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A környezettudatosság és a fenntarthatóság 
terjedésével napjainkban egyre nagyobb jelen-
tőséget kapnak a megújuló energiaforrások. 
Földünk minden egyes régiójának, országának 
megvan a saját jellemző megújuló energiafor-
rása1, így Magyarországon jelen technológiai 
körülmények között elsősorban a biomassza 
potenciálja a meghatározó. Ezen belül a lágy-
szárú energianövények, köztük a Miscanthus si-
nensis (MsT, „tatai energianád”). Az ilyen típusú 
energianövények mint fő termékek bővítetten 
újratermelhetők, termesztésük természetbe 
illő folyamat, valamint a helyi és decentralizált 
energiatermelésben is hasznosítható energia-
források. A Miscanthus tiszta energiahordozó, 
környezetbarát tüzelőanyag. Egyszerűen kezel-
hető, fűtőértéke magas, CO2-semleges, valamint 
alacsony a kén- és hamutartalma. A Miscanthus 
fajtáknak, ellentétben a lágyszárú biomassza-
féleségek (pl. energiafű) jelentős részével, ala-
csony a szilícium-tartalma, így elégetésükkor 
nem károsodik (nem üvegesedik ki) a kazán, nem 
lép fel tüzeléstechnikai probléma. Az utóbbi két 
évtizedben számos kísérletet folytattak külföldi 
kutatók energetikai célra létrehozott Miscanthus 
sinensis- és Miscanthus x giganteus-ültetvé-
nyek létesítésével kapcsolatban. Ennek alapvető 
oka, hogy a világ lignocellulóz-felhasználásában 
ezen energetikai ültetvények iránt megemelke-
dett a kereslet, valamint a globális környezet-
védelmi kihívások miatt a biomassza-bázisú 
energiatermelés alapanyagigénye rohamosan 
növekszik (Bai, 2016). A hőenergiát termelő fű-
tőművek, a villamos energiát termelő erőművek, 
valamint a lakosság megnövekedett biomasz-
sza-alapú energiahordozó-igénye kielégíthetet-
len csupán a hagyományos erdőgazdálkodásból 
származó dendromasszából. Mivel a biomassza 
előállítása vidéken lehetséges, így jövedelemfor-
rást biztosíthat az itt élők számára, és segíthet a 
vidék felemelésében (Bai et al., 2016).
Az energetikai hatékonyság meghatározására 
vonatkozó számítást célszerű bármely energe-
tikai célú ültetvény létrehozása előtt elvégezni, 
mert a végeredmény ismeretében mérlegelhető, 
hogy az kielégíti-e a termelői és végfelhasználói 
oldal, valamint a fenntartható fejlődés eszmei-
sége által támasztott energia-hatékonysági igé-
nyeket, vagyis érdemes-e egyáltalán belekezdeni 
az adott energianövény termesztésébe. 

Az MsT energetikai hatékonysága

Az MsT energetikai hatékonyságának vizsgála-
ta során az „energianád” erőműi körülmények 
között történő elégetésével kinyerhető energi-
amennyiséget vetettük össze az előállításához 
felhasznált összes energiával, tehát a biomassza 
telepítésével, betakarításával, logisztikájával, il-
letve az önfogyasztással összefüggő energiaigé-
nyek összegzett értékével. Ennek keretein belül 
elkülönítettük az egyes műveleteket, majd ezek-
re vonatkozóan meghatároztuk a bevitt energia 
mennyiségét primer energiahordozóra visszave-
zetve. Dokumentáltuk az erőgépek által fogyasz-
tott gázolajmennyiséget, majd meghatároztuk a 
folyamatok összesített fűtőértékét (MJ). Számí-
tásaink során a gázolaj fűtőértékét 43 MJ/kg, míg 
a tömegét 0,83 kg/l értékekben határoztuk meg.
Tatán, Ácson és Nagyszentjánoson folytattunk 
kísérleteket. MsT-ből hasábbála és hengerbála 
készült. A növény energetikai hatékonyságának 
meghatározásakor a hazai biomassza-tüzelésű 
erőművek által preferált hasábbála (kezelése, 
szállítása, újrapozícionálása jóval egyszerűbb, 
mint a hengerbála esetében) készítésének ener-
giaigényét vizsgáltuk. Az ültetvények feltételezett 
20 éves életciklusa miatt az ültetvénytelepítés 
és -felszámolás energiaigényének 1/20-ad ré-

szét vettük figyelembe (mivel ezek csak egyszeri 
költségek) a munkafolyamatok éves összesített 
energiaigényének meghatározása során.
Az 1. táblázat 1 ha MsT „energianád”-ültetvény 
betakarítása során a különböző munkafolya-
matokban részt vevő erőgépek által fogyasz-
tott gázolajmennyiséget és annak összesített 
fűtőértékét mutatja be. A táblázatban szereplő 
„veszteség” sor az előre nem látható bizonyta-
lanságok és a plusz energia-befektetés miatt 
került feltüntetésre. Ez 6 l gázolajfogyasz-
tásnak megfelelő 214 MJ energiamennyiség, 
amely az ültetvény éves körbenyírásának (az 
ültetvények pótlásának), az esetleg szüksé-
gessé váló fizikai gyomirtásának az „ener-
giaköltségét” fedezi. A táblázatban szereplő 
„felhasznált energia” oszlop az évenként fel-
használt összes energiát mutatja. 
Az ültetvény élethosszát 20 évre becsültük.  
Az 1 ha MsT-ültetvényről betakarított bio-
massza mennyiségét a tapasztalatok alapján 
12 tonnában, az átlagos közúti szállítási tá-
volságot 120 km-ben (oda-vissza összesen), 
az egy kamionra felrakható biomassza-meny-
nyiséget 18 tonnában állapítottuk meg. Ez azt 
jelenti, hogy 24 tonnás összteherbírású teher-
gépjárművel egy fordulóval 1,5 hektárról beta-
karított, felbálázott „energianád” szállítható be 
egy biomasszát tüzelő erőműbe. 
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Munkafázis Erőgép és munkagép típusa Üzemanyag- 
fogyasztás (l/ha)

Felhasznált  
energia (MJ)

Telepítés MZT-820-as traktor + 4 
üléses palántázó 8 14

Szárzúzás MZT-820-as traktor + RZ 2 
Z119/010-es szárzúzó 12 428

Rendsodrás
Massey Ferguson 5435-ös 
traktor + Claas Liner 390-es 
rendsodró

6 214

Bálázás John Deere traktor +  
Krone BigPack HDP bálázó 28 999

Bálák összehordása +  
kamionra rakása Hitachi rakodógép 8 286

Bálák elszállítása Mercedes kamion, 24 tonnás 
pótkocsival 33,6 799

Veszteség Pl. ültetvény körbenyírása 6 214

Ültetvény felszámolása Fendt 824-es traktor +  
80 cm-es mélyszántó eke 14 25

Einp évenként összesen 2 980

1. táblázat. 1 ha MsT-ültetvény betakarításakor az erőgépek által évente felhasznált gázolaj mennyisége  
és fűtőértéke (Tata, Ács, Nagyszentjános)

Biomassza-hozam (t/ha) Energiatartalom 
(MJ)

85%-os hatásfokú erőműi 
égetés után (MJ)

Energetikai haté-
konyság* 

2 35 600 27 234 9

4 71 200 54 468 18

6 106 800 81 702 27

8 142 400 108 936 37

10 178 000 136 170 46

12 213 600 163 404 55

14 249 200 190 638 64

16 284 800 217 872 73

18 320 400 245 106 82

20 356 000 272 340 91

*a befektetett energia ennyiszerese termelhető meg hőenergia formájában a növény biomassza-erőműben 
történő elégetése során, 85%-os kazánhatásfokkal, 5−20 MWth teljesítménytartományban számolva

2. táblázat. Az MsT energetikai hatékonysága eltérő biomassza-hozamok, 120 km-es szállítási távolság mellett

A bálák végfelhasználóhoz történő elszállítását 
végző kamionok átlagos gázolajfogyasztása 
28 l/100 km volt. Ez 120 km-re vonatkoz-
tatva 33,6 litert jelent, amely 1199 MJ ener-
giafelhasználás. Ez 1 hektárra átszámítva 
1199/1,5 = ~ 799 MJ. Az 1. táblázatban fel-
tüntetett munkafolyamatok során az 1 ha MsT 
„energianád” betakarításához és erőműbe tör-
ténő beszállításához felhasznált összes energia 
2980 MJ. Ezt az értéket hasonlítottuk össze az 
MsT-ből kinyerhető energia mennyiségével.
Az MsT átlagos fűtőértéke 17,8 MJ/kg. A szá-
mítások elvégzésekor 12 t/ha hozamadatot 
vettünk figyelembe, ebből adódóan 1 ha MsT 
energiatartalma 213 600 MJ. Erőműi körülmé-
nyek között történő felhasználás során, 85%-os 
kazánhatásfokkal (5−20 MWth teljesítménytar-
tományban) számolva (Tschanun, Mineur, 2003; 
BASIS, 2016), az 1 ha „energianád”-ültetvényről 
letermelt biomassza elégetésével 181 560 MJ 
hőenergia termelhető meg. A felhasználás előtt 
távfűtésnél jelentős szállítási hőveszteség kelet-
kezik. Normál körülmények között ez 3−6%-os 
értéket érhet el a hálózat kiterjedésétől függően. 
Fűtési idényen kívül, amikor a szállított (betáp-
lált) hőteljesítmény alacsony, a relatív veszteség 
értéke 7−15%-ra emelkedhet. Bihari (2012) 
szerint éves átlagban mintegy 5−8%-os hővesz-
teséggel számolhatunk megfelelő szigeteléssel 
ellátott távhőrendszer esetén. Gyengébb minő-
ségű szigetelést és átlagos hazai körülményeket 
figyelembe véve, 10 %-ban határoztuk meg a 
hőveszteség mértékét. A fenti eredmény korri-
gálását követően megállapítható, hogy összesen 
163 404 MJ hasznos hőenergia állítható elő 1 ha 
MsT elégetésével. 
Az Einp/Eout értékeket figyelembe véve, az MsT 
energetikai hatékonysága 1:55 (163 404 /  
2 980=~55), ami azt jelenti, hogy a befektetett 
energia 55-szörösét nyerhetjük vissza. Össze-
hasonlításképpen az Észak-Olaszországban 
zajlott rövid vágásfordulójú (5−7 éves beta-
karítási ciklus, faapríték előállítása) nyárfa-
ültetvényekkel kapcsolatos kísérletek során 
1:18 értéket állapítottak meg (Manzone et al., 
2014). Megjegyzendő, hogy az utóbbi kutatás 
során az ültetvények 6 éven át tartó művelé-
se tette ki az energiainput közel felét, 44%-át. 
MsT esetében elhanyagolható mértékű a nö-
vény éves karbantartásának energiaigénye. 

Fontos kiemelni, hogy az MsT lehullajtott le-
velei pótolják a talaj tápanyagtartalmának egy 
részét, így a prognosztizált 20 éves hasznos 
élettartam alatt szükségtelen mesterséges 
tápanyag-utánpótlást végezni.

A növény energetikai hatékonysági hatásfoka 
Sembery, Tóth, 2001 alapján a következő: 
H = [(Eout−Einp)/Eout]*100.

A kapott értékeket a képletbe helyettesítve az 
alábbi eredményt határoztuk meg:
H = (163 404−2 980)/163 404*100 = ~ 98 %.

Az MsT energetikai hatékonyságának növelé-
se érdekében kívánatos a növény betakarítási 
folyamatában a különböző munkafázisok so-
rán felhasznált energia mennyiségének csök-
kentése. A szárzúzás, rendsodrás, bálázás 
munkafolyamatok ismert összevonásával, 
egymenetes betakarítógépek alkalmazásá-
val redukálható a bevitt energia mennyisége.  
A nemzetközi szakirodalomban a Tatán al-
kalmazott módszernél korszerűbb betakarí-
tási megoldásokról olvashatunk. Az egyesült 
államokbeli Illinois államban a szárzúzást 
speciálisan erre a célra kialakított vágófejjel 
felszerelt, 4,7 m-es vágószélességű New Hol-
land H8080 (168 kW, 750 HD Specialty Head) 
típusú önjáró rendképzővel végzik (Mathan-
ker, Hansen, 2015). Ennek a gépnek a hasz-
nálatakor összekapcsolódik, egymenetessé 
válik a szárzúzás, rendsodrás részfolyamat, 

ami a betakarítás egészét szemlélve – a két 
munkarész szétbontásához képest – jelen-
tősen lerövidíti azt. Ilyen esetben alacsonyabb 
a gépek által fogyasztott gázolaj mennyisége 
is, ezáltal javul a biomassza energetikai ha-
tékonysága. Ha a hazai erőművek apríték 
formájában is fogadnák az MsT „energia-
nádat”, úgy Claas Jaguar vagy New Holland 
járvaszecskázók segítségével szintén leegy-
szerűsödne, lerövidülne a nád betakarítása, 
ezáltal energia takarítható meg, ami szintén 
javíthatná a növény energiahatékonyságát 
(Pintér, 2015).
Megállapítottuk, hogy az „energianád”-ültet-
vények korosodásával javulhat az MsT ener-
getikai hatékonysága. A 4 évnél idősebb, már 
záródott, homogén Miscanthus-ültetvények 
hozama elérheti a 20−25 t/ha csúcsmeny-
nyiséget (Clifton et al., 2007; Angelini et 
al., 2009; Arundale et al., 2013; Lesur et al., 
2013). Einp/Eout értékre vonatkozó számí-
tást 20 t/ha betakarítható biomassza-meny-
nyiség figyelembevétele mellett is elvégeztük.  
Az MsT energetikai hatékonysága így 1 a 91-hez 
(272340 / 2980 = ~ 91), vagyis a befektetett 
energia 91-szerese nyerhető vissza erőműi 
hasznosítás során, ahogy az a 2. táblázatból is 
kiolvasható.
Az 1 hektárra vonatkozó különböző hozama-
datok mellett számított energetikai haté-
konyságot a 2. ábrán mutatjuk be, amelyet 
a 2. táblázatban szerepelő adatokból szer-
kesztettünk.

1. ábra. MsT betakarításának egymásra épülő műveletsora (Tata, Ács, Nagyszentjános)

1 A megújuló energiaforrások fontosságát a nemzetközi pénzügyi piacok is felismerték. A projektfinanszírozás egyre nagyobb mértékben finanszírozza a megújulóenergia-pro-
jekteket, ami az ügyletek darabszámában, a tranzakciók értékében is megfigyelhető. A tendenciának a válság sem tudott gátat szabni. A megújulóprojektek projektfinanszírozása 
kapcsán kiemelkedik az európai és az észak-amerikai régió, ami alátámasztja a téma fontosságát hazánkban is (Csiszárik-Kocsir, 2016).
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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.

IRODALOMJEGYZÉK
Ökológiai Mezőgazdasági Kutató Intézet (2013): 
Közösség által támogatott mezőgazdaság. 
Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet, Köz-
hasznú Nonprofit Kft. (ÖMKI), Budapest
European Network for Rural Development 
(2012): EU rural Review. Local Food and Short 
Supply Chains. Luxembourg: Publications Offi-
ce of the European Union, 2016
Horváth Eszter (2008): Az állatitermék-előál-
lítás helyzete és fejlesztésének lehetőségei a 
Közép-Szigetközi térségben. PhD-értekezés, 
Mosonmagyaróvár, 2008
Horváth Eszter. (2016): Agglomeráció és/vagy 
mezőgazdaság? Agglomerációs települések 
mezőgazdaságának vizsgálata a Szigetköz-
ben. XXXVI. Óvári Tudományos Napok Konferen-
cia Tanulmánykötet I. 204−209. o. Hagyomány 
és Innováció az Agrár- és Élemiszergazdaság-
ban. Mosonmagyaróvár, 2016. november 10.
Kopasz Mihály (2004): Fenntartható magyar 
mezőgazdaság esélyei és lehetőségei. PhD-ér-
tekezés, Budapest, 2004
https://enrd.ec.europa.eu/publications/eu-
rural-review_en
http://szigetkoziszatyor.ehseguzo.hu/
http://tudatosvasarlo.hu/
http://videkihalozat.eu/

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
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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


