized how community gardens can be incorporated 

into their urban development practices. Partly due to the organizational diversification of 

community gardens, the periodic appearance and disappearance of gardens has ceased, they 

have become a permanent urban element, and then gradually spread to other countries as well. 

According to my research results and their interpretation, there are several key factors behind 

the appearance of community gardens in Hungary (1). Based on the data revealed during the 

national sampling, I concluded that the main goal of creating community gardens is 

community development. This partly suggests that decision-makers and garden organizers 

have recognized the social challenges of Hungarian settlements, especially in case of large 

housing estate areas, notably the low number of social interactions, the lack of community 

spaces and social isolation. Therefore, they aim to revitalize housing estate communities. 

According to the literature, community gardens have historically been associated with a series 

of social and economic crises, and the first American community gardens were created to 

address them. However, my results suggest that their appearance in Hungary can only be 

indirectly linked to crises. The lack of communities is a symptom of the social crisis, and the 

first appearance of gardens in Hungary took place in times of the economic crisis. However, 

the primary purpose of the gardens was not to involve groups affected by the economic crisis, 

nor was food production function. Therefore, they did not respond to the crisis in the same 

way as elsewhere. I have identified community development as the central organizing 

motivation of garden organizers, and it was mostly related to the lack of communities in large 

housing estates areas. Therefore, they did not appear as a response tot he financial crisis, but 

as a response to a long-lasting social crisis. Their appearance and spread was made possible 

by the fact that in the West they came to the fore again at that time, and community gardens 

were also organized for crisis management purposes. These good practices were easily 

adapted first to the tools of Hungarian NGOs and then by decision-makers.  

One of the antecedents of the appearance of community gardens in Hungary was the 

fact that community gardens themselves became a permanent urban element, as well as their 

integration into urban development practices. Although the first community gardens in 

Hungary also appeared in the years following the 2008 economic crisis, with the omission of 

the state and local government level, thanks to the activities of non-governmental 

organizations. However, it was already a peculiarity of these gardens that they were not 

organized by local communities, but were created precisely to organize local communities. 

Based on the data revealed during the national sampling, I established that the goal of creating 

Hungarian community gardens was clearly community development later on. This suggests 

that garden organizers recognized the social problems of Hungarian settlements, most notably 

the low number of social interactions, the lack of community spaces and social isolation. And 

the problem was addressed through a community development activity led from above, often 

by external actors. 
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Although it could be easily deduced from the literature that domestic community 

gardens were also created to deal with the economic crisis, just like the early American 

community gardens. However, my results suggest that their appearance in Hungary can only 

be indirectly linked to the crisis. One reason for this is that the primary goal of gardens was 

not to involve groups affected by the economic crisis, nor did the food production function 

dominate organizational motivations. I identified community development as the central 

organizing motivation, and the lack of communities is most evident in the transforming 

neighborhoods, such as the gentrifying inner-city belt and housing estates. Although the inner 

social transformation is more of a short-term crisis, however, the social crisis in housing 

estates is a long-lasting, protracted crisis. The appearance and spread of community gardens 

in Hungary was helped by the fact that in the West, as a result of the economic crisis of 2008, 

community gardens came back into the spotlight and were organized for crisis management 

purposes. These good practices were easily incorporated into the tools of Hungarian NGOs 

and then decision-makers, although they were used to deal with a completely different crisis. 

The further spread of community gardens in Hungary was already partly supported by 

the needs of urban residents. However, based on my research, the goals of the organizers and 

the motivations of the residents to join do not fully fit. My case studies have shown that 

belonging to the community is hardly a motivation for gardeners to join, and according to my 

research in Szeged, the cultivation aspects came to the fore. It is important to note that in this 

case, saving money is not a motivation for the cultivators either, but rather they only see it as 

a means of reviving their previous gardening experience or as a hobby activity in community 

gardening. Therefore, gardeners cannot fully achieve their community development goal. 

I consider another important finding of the dissertation that the secondary reason for 

the creation of community gardens is the renewal of public spaces. This is well related to the 

interpretation outlined earlier that community gardens have been incorporated into urban 

development toolkits by urban growth coalitions and are used specifically to strengthen their 

own positions. The results of my national exploration illustrated well that local governments, 

which play a dominant role in the organization of gardens, basically expect the development 

of public spaces and the outsourcing of their maintenance from community gardens. In most 

cases, therefore, community gardens have been implemented in places that cannot be filled 

with useful functions by local governments in the foreseeable future, and the condition of the 

area is also poor. It also happened that a development resource was available for the 

rehabilitation of brownfield, unutilized areas, into which community gardens were well-

integrated elements. In other words, community gardens are a development tool for local 

governments that make non-functional and difficult-to-use areas usable and functional. 

I also considered it important to understand the role that community gardens can play 

in building residential communities. To understand whether the community gardens reach 

their aim that organizers set? The case study in Szeged aimed to answer this question. I was 

especially lucky to be able to examine community formation along two dates. The main 

lesson of the research is that although the factors of community formation are given, as the 

garden provides attachment to the place, interactions between gardeners are often daily 

through cultivation, and gardeners are basically helpful and solid to each other, but lack 
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common values / goals. it leads to the fragmentation of communities. In practice, this means 

that while at first the participants wanted to participate in the two examined Szeged gardens 

mainly due to the usefulness of gardening and leisure, the relationship with the garden 

community changed during the season. Some of the connoisseurs recognized the potential of 

community gardens early on, and community aspects became more important to them than 

cultivation. That is, belonging to the community became more important than their original 

motivations to join. However, not all gardeners approach gardens from this point of view, and 

so it is useless to have the opportunity to become a community if belonging to a community is 

not equally important to everyone. Thus, the community development role of the garden in 

the housing estate is also damaged. And overall, I have observed that the garden community is 

a loose set in which occasionally smaller subgroups form. They are the ones who consider the 

communal nature of the garden to be dominant, and other gardeners in the garden are more 

loosely connected to it. 

I also established internal order and control as a factor significantly influencing the 

community-building function of gardens. Both case studies from Szeged showed that if the 

roles and tasks are not clearly defined, it works against becoming a community. In one 

garden, this resulted in conflicts of power between garden coordinators and gardeners. While 

in the other community garden the source of the problem was that several actors were 

responsible for the operation of the garden, but their tasks were unclear to the gardeners and 

they did not have an accurate knowledge of who was performing what tasks. In both cases, 

these problems counteracted the development of the community and generated internal 

conflicts.  

The case study from Szeged have highlighted that although many of the conditions for 

community formation are met from the outset (attachment to the place, number of 

interactions, solidarity). But accession motivations and the subsequent development of goals, 

as well as the lack of social control, have a negative effect on community formation. Overall, 

community gardens can play a role in strengthening housing estates, and are certainly useful 

in increasing, for example, the number of social relationships between older generations, but 

the development of real communities is ultimately determined by the individual’s own goals. 

And the examined community gardens in Szeged achieve their community development goals 

only to a limited extent. 

The aim of the dissertation was also to explore (3) how community gardens are related 

to the social and economic transformation and, in short, gentrification of certain parts of the 

city. The question was formulated after the selection of the sample plots, because initially I 

decided to examine the two inner residential community gardens only because they were 

embedded in a different context from my existing Szeged sample plot, and they were also 

easily accessible. The results of the study showed well that, on the one hand, the groups that 

appear as cultivators in the gardens are basically not from the classical aborigines of the 

district. A significant part of the respondents moved to Józsefváros on average in the years 

following the 2008 economic crisis. In addition, the gardeners in the study had a high social 

status, although there was a discrepancy between the two gardens, and members of groups 

with a better income situation in the Leonardo Garden were educated. Their social status is 
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also well illustrated by their high level of education. Based on this, it can be stated that these 

are gardeners who represent a higher level social group compared to the traditional character 

and socio-demographic conditions of the area. However, gardeners do not belong to the high 

social status groups that can be defined as gentry, newly moving into the district. I think 

gardeners are mostly in the middle class, some of whom have moved into the neighbourhood 

to take advantage of the real estate market changes that have begun in the neighbourhood. 

They also differ from the old and new (gentrifiers) inhabitants of the area in their way of life, 

status and leisure activities. 

Another result of the research is that gardeners in the two community gardens view the 

social and economic transformation of the district quite differently. While in the Leonardo 

Garden there were several responses that supported the district’s prosperity, in the Grundkert, 

gardeners were more negative about the processes and stressed that the original population of 

the district does not benefit from and cannot get involved in the positive effects of the 

developments. In both gardens, gardeners found themselves markedly differentiated from 

gentlemen newly moving into the neighbourhood, and several explicitly thought that moving 

rich people posed a threat to their garden because their lifestyles did not fit into the idea 

represented by the upper classes. 

 Finally, the dissertation considered it important to determine (4) to what extent are the 

community gardens in Hungary similar or different from the community gardens in the West, 

especially in the United States? Can post-socialist peculiarities be discovered in domestic 

gardens? In my opinion, differences and similarities can be identified along several 

dimensions. On the one hand, community gardens have a similar appearance, functions, 

internal structure, and structure to those described in the case studies in the literature. A 

similarity is that the Hungarian community gardens are concentrated in the settlements at a 

higher level of the settlement hierarchy, and they rarely appear in the smaller settlements. A 

slight difference is that community gardens are also present in some smaller settlements of the 

Budapest agglomeration, which have not been reported in the literature in North American 

case studies. 

At the same time, we can find differences in which urban structures are most affected 

by community gardens. While in North America the inner living belt and transition zones are 

the dominant locations for community gardens, in Hungary the exact opposite can be 

observed. In Hungary, the primary places of appearance of community gardens are the edges 

of cities, the outer living belts of housing estates. There are only a few community gardens in 

the inner residential or transitional zone. This is due to the different development model of 

Hungarian cities, while in North American cities vacant plots appear mostly in areas closer to 

city centres due to urban sprawl, while in European cities the inner city core is quite compact, 

and in the absence of vacant plots there are no community gardens. Their opportunity to 

appear in inner parts of the city. At the same time, the dynamic transformation of the inner 

parts of the cities provides a temporary opportunity for the creation of community gardens. In 

other words, the appearance of community gardens in housing estates is a necessity, as there 

is less space to create gardens elsewhere in cities, and partly due to the conscious decision of 

decision-makers and NGOs the appearance of community gardens in housing estates,  
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Another difference between North American and domestic community gardens is the 

factors that trigger their appearance. While in North America gardens are mostly linked to 

social and economic crises, in Hungary they can be interpreted as a response to a long-lasting 

housing estate crisis. The author has already undertaken to explain this above. The appearance 

of community gardens in Hungary was strongly influenced by the post-socialist nature of the 

country, the organizational mechanisms were basically top-down, and the bottom-up 

approaches typical of the United States are almost absent. There are several reasons for this, 

such as the lack of self-organization of society, the lack of resources, and the lack of 

accessible land, which in some cases the rural communities themselves were able to solve, but 

they do not have the opportunity to do so in big cities, especially in Budapest. In addition, due 

to the lack of a bottom-up organizational model, civic activism is strongly lacking in the 

gardens, and other political ideologies (social justice) do not appear much in addition to 

environmental protection. Nor does environmental protection give the gardens their basic 

identity.  

Although it is not closely related to my research, but I consider it important that at the 

end of the dissertation to partially reflect on what has been experienced in Hungary and in the 

world when writing these lines. In my opinion, the pandemic that hit Hungary in February 

2020 has a significant impact and generated changes in society. Due to the transition to work 

at home, which affects a significant part of the Hungarian population, the line between work 

and home has blurred. The natural consequence of this would have been the appreciation of 

third places, which, however, became inaccessible precisely because of the closures. 

Presumably, community gardens were still available in most places, making them places for 

gardeners that helped maintain their mental and physical health — especially for gardeners 

living in housing estates. Therefore, I believe that the health-preserving effect of community 

gardens may come to the fore in the near future, and this may result in a new upswing in the 

community garden movement in Hungary. 

In addition, I believe that further diversification of urban agricultural initiatives is 

expected in the post-socialist countries of the Central European region. On the one hand, you 

expect community gardens to become a permanent urban element in the more populous cities 

of the region, and their number is likely to start on a slightly increasing trajectory in the near 

future. Although this is presumably the most important way of organizing and operating 

community gardens in most regional countries than in the United States, it is similarly 

documented in Hungary. Otherwise, it is expected that the range of social groups appearing in 

community gardens will broaden, but the different lifestyle groups will change sharply. In 

other words, I believe that the community gardens published in the media and those 

operations will remain decisive for urban social groups, but depending on the given settlement 

context, there will be gardens that are more suitable for the lower-middle class or 

disadvantaged groups. come to create.  
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Mellékletek 

1. melléklet: Az országos feltárás során azonosított közösségi kertek 

 

Sorszám Közösségi kert Település (és 

kerület) 

Alapítás 

éve 

Szervezési ás működési 

módja (saját kategóriák) 

1. Őrmező Közösségi Kert Budapest (XI.) 2015 Önkormányzatok közösségi 

kertjei 

2. Kondorosi Közösségi Kert Budapest (XI.) 2014 Önkormányzatok közösségi 

kertjei 

3. Kelen Kert Budapest (XI.) 2016 Önkormányzatok közösségi 

kertjei 

4. Hengermalom Közösségi 

Kert 

Budapest (XI.) 2013 Önkormányzatok közösségi 

kertjei 

5. reGarden Budapest (IV.) 2013 n.a 

6. Nyírpalota Közösségi Kert Budapest (XV.) 2014 Önkormányzatok közösségi 

kertjei 

7. Apollón Kert Budapest (XV.) 2014 Önkormányzatok közösségi 

kertjei 

8. Ibolyáskert Budapest 

(XVII.) 

2013 Önkormányzatok közösségi 

kertjei 

9. Kőrakás park 35. 

Közösségi Kert 

Budapest (XV.) 2015 Önkormányzatok közösségi 

kertjei 

10. Zöldpalota Közösségi 

Kert 

Budapest (XV.) 2012 Civil szervezetek közösségi 

kertjei önkormányzati 

támogatással 

11. Első Kispesti Kert Budapest (XIX.) 2013 Civil szervezetek közösségi 

kertjei önkormányzati 

támogatással 

12. Békási Kert Budapest (III.) 2013 Civil szervezetek közösségi 

kertjei önkormányzati 

támogatással 

13. Aranykatica Kert Budapest (XIX.) 2014 Civil szervezetek közösségi 

kertjei önkormányzati 

támogatással 

14. Zengő Kert Budapest (XIX.) 2015 Civil szervezetek közösségi 

kertjei önkormányzati 

támogatással 

15. Kalot Közösségi Kert Budapest (III). 2012 Civil szervezetek közösségi 

kertjei önkormányzati 

támogatással 
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16. Árnyaskert Budapest (XIX.) 2015 Civil szervezetek közösségi 

kertjei önkormányzati 

támogatással 

17. Zápor Kert Budapest (III.) 2014 Civil szervezetek közösségi 

kertjei önkormányzati 

támogatással 

18. Zugkert Budapest (XIV.) 2014 Civil szervezetek közösségi 

kertjei önkormányzati 

támogatással 

19. Lőrinci Kertelő Budapest 2016 Civil szervezetek közösségi 

kertjei önkormányzati 

támogatással 

20. Karaván Kert Budapest (VII.) 2016 Civil szervezetek közösségi 

kertjei a privát szféra 

támogatásával 

21. IBIS Budapest Aero Hotel Budapest 2014 Civil szervezetek közösségi 

kertjei a privát szféra 

támogatásával 

22. Csárdás Kert Budapest 2015 n.a 

23. Kékvirág  Budapest 2015 Civil szervezetek közösségi 

kertjei a privát szféra 

támogatásával 

24. Kerthatár Közösségi Kert Budapest 2012 Civil szervezetek közösségi 

kertjei a privát szféra 

támogatásával 

25. Leonardo Kert Budapest (VIII.) 2016 Civil szervezetek közösségi 

kertjei a privát szféra 

támogatásával 

26. Kisdiófa Közösségi Kert Budapest 2016 Helyi közösségek kertjei 

27. Grundkert(3) Budapest (VIII.) 2016 Önkormányzatok közösségi 

kertjei 

28. Debreceni Közösségi Kert Debrecen 2014 Helyi közösségek kertjei 

29. Duna Kert Dunakeszi 2014 Helyi közösségek kertjei 

30. Gyulai Ehető Közösségi 

Kert 

Gyula 2014 Önkormányzatok közösségi 

kertjei 

31. HUKKKözösségi Kert Kecskemét 2017 Bottom-up kertek 

önkormányzati támogatással 

32. Avasi Paradicsom Miskolc 2017 Bottom-up kertek 

önkormányzati támogatással 

33. Zöldfolt Közösségi Kert Pécs 2013 Önkormányzatok közösségi 

kertjei 

34. KÖSZKE Százhalombatta 2014 Civil szervezetek közösségi 

kertjei önkormányzati 
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támogatással 

35. Megálló Közösségi Kert Szeged 2015 Bottom-up kertek 

önkormányzati támogatással 

36. Makkosházi Közösségi 

Kert 

Szeged 2013 Civil szervezetek közösségi 

kertjei önkormányzati 

támogatással 

37. Palotavárosi Közösségi 

Kert 

Székesfehérvár 2014 Civil szervezetek közösségi 

kertjei önkormányzati 

támogatással 

38. Szárazréti Közösségi Kert Székesfehérvár 2014 Civil szervezetek közösségi 

kertjei önkormányzati 

támogatással 

39. Szekszárdi Közösségi 

Kert 

Szekszárd 2014 Önkormányzatok közösségi 

kertjei 

40. Skanzen Közösségi Kert Szentendre 2015 Civil szervezetek közösségi 

kertjei önkormányzati 

támogatással 

41. Szélrózsa Kert  Szentendre  Civil szervezetek közösségi 

kertjeiönkormányzati 

támogatással 

42. Szigethalom Közösségi 

Kert 

Szigethalom 2014 Civil szervezetek közösségi 

kertjei önkormányzati 

támogatással 

43. Oladi Közösségi kert Szombathely 2013 n.a 

44. Paradicsom Kert Tata 2013 Önkormányzatok közösségi 

kertjei 
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2. melléklet: Az országos vizsgálat interjúvázlata 

 

0. TÉMAKÖR: A KÖZÖSSÉGI KERT(EK) MEGSZERVEZÉSE 

 Honnan jött a közösségi kert(ek) megszervezésének ötlete? 

 Milyen nehézségekbe ütközött a kertek megszervezése során? 

 Volt-e bármiféle minta, amit követtetek a kert megszervezésénél? 

 Volt-e valaki, aki anyagilag, eszközileg támogatta a kert kialakítását? 

 Mennyiben okozott problémát a jelentkezők toborzása? 

 Milyen célból hozták létre az első közösségi kertet? 

 

1. TÉMAKÖR: MŰKÖDÉSRE-MEGSZERVEZÉSRE VONATKOZÓ KÉRDÉSEK 

 Jelenleg hány darab közösségi kertet működtet? Melyek ezek? 

 Mely közösségi kertek megszervezésében vett részt? 

 Mi volt a célja a közösségi kertek megszervezésével?  

 Mennyire volt fontos cél a közösségépítés?  

 Mennyire tartották fontosnak a lakókörnyék megújítását? 

 Mióta működnek a közösségi kertek? (ezeket én is össze tudom szedni…) 

 Hogyan történik jellemzően egy kertek megszervezése?  

 Hol jöttek létre a kertek?  

 Milyen szempontok mentén választották ki a területet? 

 Hogyan alakítják ki a kertterveket? 

 Van-e támogatója a közösségi kerteknek? Kik, mi a motivációjuk? 

 Milyen fenntartási költséggel lehet számolni egy kert esetében? (területbérlés, víz) 

 Van-e állandó jelleggel tagdíj? 

 Milyen időtávra hozták létre a közösségi kerteket?  

 Elképzelhetőnek tartja, hogy később másfajta hasznosítása lesz a területeknek? 

 Milyen eredményeket vártak a közösségi kertektől? 

 

 

2. TÉMAKÖR: KÖZÖSSÉGEK (ha azt mondja, hogy valahol igen, akkor példát kérek) 

 Volt-e elsődleges célcsoportja a közösségi kerteknek, akiket meg akartak szólítani?  

 Miért ők?  



141 

 

 Fontos volt-e a kiválasztásnál, hogy a kertművelők helyiek legyenek? 

 Jellemzően mely társadalmi csoportok vesznek részt a közösségi kertben művelőként? 

 Mi lehet a motivációjuk a csatlakozásra? 

 Nagyjából hány kertész van az általatok fenntartott kertekben? 

 Mit tapasztalsz, mennyire van érdeklődés a közösségi kertek iránt?  

 Mely társadalmi csoportok részéről? 

 Amennyiben figyelemmel kíséred a kertek életét, mit gondolsz, a közösségek hogyan 

változtak a megszervezésük óta? 

 Vannak-e szervezett rendezvények a kertekben? 

 Ezekkel a nem kerttagokat is próbálják megszólítani? 

 Mennyire állandók a kertészek? 

 Mit gondol, a kertművelés révén változik a kertészek szemléletmódja? 

 

3. TÉMAKÖR: TELEPÜLÉSI HATÁS ÉS KAPCSOLATOK 

 Előfordult-e már bármilyen konfliktus a közösségi kertek és környékük között? 

 Mit gondol, van-e, lehet-e bármilyen hatása egy közösségi kertnek a település életére? 

 Mit gondol, hatással lehet egy városrészről kialakult képre? 

 Mit gondol, hozzájárulhat-e egy városrész megújulásához? 

 Mit gondol, alkalmazhatók lennének településfejlesztési eszközként a közösségi 

kertek? 

 Terveznek-e további közösségi kerteket létrehozni? 

 Mi a véleménye más magyarországi közösségi kertekről? (eltérnek-e) 

 

4. SZOCIO-DEMOGRÁFIAI KÉRDÉSEK 

 Életkor? 

 Születési helyi? 

 Lakhely? 

 Mióta foglalkozik a kerttel/kertekkel? 

 Legmagasabb iskolai végzettség? 

 Egy havi nettó jövedelem? 

 Foglalkozás? 

 Nemzetiség? 
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3. melléklet: A budapesti esettanulmány interjúvázlata 

 

1. TÉMAKÖR: A CORVIN-NEGYED TÁRSADALMI GAZDASÁGI FOLYAMATAI 

 Mi a véleménye a környékben zajló folyamatokról?  

 Van-e tudomása bármilyen konfliktusról a hátrányos helyzetűek és a beköltözők 

között?  

 Véleménye szerint az átalakulási folyamatok hogyan érintik a hátrányos helyzetűeket? 

 Ön szerint kik lesznek a környék lakói 5-10 év múlva? A jövőre nézve milyen 

trendeket jósol? 

2. TÉMAKÖR: A KÖZÖSSÉGI KERT KAPCSOLÓDÁSA A VÁROSRÉSZ FOLYAMATAIBA 

 Ön szerint a közösségi kert hogyan illeszkedik a környékben zajló folyamatokba?  

 Hogyan járul hozzá a közösségi kert a terület átalakulásához? Milyen a hatása a 

környékre?  

 Változott a terület imázsa az utóbbi években a KK miatt? Hogyan?  

 Befolyásolja-e a közösségi kert az ingatlanpiaci értéket?  

 Milyen jelentősége van a közösségi kert Józsefvárosban?  

 Tudomása szerint szerepet vállal az önkormányzat a közösségi kerthez kapcsolódóan? 

3. TÉMAKÖR: A KÖZÖSSÉGI KERT VISZONYA A KÖRNYÉKKEL 

 Ön hogyan értékelné a kert és a környék viszonyát?  

 Volt-e a kert elhelyezkedéséből atrocitás?  

 Van negatív tapasztalata? Mi az? Miért alakul ki?  

 Milyen kapcsolata van a helyi hátrányos helyzetű lakossággal?  

 Van konfliktus a kert és az itt élők között?  

 Mi a véleménye a hátrányos helyzetűek művelésbe történő bevonásáról?  

 Ön szerint a közösségi kert hogyan járulnak hozzá a hátrányos helyzetűek 

felzárkóztatásához? Milyen hatással van rájuk? 

4. TÉMAKÖR: CSATLAKOZÁSI MOTIVÁCIÓK 

 Miért döntött a kerthez csatlakozás mellett?  

 Mit nyújt Önnek a kert?  

 Hogyan befolyásolja a minden napjait? 

 Ha tehetné, mit változtatna meg? 

5. TÉMAKÖR: A KERT KERTMŰVELŐI 

 Ön hogyan jellemezné a kert művelőit?  
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 Honnan jönnek?  

 Miért csatlakoztak?  

 Milyen iskolai végzettségűek?  

 Milyen idősek?  

 Mennyire jellemzőek a művelők között a magas beosztású munkavállalók? És a 

kreatív fiatalok?  

 Milyen mértékű jövedelem különbségek jellemzőek a kerten belül? Ez okoz-e bármi 

feszültséget?  

6. TÉMAKÖR: A KERT MŰKÖDÉSE 

 Hogyan látja, mennyiben működik demokratikusan a kert?  

 Hogyan zajlik egy döntéshozatal? 

 Bele tud-e szólni a döntéshozatalba?  

 Ön szerint mindenkinek azonos súlyú a véleménye? Miért? Vannak kulcsemberek? 

Kik azok? Miért?  

 Szoktak lenni konfliktusok a kerten belül? Mi a jellemző? Hogyan kezelik?  

 Mennyire ismerik egymást a kertészek?  

 Milyen rendszeresen találkoznak a kerten kívül?  

 Mi a véleménye a kert közösségéről? 

 Mi a legnagyobb gyenge pontja?  

 Ön szerint működésében eltér az Ön közösségi kertje a többi kerttől?  

 Miben más, miért?  

7. TÉMAKÖR: A VÁLASZOLÓ FOGYASZTÁSI SZOKÁSAI 

 Milyen vendéglátóhelyeket szokott igénybe venni a közelben?  

 Milyen szolgáltatásokat szokott igénybe venni a környéken?  

DEMOGRÁFIAI KÉRDÉSEK 

 Kor  

 Születésihely  

 Lakhely  

 Korábbi lakhely   

 Ingatlan típusa  

 Honnan, mikor költözött oda?  

 Jövedelem 

 Végzettség 
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 Nemzetiség 

 Családi állapot 

 Gyerek száma 
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4. melléklet: A budapesti kérdőív 

 

1. Neme:  

 Férfi  Nő 

2. Hallott már a Leonardo Közösségi Kertről? 

 Igen  Nem 

3. Mi a véleménye róla? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Járt már bent a Leonardo Közösségi Kertben? 

 Igen  Nem 

5. Beszélt már a Leoardo Közösségi Kert kertészeivel? 

 Igen  Nem 

6. Mit gondol, csatlakozna egy ahhoz hasonló közösségi kerthez? 

 Igen  Nem 

 

DEMOGRÁFIAI KÉRDÉSEK  

 Életkor 

 Születési hely 

 Lakhely 

 Mikor költözött oda? 

 Honnan költözött oda? 

 Nettó jövedelme 

 Iskolai végzettsége 

 Nemzetiség 

 Családiállapot 

 Gyerek száma 
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5. melléklet: A budapesti mintaterület interjúalanyainak szocio-

demográfiai adatai 

Változó Alcsoport gyakoriság százalékos megoszlás 

Életkor csoportok 21-30 4 13,33 

 31-40 15 50,00 

 41-50 4 13,33 

 51-60 3 10,00 

 61-70 1 3,33 

 70- 2 6,67 

 Nem válaszol 1 3,33 

Jövedelmi helyzet 0 - 100 ezer 2 6,67 

 101 - 200 ezer 11 36,67 

 201 - 300 ezer 1 3,33 

 301 - 1 3,33 

 nincs jövedelme 1 3,33 

 Nem válaszol 14 46,67 

Lakóhely 6. kerület 2 6,67 

 7. kerület 1 3,33 

 8. kerület 16 53,33 

 9. kerület 6 20,00 

 10. kerület 2 6,67 

 16. kerület 1 3,33 

 Egyéb 1 3,33 

 Nem válaszol 1 3,33 

Lakóhely 

tulajdonlása 

Saját 17 56,67 

 Albérlet 9 30,00 

 Kollégium 1 3,33 

 Nem válaszol 3 10,00 

Iskolai végzettség Egyetem 20 66,67 

 Főiskola 4 13,33 

 Középfokú 5 16,67 

 Nem válaszol 1 3,33 

Családi állapot Egyedülálló 17 56,67 

 Házas 9 30,00 

 Elvált 1 3,33 

 Özvegy 2 6,67 

 Nem válaszol 1 3,33 

nemzetiség Magyar 27 90,00 

 Brit 1 3,33 

 Lengyel 1 3,33 

 Amerikai 1 3,33 
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6. melléklet: A szegedi mintaterület első feltárása – interjú a kertészekkel 

 

0.TÉMAKÖR: BEVEZETŐ 

 Mióta tagja a kertnek?  

 Mi motiválta a kerthez csatlakozásra?  

 Kertészkedett már korábban?  

 Miért a közösségi kertet választotta? 

1. TÉMAKÖR: A KERT KÖZÖSSÉGE: 

 Hogyan alakultak a kertészek közötti kapcsolatok? 

 Van-e, akivel a kerten kívül is rendszeresen találkozik? 

 Mennyire fontos szempont volt a csatlakozásnál, hogy itt közösségben művelhet? 

 Vannak-e olyan feladatok, amiket közösen végeznek el? 

 Hogyan vesz részt a közösségi életben? 

 Vannak-e belső konfliktusok? 

 Tagja-e valamilyen civil szervezetnek? 

SZOCIO-DEMOGRÁFIAI KÉRDÉSEK 

 Életkor 

 Születési hely 

 Lakhely 

 Legmagasabb iskolai végzettsége 
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7.melléklet: A szegedi mintaterület második feltárása – interjú a 

kertészekkel 

 

0.TÉMAKÖR: BEVEZETŐ 

 Mióta tagja a kertnek?  

 Miért csatlakozott?  

 Kertészkedett már korábban?  

1. TÉMAKÖR: A KERTÉSZEK JELLEMZŐI 

 Ön hogyan jellemezné a kert művelőket?  

 Környékbeli lakosok a művelők?  

 Véleménye szerint mely társadalmi csoportok jellemzők?  

 Milyen mértékű jövedelem különbségek jellemzőek a kerten belül? Ez okoz 

feszültséget?  

2. TÉMAKÖR: A KERT KÖZÖSSÉGE 

 Hogyan jellemezné a kertészek közösségét? 

 Amióta tag, hogyan változtak a kapcsolatok?  

 Kivel tartja szorosabban a kapcsolatot?  

 Van, akivel a kerten kívül is találkozik?  

 Milyen konfliktusok fordulnak elő a kertészek között?  

 Vannak-e olyan feladatok, amiket közösen végeznek el?  

 Hogyan vesz részt a kert közösségi életében? 

 Ki lehet kertművelő?  

 Kell-e fizetni tagdíjat?  

 Vannak-e szervezett rendezvények a kertben? Ezeken kik vesznek részt? A környéken 

élők is jöhetnek? Ha igen, milyen visszajelzéseket kaptak a környéken élőktől?  

 Mi a véleménye a kert közösségéről összességében?  

 Van gyengepontja? 

3. TÉMAKÖR: A KERT VISZONYA A KÖRNYÉKKEL 

 Hogyan értékelné a kert és a környék viszonyát?  

 Volt-e a kert elhelyezkedéséből atrocitás?  

 Milyen a kapcsolatuk a környék lakóival?  

 Van, aki bejön? Kik jönnek be? Kivel beszélgetnek?  
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 Mit gondol, a környék lakói hogyan vélekednek a kertről és működésükről? 

 Ön szerint milyen jelentősége van a közösségi kertnek Szegeden?  

 Milyen hatással van a környék megjelenésére?  

 Ön szerint milyen jelentősége van a közösségi kertnek a városrészben?  

 Milyen szerepe lehet a helyi társadalom formálásában? 

4. TÉMAKÖR: A KERT MŰKÖDÉSE 

 Hogyan zajlik egy döntéshozatal a kertészek között?  

 Bele tud-e szólni a döntéshozatalba?  

 Volt-e ebből konfliktus?  

 Ön szerint mindenkinek azonos súlyú a véleménye? Miért?  

 Vannak kulcsemberek? Kik azok? Miért? 

 Mi a véleménye a hátrányos helyzetűek művelésbe történő bevonásáról?  

 Tagja-e valamilyen civil szervezetnek?  

 Volt-e már másik közösségi kertben? Hol?  

 Van-e személyes barátja másik kertben? Melyik kertben?  

 Mitől működhetne jobban a kert?  

 Ön szerint kik csatlakoznának a kerthez? 

 

DEMOGRÁFIAI KÉRDÉSEK  

 Kor 

 Születési hely 

 Lakhely - városrész 

 Mikor költözött oda 

 Mióta lakik szegeden  

 Ingatlan tulajdonlása  

 Havi nettó jövedelem 

 Végzettség, foglalkozás 

 Nemzetiség  

 Családi állapot 

 Gyerek 
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8.melléklet: A szegedi mintaterület második feltárása – interjú a 

kertkoordintárokkal / szervezőkkel 

 

1. TÉMAKÖR: A KERT MEGSZERVEZÉSE 

 Milyen céllal hozta létre a közösségi kertet? 

 Miért ezen a helyszínen? 

 Hogyan történt a kert megszervezése? 

 Ki volt a közösségi kert célcsoportja? 

2. TÉMAKÖR: A KERT KÖZÖSSÉGE 

 Mit gondol arról, hogy a kert közössége hogyan változott amióta működik a kert? 

 Mit gondol, milyen tényezők segítik vagy hátráltatják a közösség fejlődését? 

 Ha vannak problémák, akkor milyen jellegű problémák jelennek meg leggyakrabban? 

 Ezek megoldása hogyan zajlik? 

 Vannak-e olyan társasági események, amiket a kertészek szerveznek maguk számára? 

 Ha nem, mi lehet annak az oka, hogy nem szerveznek ilyen rendezvényt? 

 Vannak-e olyan kertészek, akik a kerten kívül is aktívan és rendszeresen találkoznak?  

 Ha nem miért nem? Hogyan lehetne ezen változtatni? kell-e egyáltalán? 

 Mit gondolsz, nyitottabbak-e vagy nyitottak-e mások felé a kertészek? 

 Be lehet vonni a külső szemlélőket? Be akarják-e őket vonni?  

 Mennyire állandóak a kertészek? 

 Mi az oka annak, hogy felhagyják a közösségi kertművelést? 

 Mely társadalmi csoportok részéről tapasztal érdeklődést a közösségi kertészkedés 

iránt? 

 Mi lehet az ő motivációjuk a csatlakozásra? 

 Hogyan alakult az érdeklődés a kert iránt az elmúlt néhány évben? 

 Mit gondol arról, a kertművelés révén hogyan formálódik a kertészek szemléletmódja? 

 Tud-e olyan kertészről, aki a közösségi kertművelés megkezdése óta aktívabban részt 

vesz helyi kezdeményezésekben? 

 Tud-e olyan kertészről, aki a közösségi kertművelés megkezdése óta tagja lett 

valamely civil szervezetnek? 

 Úgy gondolja, hogy a kertészek fontosabbnak gondolják/jobban oda figyelnek a 

lakóhelyüket érintő folyamatokat, mint korábban? 

 Mit gondol a hátrányos helyzetű lakosság művelésbe történő bevonásáról? 



151 

 

 Milyen tanácsot adnál más közösségi kert számára közösségépítés terén? 

 Mit gondol arról, a jövőben hogyan fog változni a kert közössége? 

DEMOGRÁFIAI KÉRDÉSEK 

 Életkor 

 Születési helyi 

 Lakhely 

 Mióta foglalkozik a kerttel? 

 Legmagasabb iskolai végzettség 

 Nemzetiség 

 Családi állapot 

 Gyerek 
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9. melléklet: A szegedi mintaterület második feltárása - telefonos interjú a 

kertet elhagyókkal 

 

 Mennyi ideig kertészkedett? 

 Az elejétől fogva ott kertészkedett? 

 Miért döntött a kerthez csatlakozás mellett? 

 Miért döntött úgy, hogy felhagyja a kertészkedést a Megállóban? 

 (Ha egyéb ok miatt hagyta fel) Gondolkozik azon, hogy ismét csatlakozzon? 

 Gondolkozik azon, hogy egy saját közösségi kertet indítson? 

 Mi az ami, tetszett Önnek a kertben, amíg a közösségi kert tagja volt? Mi az, ami nem 

tetszett? 

 Mi az, amit hiányol amióta nem tagja a közösségi kertnek? Mi az, amit nem? 

 Ha volt konfliktus, mit tapasztalt a közösségi kertben? 

 Saját megítélése szerint mennyire vett rész a közösségi kert közösségi életében? 

 Tartja-e valakivel a kapcsolatot a kertészek közül? Ha igen, milyen módon? 

 Távlati visszatekintésben pozitívan vagy negatívan ítéli meg a kertet? 

 

DEMOGRÁFIAI KÉRDÉSEK 

 Életkor      

 Születési hely 

 Lakhely  

 Ingatlan tulajdonlása 

 Havi nettó jövedelem 

 Legmagasabb iskolai végzettség 

 Foglalkozása 

 Nemzetisége 

 Családi állapota 

 Gyerek 
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10. melléklet: A 2011-es népszámlálás tömbjei alapján lehatárolt 

Makkosháza és Tarján városrészek 

 

 
 

10. Szeged Makkosháza és Tarján kivágata egy sematikus ábrán.  
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11. melléklet: Fotódokumentáció 

 

 

 

 

 

11.1. A Neptun Közösségi Kert Budapesten. A közösségi kert jó példája a funkciótlan és rossz 

állapotú közterek megújításának és új közösségi terek létesítésének. A jobboldali képeken a kert 

közvetlen környéke látható, a köztér minősége alacsony, gyakran funkciótlan vagy minimális funkciót 

lát el, az utcabútorzat elhasznált és régi, a terület összességében gondozatlan képet mutat. Ezzel 

szemben a kert rendezett, közösségi térrel – tűzrakóhely, padok és asztalok – ellátott.  
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11.2. A Hengermalom Közösségi Kert Budapesten. A közösségi kert létrehozása egy alulhasznosított 

köztér komplex felújítási programjába illeszkedett. A területen nem csupán a közösségi kert jött létre, 

hanem megújult és új funkciókat kapott a környezete is.  
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11.3. Közösségi kert Miskolcon. A miskolci Avasi Paradicsom közösségi kert egy pusztánzöldfelületi 

funkciót ellátó területen jött létre, melynek egy része a terepbejárás idején is látható volt (alsó kép).  
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11.4. Átalakuló Józsefváros. A Leonardo (jobboldalt fent) és Grundkert (jobboldalt lent) jó példája 

annak, hogy a városok metamorfózisa során hosszabb-rövidebb időszakokban foghíj telkek jönnek 

létre, melyek ideiglenes jelleggel közösségi kertek létrehozására is hasznosíthatók. Mivel mindkét 

közösségi kert a Corvin-Szigony projekt beruházási telkén működött, ezért a Grundkert már a 

harmadik helyszínén működik tovább, a Leonardo Kert pedig 2017 végén véglegesen megszűnt, mivel 

az építkezések a Leonardo utca külső oldalára helyeződtek át és a kivitelezés a Leonardo telkét is 

érintette. 
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12. melléklet: Közösségi kertekről beszámoló hírportálok listája 

 

Hírportál Közösségi kertekhez kapcsolódó 

cikkek száma 

Hírportál típusa 

Abcúg 1 tematikus 

Boon 1 regionális 

Borsonline 1 tematikus 

BUMM.sk 1 regionális 

Délmagyar 1 regionális 

Femina 2 tematikus 

Hellóvidék 1 tematikus 

HG.hu 3 országos  

HVG 3 országos  

Index 6 országos  

Kisalföld 1 regionális 

Magyar Kurír 1 országos  

Népszava 1 országos  

Nol.hu 1 országos  

Octogon 3 tematikus 

Origo 1 országos 

Sokszínűvidék 9 tematikus 

Székesfehérvár.hu 1 regionális 

Tudatosvásárló 3 tematikus 
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Köszönetnyilvánítás 

 

Egy doktori disszertáció elkészítése, mint a legtöbb alkotó tevékenység, egy 

kihívásokkal és gyakran nehezen megoldható feladatokkal teli folyamat, ami támogatók 

nélkül nehézkes vállalkozás volna.Azonban doktori kutatásom során rengeteg segítséget és 

biztatást kaptam sokaktól. Mindenekelőtt köszönetem szeretném kifejezem témavezetőmnek, 

Dr. Kovács Zoltánnak, aki támogatta doktori kutatásaimat, témavezetőkéntvégigikísérte 

kutatásaim előrehaladását, valamint a kutatás és jelen disszertáció írása során szakmai 

tanácsaival, kritikáivalés adisszertáció kéziratának véleményezésével is segítette munkámat. 

 Szeretnék köszönetet mondani a munkahelyi vitám két opponensének, Dr. Fabula 

Szabolcsnak és Dr. Egedy Tamásnak, akik meglátásaikkal és kritikai észrevélteleikkel 

segítették a dolgozat jelen formájában történő elkészültét. Külön köszönöm Dr. Nagy Gyula 

segítéségét és tanácsait a doktori kutatásaim során, valamint a közös publikációs 

tevékenységek és konferencia részvételek lehetőségét.  

 Továbbá hálás vagyok mindazoknak, akik a kutatásomat valamilyen formában 

segítették, különösen azoknak, akik az interjús és kérdőíves felmérésekben válaszadóként 

vagy szervezőként részt vettek. Nélkülük e disszertáció nem készülhetett volna el. 

 Végül, de nem utolsó sorban köszönet illeti családomat, akik végig támogattak és 

bátorítottak tanulmányaim során. 

 

  



160 

 

 

 


