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A cikk első részében bemutattam a Szigetköz 
mezőgazdaságának fejlesztendő területeit, 
azok kapcsolatrendszerét, valamint röviden 
ismertettem a fenntartható mezőgazdaság 
megvalósulását célzó, közösség által támo-
gatott helyi mezőgazdálkodási rendszerek 
fogalmát, lényegét.
Szigetköz területén Szigetközi Szatyor 
közösség néven találunk bevásárlóközösséget, 
amely 2014-ben jött létre, Mosonmagyaróvár 
kb. 40 km-es körzetéből tartoznak hozzá ter-
melők (15−20 termelő). A Szatyorban meg-
találhatók: idényzöldségek, gyümölcsök, 
savanyúság, fürj, házikolbász, füstölt sertés-
húsáru, tepertő, mangalicatermékek, kecske- 
és tehéntej-termékek, sajtok, házi vaj, túró, 
tej, lekvárok, szörpök, csírák, homoktövis-ter-
mékek, méz stb. (http://szigetkoziszatyor.
ehseguzo.hu/2017.01.11.)
Zöldégközösségként pedig (szintén a Moson-
magyaróvári járásban) a Dunaszigeti Zöld-
ségközösség jelent meg négy évvel ezelőtt.  
A gazdaság ökológiai tájgazdálkodást folytat, 
vegyszer- és műtrágyamentes, biodinamikus 
módszereket használnak, gazdálkodásuk során 
igazodnak a természet ritmusához és rend-
jéhez. A gazdaság részes rendszerben működik, 
a tagok az egész éves működés valós költségeit 
fizetik ki havonta egyfajta „átalányár” formá-
jában. A befizetett összegért cserébe az év során 
osztoznak a gazdaság terményein, 2016-ban 30 
családot láttak el zöldséggel. A kertben jelenleg 
45-féle zöldséget, gyógy- és fűszernövényt ter-
mesztenek. A zöldségkosarak átadása közös-
ségi esemény, minden családnak magának kell 
gondoskodnia arról, hogy az általa megvásárolt 
zöldségekért elmenjen, így a tagok minden csü-
törtökön a Szigetközi Szatyor vásárán szerez-
hetik be aktuális kosarukat. A Zöldségközösség 
nyílt napokat, kerti programokat szervez, ha 
nagyobb mennyiségű termény van valamiből, 
mint ami a kosarakba rakható lenne. „Szedd 
magad” alkalmakat szerveznek, ahol a tagok 
ingyen egészíthetik ki kosaruk tartalmát. (http://
videkihalozat.eu/2017.01.01)
Magyarországon szinte kizárólag nagyváro-
sokban és agglomerációjukban szerveződtek 
közösségek.
Ahogy ez látható, az általam vizsgált terü-
leten nem a térségi nagyvárosban és/vagy 
környékén, hanem éppen ellenkezőleg, a 
tájegység másik pólusán, Mosonmagyaróváron 

és környékén találhatunk ilyen közösségeket a 
tájegység sajátos társadalmi-gazdasági-ter-
mészeti kapcsolatának és annak a mezőgaz-
daságra gyakorolt hatásának eredményeként:
 ∫ A területi gazdaság legfontosabb mutatói 

szerint a térség nem tekinthető homo-
génnek. A kisebb területi egységek között 
jelentős különbségek tapasztalhatók, 
és egyre markánsabban rajzolódik egy 
– egyébként az országos, sőt nemzet-
közi tendenciákhoz is teljes mértékben 
illeszkedő – észak–déli fejlettségbeli lejtő. 
Vizsgálataim igazolták, hogy ez a diffe-
renciáltság a mezőgazdaság területén is 
megjelenik. Győrhöz közeledve csökken a 
mezőgazdasági vállalkozások száma, érvé-
nyesül a város munkaerő-elszívó hatása.

 ∫ A győri agglomeráció és a térség országos 
szinten egy koncentrációs folyamat célte-
rülete, vagyis miközben Magyarországon (a 
népességszám csökkenése miatt) csökken 
a népsűrűség, Győr és térsége a budapesti 
agglomeráció mellett jelentős belföldi migrá-
ciós cél. Az egész országból nyer népességet, 
akik elsősorban a győri munkahelyek, másod-
sorban az ausztriai munkavállalás lehetősége 
miatt költöznek a városba vagy az agg-
lomerációjába. Vizsgálataim kimutatták, hogy 
a győri agglomeráció szigetközi településein 
folyamatosan csökken a szántók aránya, nő 
a művelésből kivont területek építési telekké 
alakítása és az épített házak száma. 

 ∫ Felső-Szigetköz (Mosonmagyaróvári járás) 
termőhelyi adottságai a térségi átlagnál 
kevéssel rosszabbak, állatitermék-előállítás 
a jellemző. Közép-Szigetköz adottságai álta-
lában a térségi (Szigetköz) átlaghoz közel-
állók. Alsó-Szigetköz (Ásványrárótól Győrig) 
termőhelyi adottságai a szigetközi átlagnál 
jobbak. Kimagasló termelési eredményt adó 
területe sok van. A Szigetköz hagyományos 
zöldségtermő területei jórészt itt talál-
hatók még napjainkban is. Viszont az előző 
hatások miatt inkább a Felső-szigetközi 
térségben folyik „intenzívebb” mezőgaz-
dálkodás. A győri agglomeráció szigetközi 
településein új folyamatok körvonalazódnak, 
amelyek a mezőgazdasági szolgáltatások 
előtérbe kerülését vetítik előre (Horváth, 
2016).

A Szigetköz mezőgazdaságát egyelőre a 
gazdasági-társadalmi hatások alakítják 

erőteljesebben, de a ter-
m é s z e t t u d a t o s , 
egészségközpontú, 
lojális mezőgaz-
dálkodás csírái is 
megtalálhatók.

IRODALOMJEGYZÉK
Benedek Zs. (2014): A rövid ellátási 
láncok hatásai. Összefoglaló a nemzet-
közi szakirodalom és a hazai tapasztalatok 
alapján. Magyar Tudományos Akadémia, 
Közgazdaság- és Regionális Tudományi 
Kutatóközpont. Műhelytanulmányok MTDP – 
2014/8. 8. o.
European Network for Rural Development 
(2012): EU rural Review. Local Food and Short 
Supply Chains. Luxembourg: Publications 
Office of the European Union, 2016.
Hegyi J., Kacz K., Kalmár S., Vincze J., Gombkötő 
N. (2015): 2015 – a helyi termékek éve. Helyi 
termékek – közösség által támogatott mező-
gazdaság. Nyugat-magyarországi Egyetem 
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, 
Gazdaságtudományi Intézet, Mosonmagya-
róvár. 12. o.
Horváth E. (2008): Az állatitermék-előállítás 
helyzete és fejlesztésének lehetőségei a 
közép-szigetközi térségben. PhD-értekezés, 
Mosonmagyaróvár
Horváth E. (2016): Agglomeráció és/vagy 
mezőgazdaság? Agglomerációs települések 
mezőgazdaságának vizsgálata a Szigetközben. 
XXXVI. Óvári Tudományos Napok Konferencia 
Tanulmánykötet I. 204−209. o. Hagyomány és 
Innováció az Agrár- és Élemiszergazdaságban. 
Mosonmagyaróvár, 2016. november 10.
Kopasz M. (2004): Fenntartható magyar 
mezőgazdaság esélyei és lehetőségei. 
PhD-értekezés, Budapest
Ökológiai Mezőgazdasági Kutató Intézet 
(2013): Közösség által támogatott mező-
gazdaság. Ökológiai Mezőgazdasági Kuta-
tóintézet, Közhasznú Nonprofit Kft. (ÖMKI), 
Budapesthttps://enrd.ec.europa.eu/publica-
tions/eu-rural-review_en
http://szigetkoziszatyor.ehseguzo.hu/
h t t p : / / t u d a t o s v a s a r l o . h u / ? g c l i d = C j -
0KEQiAhs3DBRDmu-rVkuif0N8BEiQAWuUJr-
w7NbBzX5L7W2Shj1vBH_UQjxQcb8JlyDzXk-
o0cTsskaAmo_8P8HAQ
http://videkihalozat.eu/

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


