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Támogatják a közösségi 
kertészkedést
A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM „KÖZÖSSÉGI KERTÉSZKEDÉS A VÁROS-
BAN” CÍMMEL SZAKMAI NAPRA HÍVTA AZ ÉRDEKLŐDŐKET. A MINISZTÉRIUM 
KÉPVISELŐI, A TÉMÁBAN JÁRTAS SZAKEMBEREK A KÉSZÜLŐ, VÁRHATÓAN AZ 
IDEI ÉV ELSŐ FELÉBEN VÉGLEGESÍTÉSRE KERÜLŐ TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEKRŐL 
SZÓLTAK, ILLETVE AZ EDDIG MEGVALÓSULT SIKERES PÉLDÁKAT MUTATTÁK BE.

A városi közösségi kertek szó szerint át-
színezik életünket, egészséges, élhető 

környezetet varázsolnak a városi szürke 
betonrengetegbe, kezdte előadását V. Né-
meth Zsolt, a Földművelésügyi Minisztéri-
um környezetügyért, agrárfejlesztésért és 
hungarikumokért felelős államtitkára. A kö-
zösségi kertekben növő és termő növények 
tisztítják és hűtik a városi levegőt, ezen felül 
a kertészkedés türelemre, kitartásra és fele-
lősségvállalásra tanít, a helyi közösségeket 
is erősebbé teszi, miközben folyamatos si-

kerélményt ad, hangsúlyozta az államtitkár.
A Földművelésügyi Minisztériumban ki-

dolgozás alatt áll a Városi agrárpolitika 
elnevezésű stratégiai dokumentum, tudtuk 
meg Hegedűs Gábortól, a Földművelésügyi 
Minisztérium Agrárfejlesztési Főosztályának 
vidék- és térségfejlesztési szakreferensétől. 
A készülő dokumentum a városi piacok, a 
városi állattartás és a városi kertészkedés 
témáját vizsgálja. Az első két részterület 
szabályozása megfelelő, ezért a program 
kidolgozása során a városi kertészkedés 
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kapja a legnagyobb hangsúlyt, ezen be-
lül a közösségi kertek és az iskolakertek 
kérdéskörével foglalkozik a leginkább. 
Az idén megvalósuló lehetséges intézke-
dések közül a kis költségigényű, főleg a 
szemléletformálást célzó elemek kerülnek 
előtérbe. Támogatást kaphatnak a közös-
ségi kertek által szervezett rendezvények, 
szakmai napok, népszerűsítő és szakmai 
kiadványok, a társtárcákkal megalakítandó 
közös munkacsoportok, illetve a közösségi 
kerteket bemutató honlap indítása. A szak-
tárca bázis iskolakert-hálózat létrehozását 
tervezi, elképzelésük, hogy térségenként 
legyen egy-egy mintakert az országban. A 
közösségi kertekkel kapcsolatos egyetemi 
kutatásokat, publikációk megjelenését is 
támogatni fogják, mondta el a szakember.

Szakáli István Lóránd, a Földművelés-
ügyi Minisztérium helyettes államtitkára a 
rendezvényen elmondta, hogy a szaktárca 
vidékfejlesztési feladatai mellett a „Közös-
ségi kertészkedés a városban” program-
nak köszönhetően a városi lakosság felé 
is nyit. A közeljövő legfontosabb felada-
tának az együtt dolgozást, a felmerülő 
igényekre, kezdeményezésekre való vála-
szolást nevezte meg a helyettes államtitkár.

Loncsár Krisztina, a Miniszterelnökség 
osztályvezető-helyettese a városi kerteket 
érintő uniós támogatási lehetőségeket ismer-
tette. A városi kerteket és azok támogatását 
nem szabad „összemosni” a közmunkára 
alapozott, illetve a szociális szövetkezetként 
működtetett kertekkel, hangsúlyozta, hiszen 
más a céljuk. Azok árutermelésre, kötelező 
jelleggel, és nem alulról jövő kezdeménye-
zés eredményeként jöttek létre. A közösségi 
kertek fontos jellemzői, hogy nem önellátás-
ra születnek, a tagjai nem rászorultságból 
vágnak bele, viszont nagyon elkötelezettek 
és tudatosak, jelentős erőforrást, főképp a 

szabadidejüket teszik bele a munkába. A Vi-
dékfejlesztési Program (VP) 19-es jogcímén 
szereplő Leader-program helyi közösségi 
kezdeményezések (pl. közösségi kertek) tá-
mogatására vehető igénybe tízezer fő alatti 
településeken, azaz például kisvárosokban. 
A Területi Operatív Programban (TOP) a Zöld 
Város akcióterületet nagyobb léptékű és in-
kább közterületeket érintő fejlesztésekre kü-
lönítették el, viszont a kulturális és közösségi 
terek infrastrukturális fejlesztése forrás (TOP-
7.1.1-16) alkalmas lehet közösségi kezde-
ményezések támogatására. Ugyancsak a 
TOP keretében, a TOP-4.3.1-15  kódszámú 
felhívásban támogatható a leromlott városi 
területek rehabilitációja, és hamarosan meg-
jelenik a megyei jogú városok által megpá-
lyázható TOP-6.9.2-16 kiírás „A Közösségi 
együttműködés alapú kulturális kohéziós 
funkciók erősítése” címmel, amikbe ugyan-
csak beleillenek a városi közösségi kertek.

Az előadó felhívta a figyelmet, hogy 
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 
Programokban is helyet kaptak hasonló 
célok (EFOP-1.5.2 és 1.5.3: Humán erő-
források fejlesztése térségi szemléletben). 
Helyi kisközösségek társadalmi szerepé-
nek erősítése, egészséges életmód közös-
ségi szintű megerősítése, életmódváltást 
támogató programok szervezése, a vidék 
megtartó képességének fejlesztése sze-
repel a támogatható célok között. Tehát 
a támogatások többségénél a kertész-
kedés közösségi jellege kap hangsúlyt.

Főképp a Leader közösségek lesz-
nek az alanyai „Az egymást erősítő, 
elmaradottságot konzerváló terüle-
ti folyamatok megtörése címmel kiírt 
pályázatnak (EFOP-1.7.1.). Az önellátást, 
öngondoskodást segítő célok, kiskerti is-
meretek átadása mellett a közösségépítés 
és -megtartás is szerepel a célok között.
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