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Az agráriumban bekövetkezett változások és 
érvényesülő tendenciák szerint a mezőgaz-
daság a jövőben még hangsúlyosabban túlnő 
a növénytermesztés, állatenyésztés, élelmi-
szer-előállítás alapvető funkcióin (Kopasz, 
2004). A fenntartható mezőgazdálkodás egy-
szerre lesz színtere a tudatos, átgondolt és 
felelősségteljes gazdálkodásnak, amely élő 
rendszerként kezeli a környezetet, ahol főként 
helyi erőforrásokra alapozva, a vidéki életmi-
nőség javítást megcélozva állít elő a jövő ge-
nerációja számára egészséges és hasznos 
termékeket (illetve szolgáltatásokat). 
A tanulmány célja, hogy feltérképezze Magyaror-
szág egyik mikrorégiójában a fenntartható me-
zőgazdaság lehetőségeit, eszközeit, rendszereit, 
kiemelten a közösség által támogatott mező-
gazdaság (Community-Supported Agriculture, 
CSA) formáinak megismerésével.
Kutatásaimat az ország egy természeti szem-
pontból nagyon érzékeny, gazdasági vonatko-
zásban igen fejlett, társadalmi viszonylatban 
pedig meglehetősen összetett területén, a Szi-
getközben végzem. A Szigetköz a Kisalföldnek 
a Duna és a Mosoni-Duna-ág által közrezárt 
területe, Magyarország legnagyobb szigete, 
területe 375 km2, 52 km hosszú és 8−10 km 
széles. Közigazgatásilag Győr-Moson-Sopron 
megyéhez, azon belül két járáshoz, a győri, il-
letve mosonmagyaróvári járáshoz tartozik.
A térség mezőgazdaságának fejlesztendő terü-
letei és azok kapcsolatrendszerének összevetése 

megmutatja, hogy ezen területek fejlesztéséhez 
nagymértékben hozzájárul/hozzájárulna a kö-
zösség által támogatott mezőgazdálkodás tér-
ségi megvalósulása és elterjedése.
A közösség által támogatott mezőgazdaság 
jelentése: egy gazdálkodóból és egy fogyasztói 
csoportból álló rendszer, akik kölcsönösen el-
kötelezik magukat az együttműködés mellett. 
A rendszer hozzájárul a helyi gazdaság erősí-
téséhez (multiplikatív hatás), illetve elősegíti a 
területi kohézió megvalósulását. Tulajdonkép-
pen egy termelői-fogyasztói rendszer, amely-
nek segítségével helyi termékek közvetlenül 
(REL = Rövid Ellátási Lánc) kerülnek a fogyasz-
tóhoz. Sikerességét a termelő és a fogyasztó 
közötti közvetlen kapcsolat és a személyes vi-
szonyból álló bizalom adja .
Formáit tekintve lehet részes gazdaság, előfi-
zetéses rendszer, dobozrendszer, vásárlói 
közösségek, termelői piacok. A részes és előfi-
zetéses rendszerek száma Magyarországon 
15, míg a vásárlói közösségek száma 9.
Szigetköz területén Szigetközi Szatyor kö-
zösség néven találunk bevásárlói közösséget, 
amely 2014-ben jött létre, Mosonmagyaróvár 
kb. 40 km-es körzetéből tartoznak hozzá ter-
melők (15−20 termelő). A Szatyorban megtalál-
hatók idényzöldségek, gyümölcsök, savanyúság, 
fürj, házikolbász, füstölt sertéshúsáru, tepertő, 
mangalicatermékek, kecske- és tehéntej-ter-
mékek, sajtok, házi vaj, túró, tej, lekvárok, ször-
pök, csírák, homoktövistermékek, méz stb.

Zöldégközösségként pedig (szintén a mosonma-
gyaróvári járásban) a Dunaszigeti Zöldségközös-
ség jelent meg 2013-ban. A gazdaság ökológiai 
tájgazdálkodást folytat, vegyszer- és műtrágya-
mentes, biodinamikus módszereket használnak, 
igazodnak a természet ritmusához és rendjéhez 
gazdálkodásuk során. A gazdaság részes rend-
szerben működik, a tagok az egész éves műkö-
dés valós költségeit fizetik ki havonta, egyfajta 
„átalányár” formájában. A befizetett összegért 
cserébe az év során osztoznak a gazdaság ter-
ményein, 2016-ban 30 családot láttak el zöldség-
gel. A kertben jelenleg 45 féle zöldség, gyógy- és 
fűszernövényt termesztenek. A zöldségkosarak 
átadása közösségi esemény, minden családnak 
magának kell gondoskodnia arról, hogy az általa 
megvásárolt zöldségekért elmenjen, így a tagok 
minden csütörtökön a Szigetköz Szatyor vásárán 
szerezhetik be aktuális kosarukat. A Zöldségkö-
zösség nyílt napokat, kerti programokat szervez, 
ha nagyobb mennyiségű termény van valamiből, 
mint ami a kosarakba rakható lenne. „Szedd ma-
gad” alkalmakat szerveznek, ahol a tagok ingyen 
egészíthetik ki kosaruk tartalmát.
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Tovább javulhat az eredmény, ha az MsT-ül-
tetvényt a végfelhasználó erőművek közvetlen 
közelében hozzuk létre, így csökkentve minimá-
lisra a közúti szállítás során felhasznált energia 
mennyiségét. Az eltérő szállítási távolságokra 
számított energetikai hatékonyságot a 3. ábra 
mutatja. Az ábrán az egyirányú szállítási távol-
ságok szerepelnek. Az energetikai hatékonyság 
számítása során ezeknek az értékeknek a két-
szeresét vettük figyelembe, mivel a szállító jár-
műnek oda-vissza kell mozognia. 
Megállapítható tehát, hogy az „energianád” ener-
getikai hatékonyságát jelentős mértékben befo-
lyásolja az ültetvényekről betakarítható biomassza 
mennyisége (t/ha), illetve a közúti szállítási távol-
ság nagysága (km). Földgázüzemű, elsősorban 
biometánnal működő járművekkel történő szál-
lítás tovább javíthatna az energetikai hatékony-
ságon (Bai, 2015). Minden további, a betakarítási 
technológia egyszerűsítését, lerövidítését célzó 
kutatás megkezdése helyénvaló célkitűzés. Ke-
vesebb erőgép munkáján alapuló betakarítási 
módszer alacsonyabb gázolajfogyasztással pá-
rosul, tehát csökkenti a folyamatba bevitt energia 
mennyiségét. Megjegyzendő, hogy 250 km-es 
közúti szállítási távolságnál – kutatásaink alapján 
ennyi az MsT közúti szállítási határtávolsága – a 
szállítás energetikai szempontból még mindig ha-
tékony, gazdaságilag viszont már értelmetlen. 

Következtetések

Az MsT hazai biomassza-erőművek tüzelési 
alapanyagbázisának bővítését célzó termesz-
tésének és hasznosításának energiamérlege 
egyértelműen pozitív, a növény energetikai 
hatékonyságának hatásfoka 98−99%. Erőműi 
körülmények között történő elégetése so-
rán az előállításához felhasznált energia  
~ 55-szöröse nyerhető vissza a telepítést kö-
vető 3. évtől évente a 20 éves hasznos élet-
tartam során. A magas értékek oka részben a 
növény jelentős hektáronkénti biomasszaho-
zama, kedvező fűtőértéke, illetve hogy gondo-
zást szinte egyáltalán nem igényel. 
Megállapítottuk, hogy az MsT fenntartható-
sági szempontok alapján alkalmas biomasz-
sza-erőműi tüzelési alapanyagnak. Mivel a 
növény termesztése az első 3 évben nem hoz 
bevételt a gazdálkodó számára, így elterjesztése 
támogatások hiányában jelenleg jelentős saját- 
vagy hiteltőke-befektetéssel valósulhat meg.
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2. ábra. 
1 ha MsT-ültetvény eltérő 
hozamadatai alapján 
számított energetikai 
hatékonysága, 
400 kg tömegű bálák 
és 120 km-es közúti 
szállítási távolság  
mellett 
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3. ábra. 
12 t/ha biomassza-
hozamú MsT-ültevény 
betakarítása során 
számított energetikai 
hatékonyság alakulása 
eltérő szállítási 
távolságok mellett

Közösségi mezőgazdálkodás a Szigetközben I. rész
SZERZŐ: Dr. Horváth Eszter egyetemi adjunktus / Széchenyi Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar

A szigetközi mezőgazdasági 
helyi termékek előállításában 
fejleszthető területek

Eszközök Várható hatás és eredmény

1. Helyi gazdálkodási rendszerek 
gazdálkodási feltételeinek 
javítása

Ökológiai gazdálkodás népszerűsítése
Helyi termékek előállítása, piacra jutása

Technikai fejlődés, szerkezetátalakí-
tás, termékváltás, a vidék népesség-
megtartó erejének javulása 

2. A Szigetköz mezőgazdasági 
kultúrájának kiaknázása

Szigetköz természeti értékeinek védelme, 
bemutatása
Hagyományőrzés, kutatás
Turisztikai infrastuktúra fejlesztése
Helyi termékek előállítása
Kiveszőfélben lévő mesterségek tanítása

Turisztikai rendszer bővülése, 
környezettudatos oktatás előse-
gítése, szerep a környezetkímélő 
technológiák elterjesztésében

3. A Szigetköz helyi 
mezőgazdasági termékeinek 
minősége

Szigetköz természeti értékeinek védelme, 
bemutatása
Ökológiai gazdálkodás népszerűsítése
Helyi termékek előállítása, piacra jutása

Minőségváltás, termékkörbővülés, 
technológiai és technikai fejlődés

4. Térségi gazdálkodók 
összefogása és a gazdasági 
kapcsolatok erősítése

Civil szervezetek erősítése,
helyi termékek előállítása és piacra 
juttatása

Javuló értékesítés, gazdálkodói 
feltételek javulása, helyi termékek 
feldolgozásának fokozása

7. Tájjellegű termékek 
előállításának hangsúlyozása

Alternatív jövedelemszerzés
Turisztikai infrastuktúra fejlesztése
Turisztikai marketing fejlesztése

Termékbővülés, javuló értékesítés, 
munkahelyteremtés, jövedelemter-
melés, turisztikai értékbővülés

8. Gazdálkodók 
információellátottsága

Szigetköz természeti értékeinek védelme, 
bemutatása
Ökológiai gazdálkodás,
Képzések a falusi turizmus témakörében

Információs infrastruktúra javulása, 
korszerű gazdálkodási technikák 
terjedése, munkahelyteremtés

9. Térségi termékek disztribúciós 
rendszere

Helyi termékek előállítása, piacra 
juttatása

Javuló és bővülő értékesítés, 
minőségváltás, termékbővülés, 
munkahelyteremtés

A szigetközi mezőgazdasági termékek előállításban fejleszthető területek és azok kapcsolatrendszere


