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Mind több jel utal arra, 
hogy a klímaváltozás 

életünk részévé vált, aminek 
hasznos következménye is 
van, mégpedig az, hogy a 
zöldszakmák egyre jobban a 
figyelem középpontjába ke-
rülnek. A kormány, a főváros 
és egyes pártok is program-
jukba vették a zöld ügyek föl-
karolását, valódi cselekvést 
sürgetnek, klímavédelmi cé-
lokat fogalmaznak meg. Nem 
csoda, ha a zöldszakmai kö-
zösség végre úgy érzi, elérke-
zett az idő, hogy támogatást 
nyerhet a zöldfelület-fejlesz-
tés, -fenntartás és -védelem 
jogszabályi kereteinek fölül-
vizsgálatához.

A Főkert Nonprofit Zrt. ve-
zérigazgatója, Zakar András 
elmondta, a rendezvény jó 
alkalmat teremtett arra, hogy 
megismerkedjen a Magyar 
Díszkertészek Szakmaközi 
Szervezete ernyője alá tarto-
zó egyesületek vezetőivel. Kü-
lön megbeszélés keretein be-
lül egyeztettek a városi zöld-
felületek szabályozásának kér-
déseiről és lehetőségeiről, 
azokról az intézkedésekről, 
amelyek hozzájárulhatnak az 
önkormányzati zöldfelületi 
rendeletek korszerűsítéséhez. 
A Magyar Díszkertészek Szak-
maközi Szervezetének elnö-
ke, Orlóci László is azt hang-
súlyozta, hogy a jogszabályok 
megváltoztatásához szüksé-
ges az önkormányzati, a szak-
mai és a kormányzati szerep-
lők együttműködése. A szak-
maközi szervezet kiemelt fel-
adatának tartja, hogy ebben 
az együttműködésben fölvál-
lalja az összekötő szerepet. A 
szakmaközi szervezet a szak-
ma minisztere által elismert 
szervezetként a rá vonatkozó  
jogszabály-tervezetekkel kap-
csolatban javaslatokat tehet. 

Összeköthet olyan szálakat, 
amikre korábban nem volt le-
hetőség. Mint mondta, az 
együttműködés legjobb lehe-
tősége a közös gondolkodás. 
Reményét fejezte ki, hogy rö-
vid időn belül konkrét dön-
tésekről is hallhatunk. El-
mondta, hogy a szakmaközi 
szervezet nemrég végrehaj-
tott belső átalakítása során 
létrehozott ügyvivői posztot 
Hegedűs Gábor tölti be, a 
szervezet nevébe pedig be-
emelték a zöldgazdász kifeje-
zést. A díszkertészek mellett 
a zöldgazdászok, a „zöld jó 
gazdái” állítják össze a zöldfe-
lület-gazdálkodással, -fejlesz-
téssel, -fenntartással kapcso-
latos stratégiai programot – 
elemeivel és felelőseivel –, 
amely segíti az együttgondol-
kodást, támogatja a közös 
munkát és az elképzelések si-
keres megvalósítását.

A Főkert Nonprofit Zrt.-t 
január közepétől irányító 
Zakar András pályázati anya-
gában 28 pontból álló szak-
mai programot állított össze. 
A vezérigazgató fölajánlotta, 
hogy a nyilvános, és a társasá-
guk honlapján elérhető prog-
rampontokhoz lehet javasla-
tokat, észrevételeket tenni, és 
meggyőződése, hogy az azok-
ban megfogalmazottak meg-
valósíthatók. A főtájépí tésszel, 
Ba rdóczi Sándorral folyó 
közös munkájuk egyik alap-
pillérének nevezte a klíma-
változásra adható válaszok és 
lehetőségek kidolgozását.

A magyar zöldfelület-gaz-
dálkodás korábbi három szab-
ványa jellemzően a termékek 
szabványaival foglalkozott. Lu
kács Zoltán, a Magyar Faápo-
lók Egyesületének elnöke nagy 
megelégedéssel és büszkeség-
gel ismertette a szakterületü-
ket érintő két új szabvány ki-

hirdetését, amellyel szerinte 
a faápoló szakma újabb nagy 
lépést tehet a fák érdekében. 
A Díszfák és díszcserjék ülte
tése közterületen (MSZ 12172) 
és a Fák védelme építési te
rületeken (MSZ 12042) szab-
ványok szükségességét koráb-
ban az egyesület vetette föl. 

A javaslatokat a Magyar Dísz-
kertészek Szövetsége fogal-
mazta meg és a Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara nyúj-
totta be a szabványügyeket 
intéző testületnek. 

Nemzeti szabványok

Amikor a faültetési és egyéb 
szabványokról beszélünk, ér-
demes a szavak értelmét is-
merni, mondta. A szabvány 
szó Czuczor Gergely után a 
szab (nyír) és vány (a cselek-
vést jelentő szab szóból név-
szót képző) szóösszetételből 
származik. Általánosságban a 
szabvány egy elismert szer-
vezet által kidolgozott, köz-
megegyezéssel elfogadott mű-
szaki dokumentum, amely a 
tevékenységre vagy annak 

eredményére vonatkozik. Ál-
talános és ismételten alkal-
mazható szabályokat, útmu-
tatókat tartalmaz. A szabvány 
vonatkozhat termékekre, el-
járási szabályokra (pl. faülte-
tés), vagy szolgáltatásokra (pl. 
favizsgálat). A közmegegye-
zésen alapuló szabványok ki-

dolgozási eljárása során a 
szabvány tartalmát a Magyar 
Szabványügyi Testület (MSZT) 
hagyja jóvá, majd a közzété-
tel után válik érvényessé. Ma-
gyarországon a nemzeti szab-
ványok érvényesek. Ameri-
kában a fával végzett vala-
mennyi tevékenységet szab-
ványba foglalták, Németor-
szágban magyarázatokkal el-
látott, könnyen érthető, két-
évente frissített útmutatókat 
jelentetnek meg. A hazai fa-
védelmi szabványról elmond-
ta, az volt a céljuk, hogy a be-
ruházókat rászorítsák, az épí-
tési területen történő mun-
kák megkezdése előtt mér-
jék föl az ott lévő faállo-
mányt. Ki kell térni az állapo-
tukra, a kockázatokra, favé-
delmi tervet kell készíteni, a 

Elérkezett az idő
A Magyar Kertépítők Országos Szövetsége (Makeosz) szakmai rendezvényének 
zárónapján a „zöldszakma” minden résztvevőjét érintő aktuális témák 
kerültek terítékre. Budapest frissen kinevezett főtájépítésze és a Főkert Zrt. 
új vezérigazgatója is bemutatkozott.

u Orlóci László, Bardóczi Sándor, Zakar András és Kosztka 
Ernő (a fotón balról jobbra) a Balatonalmádiban 
megrendezett szakmai napon megállapodtak, 
hogy közösen tesznek erőfeszítéseket a városi, települési 
zöldfelületszabályozás korszerűsítése érdekében
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munkálatokat szakemberrel 
kell ellenőrizni és jegyző-
könyvezni. A szabvány szí-
nekkel jelzett favédelmi zó-
nákat is meghatároz. A zöld a 
favédelmi területen kívüli 
szabad terület, a sárga a favé-
delmi területen belüli, stati-
kai védőzónán kívüli enged-
mények területe. A piros a 
statikai védőzónán belüli, til-
tott területet jelöli.

Mozgalommá 
terebélyesedett

Az éghajlatváltozáshoz kap-
csolható mind szélsőségesebb 
időjárási jelenségekre a tár-
sadalom is fölfigyelt. A szak-
mai napon két, a környeze-
tért felelősséget érző és ten-
ni akaró olyan előadó is föl-
szólalt, akiknek a kertészet-
től távol esik a szakterülete. 
A „10 millió fa” ültetésének 
ötletgazdáját, Bojár Ivánt is 
meglepte, hogy milyen rövid 
idő alatt terebélyesedett moz-
galommá a kezdeményezése. 
Művészettörténészként ko-
rábban nem került közel a 
zöldszakmához, ám úgy vélte, 
még a filozófiához nem szo-
kott vagy kevesebb affinitást 
mutató emberek is nap mint 
nap fölteszik maguknak a lé-
tezés és az élet alapkérdéseit. 
A természet és a környezet 
iránti, erősödő aggodalma jut-
tatta el tavaly nyáron annak a 
posztnak a megírásához, ami 
a 10 millió fa ültetését célzó 
terve megosztásához veze-
tett. Megjegyezte, 2010-ben 
már készített mindenekelőtt 
esztétikai koncepcióra épülő 
városzöldítési tervet, azt a 
hűtés kérdésére és energeti-
kai hatásaira kiélezve. Már 
akkor megfogalmazta, hogy a 
hűsítő, kellemesebb klíma ér-
dekében 1 millió fát kellene 
ültetni a fővárosban. A poszt 
után hamar megalakult a „10 
millió fa” ültetési közösség. 
Jelenleg a fővárossal együtt 
az ország 130 pontján talál-
ható ilyen. A közösség hírei 
körülbelül 50 ezer emberhez 
jutnak el. Szakértői csapat is 
beállt az ügy mellé, ökológus, 
növényorvos, környezetgaz-

dálkodási agrármérnök és er-
dőtechnikus végzettségű szak-
emberek összeállítottak a lai-
kus közönség számára útmu-
tatóként szolgáló anyagot, ben-
ne a kerti, a közterületi és az 
erdészeti kiültetések kritéri-
umaival. Finomítása, fejlesz-
tése tovább folyik. 2019-ben 
15 ezernél több fát és cserjét 
ültettek el. A 2020-as tervek a 
150 ezer fát célozzák meg. A 
150 ezer fa közel két Margit-
szigetnyi (157 ha) új zöldfe-
lület létrejöttét jelentené. Meg-
jegyezte, hogy a környezetvé-
delem mindenki felelőssége. 
A faültetés arról is szól, hogy 
hogyan bánunk az idővel és a 
hellyel, ahol élünk. 

Az életközösségek 
tudománya

Grandpierre Attila csillagász 
az ökológiai civilizáció felada-
táról, az életközösségek éle-
tének javításáról tartott rend-
kívül érdekes és gondolatéb-
resztő előadást. Az ökológiát 
az életközösségek tudomá-

nyának nevezte, míg a civili-
zációt a társadalmak egész 
sorát magában foglaló hosz-
szú távú, többek között azo-
nos világnézettel jellemez-
hető szerveződési módnak, 
amelynek természetes célja 
az élet javítása. Az életminő-
séget szellemi, társadalmi és 
természeti oldalról is vizsgál-
ni kell. A társadalom életmi-
nőségének javítása a társada-
lom legfontosabb erőforrásá-
nak fejlődését is jelenti. élet-
minőségünk szorosan össze-
függ a természeti környezet 
minőségével. Az egészséges 
környezetben a talaj és a víz 
védelmezi a termékenységet 
és elhárítja az eróziót, a szeny-
nyek és a mérgező anyagok 
lebomlanak, elemeik körfor-
gásba kerülhetnek, és mivel a 

környezet megakadályozza a 
fölhalmozódásukat, nem ve-
szélyeztetik az élő szerveze-
teket. A talaj, a víz és a levegő 
tisztasága szükséges környe-
zeti tényezők. Ha tiszteletben 
tartjuk a természet önálló ér-
tékét és élőnek tekintjük, ak-
kor tudjuk igazán megbe-
csülni. Ha gondolkodó lény-
nek tekintjük magunkat, ak-
kor a lelki, szellemi, társadal-
mi és természeti életminősé-
get legalább olyan fontosnak 
tarjuk, mint az anyagi jólétet. 
A jólét hosszú távon nem 
tartható fönn, ha nem jár 
együtt a gazdaság, a társada-
lom, és a természet összhang-
jának növekedésével. Adato-
kat is közölt: a szárazföldi ter-
mészetes élőhelyek 75 száza-
lékának technológiai környe-
zetté alakítása kiszorította az 
ott élő fajok sokaságát, leron-
totta a talaj minőségét, vízel-
látását, a légkörét, éghajlatát, 
így a természet hosszú távú 
rendje helyett a rövid távú 
anyagi érdekek kerültek elő-
térbe. Következményeként 
fölgyorsult a fajok kihalási 
üteme, az emlősök, mada-
rak, hüllők, kétéltűek, halak 
népessége az elmúlt 40 év-
ben 60 százalékkal csökkent. 
Az iparszerű mezőgazdaság, 
az ipari élelmiszergyártás, az 
adalékipar erősödő szerepe, 
termékei károsak az emberi 
szervezetre, a munkaképes-
ségre, a jó közérzetre, az 
egész társadalomra. Ezek, va-
lamint a termőföld humusz-, 
vas- és mésztartalmának csök-
kenése miatt táplálékunk  
60-80 százalékot vesztett a 
tápértékéből. A talaj, a lég-
kör és az óceánok szennye-
zése, a szeméttermelés nagy-
mérvű növekedése, a nem 
megújuló nyersanyagok ki-
merítése rontják az életfelté-
teleket és az életminőséget. 
Az ökológiai civilizáció célja 
tehát az, hogy teremtsen 
összhangot az ember, a civili-
záció, a természet és jóléte 
között, gondoskodjon az em-
beri társadalom és a gazda-
ság hosszú távú fenntartha-
tóságáról.

Merényi Alexandra 

A 150 ezer fa 
közel két 

Margit-szigetnyi 
új zöldfelület 

létrejöttét jelentené.

A kasseli egyetem két fia-
tal kutatójának ötlete 
alapján a Julius Kühn 
Institut braunschweigi 
növényvédelmi kutató-
intézete és a KomTek 
vállalkozás autonóm ro-
botot készített, amely ké-
pes a földön és a növé-
nyeken található mezte-
len csigák fölismerésére 
és megsemmisítésére. Az 
akkumulátor-meghajtá-
sú, két 300 wattos vil-
lanymotorral hajtott, 3D- 
kamerával és halogén-
lámpákkal fölszerelt gép 
az előre beprogramozott 
GPS-koordináták alapján 
járja be a kijelölt terüle-
tet. A robot a kamera ké-
peit feldolgozva ismeri 
föl a csigákat és azonosít-
ja pozíciójukat. A beren-
dezés az elején elhelye-
zett, 2 méteres vezetősí-
nen mozgó, elektromos 
működtetésű szöges tap-
panccsal megkeresi a 
meztelencsigákat, és el-

pusztítja őket. A tappancs 
felülete barázdált, tüskéi 
rugó ellenében húzód-
nak be, így a szennyező-
dés nem tapad meg a tüs-
kéken, a tappancsról pe-
dig könnyű eltávolítani. 
A berendezés számolja is 
a megsemmisített csigá-
kat, illetve helyszínraj-
zon rögzíti az elhelyezke-
désüket, ami fontos a 
meztelencsiga-fertőzött-
ség mértékének elemzé-
séhez.
(magyarmezogazdasag.hu)
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