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ABSZTRAKT: Tanulmányunk egy alföldi, zöldségtermeszt�ket integráló termel�i 
értékesít� szervezet (TÉSZ) m!ködését kísér� kihívásokat és a szervezet integrációs 
modelljének változásait elemzi egy empirikus kutatás eredményei alapján. A szóban 
forgó TÉSZ a szentesi termel�szövetkezetek által alakított integrátori modellb�l n�tt 
ki a rendszerváltást követ�en. A válság ellenére talpon maradó szövetkezet kezdemé�
nyezte az önálló termel�ket integráló szervezet létrehozását, amely segíti a közös pi�
acra jutást, a termesztési technológia fejlesztését, a termelési volumen növelését, és 
jogosult uniós támogatási források lehívására.    

Az élelmiszerkereskedelmi szektor több lépcs�ben végbemen� átalakulása a 
helyi termel�ket is arra kényszerítette, hogy egyre nagyobb mértékben integrá�
lódjanak a globális rendszerekbe. Ez a változás átalakította a TÉSZ szervezeti ke�
reteit, bels� és küls� kapcsolatrendszerét, valamint a termelés és értékesítés 
folyamatának minden elemét, miközben növekv� társadalmi, gazdasági és kör�
nyezeti kockázatokat hordoz. Tanulmányunkban ezekre a sokszor komplex módon 
jelentkez� kockázatokra fókuszálunk, a kihívásokra adott/adható válaszok értel�
mezéséhez azonban elkerülhetetlen, hogy meg vizsgáljuk azokat a tényez�ket, ame�
lyek az államszocialista viszonyokban gyökerez� és kapitalista feltételek között is 
eredményes integrációs modellt fenntartják. 

Elemzésünk elején feltárjuk azokat az adottságokat, helyi gazdasági és társa�
dalmi sajátosságokat, amelyek szerepet játszottak e hosszabb távon is m!köd�képes 
modell kialakulásában és fennmaradásában. A folyamatokhoz komplex módon köze�
lítünk, "gyelembe vesszük a hely jellegzetességeit, a térségi összefüggéseket, az or�
szágos változásokat és a releváns nemzetközi hatásokat is. Munkánk második részé �
ben a TÉSZ létrehozásának, felépítésének és m!ködésének alapkonstrukcióját, majd 
azokat a gyors és mélyreható változásokat tekintjük át, amelyek eredményeként a 
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zöldségkereskedelemben meghatározó tényez�vé váltak a multinacionális hálózatok, 
s amelyre a globalizálódó piacon versenyz� gazdasági szerepl�knek választ kell(ett) 
találniuk.  

Tanulmányunk tehát a globális gazdasági kihívások helyi következményeit tekinti 
át, kiemelt "gyelmet fordítva a társadalmi és térbeli egyenl�tlenségekre és újratermelé�
sükre, illetve azokra a hatásokra, melyek az alapvet� javakhoz, árukhoz és szolgáltatások�
hoz történ� hozzáférést megváltoztatva er�sítik a térbeli és társadalmi igazságtalanságot. 
Elemzésünkben a különböz� földrajzi lépték!, egymással összekapcsolódó hatások helyi 
megjelenésére helyezzük a hangsúlyt, vagyis a helyi szerepl�k válaszai alapján értelmez�
zük a különböz� léptékekr�l lesz!r�d� igazságtalanságokat.
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ABSTRACT: Our analysis builds on a case study of a Producer Organization, rooted in state-
socialist cooperativism and a model that integrated small- and large-scale vegetable producers to 
the increasingly globalized food market. The state-socialist cooperative involved small scale 
farmers that used to produce vegetables for the cooperative for sales through backyard farming 
within the !second economy". The cooperation among small and large-scale producers could be 
sustained after 1989 even in the context of the devastating social and economic crisis following the 
collapse of state-socialism. The emergence of Hungary$s %rst Producer Organization eligible for EU 
grants was based on this long-term cooperation of producers.

The transformation of the retail sector taking place in di&erent stages after 1989 forced local 
producers in our case study area to get increasingly integrated to the globalized food system and 
transformed the organizational framework, the internal and external networks of the producer 
cooperation and every element of the production and sales process. These transformations imply 
new economic, social and environmental risks. We focus on these complex risks in a historical 
perspective, as they endanger the future of this long-lasting producer cooperation surviving state-
socialism and the post-socialist transformation. 

First, we explore the roots, endowments, local economic and social characteristics that 
played a role in the development and survival of this long-term viable model of producer 
cooperation. We have a complex approach through which we aim to understand the processes that 
in'uence the historical development of the producer cooperation, taking into account the 
characteristics of the place it developed from, the regional context, changes in the national 
regulative framework and relevant international in'uences. 

In the second part of our study, we introduce the establishment, structure and operation of 
the Producer Organization, and analyse the rapid and profound changes that have resulted in the 
increased integration of the Hungarian fruit and vegetable production to the globalized food 
system including the increasing in'uence of multinational enterprises (MNEs) in the Hungarian 
retail sector. Our study reviews the local consequences of global capitalism, with a particular 
attention towards the (re)production of social and spatial inequalities, and the e&ects that increase 
spatial and social injustices by limiting access to basic goods and services. We focus on 
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understanding the local manifestations of the interconnected e&ects of multiple geographical 
scales, that is, we interpret injustices in a multi-scalar perspective based on the lived experiences 
of local actors.

Bevezetés

Tanulmányunk kiindulópontját egy esettanulmány (Kovács et al. 2019)1 jelenti, 
amelyet egy olyan termel�i értékesít� szervezetr�l (a továbbiakban: TÉSZ) ké�
szítettünk, amely a szentesi termel�szövetkezetek által alakított integrátori 
modellb�l n�tte ki magát. Szemben sok hasonló szervez�déssel, a rendszervál�
tást kísér� gazdasági válság ellenére ez a szervezet # új jogi formában # talpon 
maradt. Az utódszervezet kezdeményezte a korábban a háztáji gazdaság keretei 
között dolgozó, majd önállóvá váló gazdák bevonásával az uniós támogatásokra 
is jogosult TÉSZ megalakítását, amely segíti a termel�k közös piacra jutását, az 
árumennyiség növelését, a termelési technológia fejlesztését. 

A kereskedelmi szektor több lépcs�ben zajló átalakulása arra kényszerítette a 
helyi termel�ket, hogy mind nagyobb mértékben integrálódjanak a globális élelmi�
szerrendszerekbe, s ez a folyamat átalakította a TÉSZ korábban létrehozott szerve�
zeti kereteit, bels� és küls� kapcsolatrendszerét és a termelés, értékesítés folyama �
tának minden elemét. E változások ugyanakkor nem csupán a közös gazdálkodást, a 
gazdálkodókat érintik, hanem lényegesen tágabban éreztetik hatásukat, és új társa�
dalmi, gazdasági és környezeti dilemmákat, kihívásokat jelentenek.

Miközben e dilemmák megértésére, feltárására törekedtünk, (rendre) szembe�
sültünk azzal, hogy e dilemmák megfogalmazása, a kihívásokra adott válaszok, a 
szerepl�k döntései milyen mélyen gyökereznek a $hely% (közösség, gazdálkodók, 
zöldségkertészek) múltjában, hagyományaiban, a helyi társadalom viszonyaiban, 
gyakorlataiban. Tanulmányunkban ezért vizsgáljuk azokat a helyi sajátosságokat is, 
amelyek a lényeges változásokat hozó küls� (politikai, gazdasági, társadalmi, kör�
nyezeti) körülmények között biztosították e sikeresnek nevezhet� modell kialaku�
lását, életképességét és fennmaradását. Törekszünk arra, hogy a fontos folyama �
tokat az itt él� emberek néz�pontjából, $alulról% közelítsük meg. Más szóval, a 
globális, országos és regionális szint! hatásokat a helyben meg"gyelhet� jelensége�
ken, lokális változásokon keresztül, a helyi közösség válaszai alapján próbáljuk ér�
telmezni. Elemzésünk empirikus hátterét a TÉSZ vezet�ivel, tagjaival, munkatár �
saival és a helyi önkormány zatok tisztségvisel�ivel készített félig strukturált inter �
júk, valamint dokumen tum elemzés és résztvev� meg"gyelés biztosítják.2   

Elméleti keretek, kutatási kérdések

Vizsgálatunk kiindulópontját az egyenl�tlen fejl�dés koncepcióján (Harvey 1973, 
Smith 1984) alapuló azon elgondolások adják, amelyek nem csak az egyenl�tlen�
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ségek legfontosabb okainak feltárását célozzák, hanem magyarázatot keresnek 
megjelenésük sokféleségére (érdemi különbségeket mutató helyi/regionális vál�
tozatok), tartósságára, mélységére és halmozódására is. E megközelítések hátte�
rében a társadalmi-térbeli egyenl�tlenségek komplexitására és a gazdaságon túli 
összetev�k # közöttük a társadalmi újratermelés mechanizmusainak és intézmé�
nyi kereteinek, illetve a helyi sajátosságok # szerepének kiemelt "gyelmet fordító 
elméletek állnak. Ezek szerint a globális gazdasági hatások, a regionális és nemze�
ti intézményi keretek, gyakorlatok, illetve a helyi, térségi sajátosságok egymással 
szorosan összekapcsolódva alakítják a helyi szerepl�k mindennapi tevékenységét 
(Soja 2010; Hajdimichalis, Hudson 2014; Hudson 2016; Peck 2016).

A lokális terek jelenségeinek ez a konkrét helyeken túlmutató hierarchiák, 
hálózatok részeként történ� értelmezése lehet�séget teremt a makrofolyamatok 
mindennapi életet befolyásoló hatásainak, a kollektív és egyéni szerepl�k vála�
szainak, a kapcsolódó kon&iktusok és az intézményi keretekre történ� visszaha�
tásaik elemzésére is. 

A tartóssá váló és mélyül� egyenl�tlenségek okait és újratermelésük mecha�
nizmusait elemz� tudományos megközelítések felhívják a "gyelmet a függ�ségek 
hosszú távú gazdasági, társadalmi és politikai stabilitást veszélyeztet� káros kö�
vetkezményeire és az egyenl�tlenségek csökkentését szolgáló politikák korlátaira 
(Barca et al. 2012; Lang et al. 2015; Rodríguez-Pose 2018; Ragmaa et al. 2019). A 
feltárt problémák kezelését is feladatuknak tekint� elemzések pedig a térbeli 
igazságosság eszméjére hivatkozva a fejlesztési politikák intézményes kereteinek 
újragondolásában, az újraelosztás rendszereinek felülvizsgálatában és a társadal�
mi részvételen alapuló, együttm!ködést segít� eljárások meger�sítésében látják 
az egyenl�tlenségek mérséklésének lehet�ségét (Soja 2010; Hadjimichalis, Hudson 
2014; Pike, Rodrígez-Pose, Tomaney 2017; Evans, Syrett 2007).

Az egyenl�tlen térbeli fejl�dés a kapitalista társadalmak egyenl�tlenségeket új�
ratermel� mechanizmusainak következménye, ezért tekinthet� igazságtalanságnak 
az alapvet� árukhoz és szolgáltatásokhoz való egyenl�tlen hozzáférés (Fainstein 2009; 
Soja 2010; Hudson 2005; Harvey 2010). Az igazságtalanság jelenségei nemcsak egye�
netlenül oszlanak el a térben és a társadalomban, de szorosan össze is kapcsolódnak, 
hiszen a társadalmi egyenl�tlenségek (er�forrásokhoz, jogokhoz, döntéshozatalhoz, 
kultúrához, közjavakhoz való korlátozott hozzáférés, kirekesztés, kiszorulás) a térben 
is megjelenve, leképez�dve korlátozzák a marginalizált terekben él�k lehet�ségeit. A 
térbeli igazságosság tehát az er�források és lehet�ségek méltányos térbeli eloszlását 
kívánná, ami feltételezi a társadalmi teret formáló hatalmi-politikai viszonyok méltá�
nyosságát is, vagyis többek között a széles kör! átláthatóságot, az információhoz va�
ló hozzáférést és a társadalmi részvétel lehet�ségét (Madanipour et al. 2017). 

Tanulmányunkban a makroszint! és a helyi gazdasági és társadalmi folya�
matok, változások kölcsönhatását vizsgáljuk a szentesi zöldségkertészet, a zöld�
ségtermel�ket összefogó TÉSZ m!ködésén keresztül. A folyamatok megértését 
segít� történelmi el�zmények áttekintése, a termel�i értékesít� szervezet létre�
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hozásának, felépítésének és m!ködésének bemutatása után azokra a gyors és 
mélyreható globális változásokra fókuszálunk, amelyek eredményeként a multi�
nacionális hálózatok váltak a zöldségkereskedelem meghatározó tényez�ivé, s 
amelyre a globalizálódó piacon versenyz� gazdasági szerepl�knek, így a szentesi 
TÉSZ-nek is választ kell(ett) találniuk.

A szentesi zöldségkertészet történetében ezek a változások lényegében a har�
madik $rendszerváltást% jelentik. Az els� az önálló parasztgazdaságokat felváltó kol�
lektivizált agrárgazdasági rendszer kialakulása és megszilárdulása volt. A második e 
rendszer gyors és súlyos következményekkel járó összeomlása a rendszerváltás id��
szakában, ami alapvet�en átalakította a termelés és feldolgozás minden elemét. A 
TÉSZ létrejötte és m!ködése azonban önmagában is jelzi, hogy a szentesi modell ké�
pes volt túlélni ezeket a változásokat. Tanulmányunk f� kérdése arra vonatkozik, 
hogy az élelmezési rendszerek globalizálódásával érkez� mélyreható változásokra, 
amelyek # a korábbi változásokkal ellentétben# megváltoztathatatlannak, befolyásol�
hatatlannak t!n� küls� kényszerként jelennek meg számukra, milyen válaszokat ad�
nak, más szóval, hogy képes-e ezt a változást is túlélni a $szentesi modell%.

Tanulmányunk tehát e harmadik, mélyreható változásra koncentrálva a glo�
bális gazdasági kihívások helyi következményeit tekinti át, "gyelmet fordítva a 
társadalmi és térbeli egyenl�tlenségekre és újratermelésükre, illetve azokra a 
hatásokra, melyek az alapvet� javakhoz, árukhoz és szolgáltatásokhoz történ� 
hozzáférést megváltoztatva növelik a térbeli és társadalmi igazságtalanságot. 
Dolgozatunk címe ennél konkrétabban fogalmaz: a zöldségkereskedelem globális�
sá váló piaca által kikényszerített versenyképesség kedvez�tlen gazdasági, társa�
dalmi és környezeti következményeit elemezzük, amelyeket társadalmi és térbeli 
igazságtalanságként értelmezünk. Vizsgálataink során a különböz� földrajzi lép�
tékek egymással összekapcsolódó hatásainak helyi megjelenésére helyezzük a 
hangsúlyt, vagyis a helyi szerepl�k perspektívájából értelmezzük a különböz� 
léptékekr�l lesz!r�d� igazságtalanságokat.

A �szentesi modell� kialakulása, jellemz�i és történeti háttere

A városról

Szentes tipikus középváros, járási székhely, alföldi mez�város, amelynek gazdasá�
gát a két világháború közötti id�szakban az agrártermelés és az arra épül� élel�
miszeripar határozta meg. Az 1960-as évek ipartelepítési politikájának köszönhet�en 
új üzemek jöttek létre (pl. ruhagyár, téglagyár, barom"feldolgozó, elektrotechnikai 
üzem), ám a város meg�rizte mez�gazdasági jellegét. Ebben az id�szakban honosí�
tották meg a termálvízre alapozott modern nagyüzemi kertészetet, amelyhez az itt 
él� családok szinte teljes körét érint�, a normál munkaid�n túli extra munkaórá�
kért tisztes kiegészít� jövedelmet biztosító $háztáji% kertészkedés kapcsolódott.
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A rendszerváltás Szentesen és térségében is komoly foglalkoztatási krízist 
okozott, ám a meghatározó jelent�ség! ipari, élelmiszeripari üzemek és a terme�
l�szövetkezetek átalakult szervezeti formában ugyan, de nagyrészt egyben ma�
radva m!ködtek tovább. A leépítések id�ben széthúzva jelentkeztek, így hatásuk 
is kevésbé volt traumatikus. A háztartások romló jövedelmi helyzetét pedig ellen�
súlyozta a kiegészít� jövedelmet biztosító $háztáji kertészkedés%, amely ebben az 
id�szakban élte virágkorát.

A város rendszerváltást követ� fejl�dését két ellentétes irányú folyamat 
alakította; a kedvez�tlen földrajzi elhelyezkedésb�l következ� fokozatos lesza�
kadás, és az azt mérsékelni, ellensúlyozni képes társadalmi er�források helyi 
jelenléte. Az el�bbi tényez�k a gazdasági modernizáció hazai központjaitól tá�
voli földrajzi elhelyezkedésben, félperiférikus fekvésben, közlekedési perem�
helyzetben és az új viszonyok között kedvez�tlenné váló gazdasági szerkezetben 
ragadhatók meg. Az utóbbiak pedig a stabil városvezetésben, a kiegyensúlyo�
zott, együttm!ködésre épít� helyi közéletben és a kiemelked�en jó érdekérvé�
nyesít� képességet eredményez� széles kör! országos politikai és szakmai 
kapcsolatokban jelennek meg. 

A !szentesi modell" agrártörténeti, agrárgazdasági háttere

A sokat emlegetett $szentesi modell% egy folyamatos megújulásra képes, széles 
kör! együttm!ködésre alapozott sajátos termelési és értékesítési rendszert ho�
zott létre, melynek kialakulásában és sikerében a természeti er�források (jó mi�
n�ség! term�föld, felszíni vízfolyások az öntözéshez, kedvez� adottságú 
termálvizek a geotermikus energia hasznosítására) és a társadalmi tényez�k egy�
aránt fontos szerepet játszottak. A zöldségkertészet helyi szerepe és fejl�dése, 
majd a TÉSZ létrejötte szervesen kapcsolódik a helyi agrárgazdaság történetéhez, 
amib�l azokat az elemeket emeljük ki, melyek fontos szerepet játszottak a $szen�
tesi modell% kialakulásában és fennmaradásában.

A szabad parasztgazdasági rendszer

A széles társadalmi összefogás eredményeként (Labádi 1995) megkötött örök�
váltsági szerz�déssel (1836. január 10.) Szentesen a jobbágyfelszabadítás el�tt 
b� tíz évvel kialakulhatott a szabad paraszti birtokokon alapuló gazdálkodási 
rendszer (Barta 1976; Erdei 1971; Papp 1982; Labádi 1995). A hosszú távú közös 
felel�sségvállalás egységbe kovácsolta a várost és széles körben elfogadottá tet�
te az összefogáson, együttm!ködésen alapuló társadalmi gyakorlatot. Ebben az 
id�szakban alakult ki Szentesen is a sajátos alföldi tanyasi gazdálkodási rend, 
gyorsuló ütemben n�tt a külterületi népesség és átalakult a területhasználat (Erdei 
1942; Balogh 1965).
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Ehhez az id�szakhoz köthet� a szentesi zöldségkultúra kifejl�dése. Korábban 
az Alföldön jellemz� gyakorlatot követve, a sz�l�- és gyümölcskertekben termel�
tek kiegészít� jelleggel # els�sorban önellátásra vagy legfeljebb a helyi piacra # zöld �
 ségféléket. 1875 után kerültek a településre az els� bolgárkertészek, akik a jó 
min�ség! term�földön az öntözési lehet�ségeket kiaknázva a zöldségtermesztés 
új árutermel� modelljét honosították meg. A bolgárkertészek itt nem zárt közös�
séget alkottak, így a társadalmi keveredés és az azzal párhuzamosan elterjed� 
termelési kultúra az egész szentesi zöldségtermesztést bolgárkertészet jelleg!vé 
formálta (Erdei 1971). A folyamatos technikai, technológiai fejl�dés és az öntözött 
területek arányának növelése a termel�k számának emelkedésével, az áruterme�
lés er�södésével, specializálódással és a szántóföldi zöldségtermesztés aránynö�
vekedésével járt (Velkey 2019).

Az államszocializmus kollektivizált mez#gazdasága Szentesen

Az államszocializmus kollektivizált mez�gazdaságában kiemelked� eredményeket 
produkált a három szentesi szövetkezet, amelyek eltér� stratégiát követtek 
ugyan, ám "gyelve egymás eredményeire, újításaira, folyamatosan fejl�dtek.

Az Árpád (Zöldségtermel�) Szövetkezet országosan is kiemelked� eredmé�
nyeit az elemzések a vezetés felkészültségén és a helyi adottságokhoz, termelési 
tapasztalatokhoz igazodó termékszerkezeten és termelési technológiákon túl a 
szövetkezet szervezeti innovációjában látták. Ennek lényegét a munkaszervezés 
és a jövedelemrészesedés rendszereiben alkalmazott speciális eljárások, valamint 
azok kombinálása adta, amelyek egyaránt szolgálták a kollektív munkát és a ta�
gok egyéni érdekeltségét (Erdei 1971).

E modell alapját az jelentette, hogy az 1960-ban megalakult szövetkezet a 
zöldségkertész tagok kertjeit családi m!velésben hagyta. Az így m!velt terület 
nagyságát a tag vállalása határozta meg, az egységes elszámolási rendszert pedig 
úgy alakították, hogy az egyszerre biztosítsa a teljes közösség és az egyén érdekei�
nek érvényesülését. Pontosan rögzítették, hogy a közös gazdaság milyen termelési, 
szállítási és értékesítési szolgáltatásokat nyújt a családi terület m!veléséhez, a jö�
vedelmeket pedig a feles elosztás elvét követve, az átlag körüli mozgó di'erenciált 
részesedésben határozták meg. Ez alacsonyabb bevétel esetén védte a veszteségt�l 
a közös gazdaságot, magasabb bevétel esetén viszont nagyobb arányban díjazta az 
egyéni teljesítményeket (Erdei 1971). Tehát létrejött az a gazdálkodási forma, 
amely bels� folyamataiban épített az informális gazdálkodás elemeire, kifelé azon�
ban egységes $szocialista vállalatként% jelent meg (Romány 1996).

A Termál Tsz az újítások, innovációk terén, a geotermikus energia üvegházi 
és fóliás felhasználásának elindításában és elterjesztésében járt élen. A legkoráb�
ban alakult (1949) Felszabadulás Tsz jelent�ségét pedig többek között $a Liska-fé�
le szentesi szocialista vállalkozási kísérlet% adja (Liska 1988). Az 1980-as beve �
zetésekor # igazolva a helyi gazdasági, politikai elit nyitottságát és érdekér �
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vényesítési képességét is # a közösségi tulajdon megtartása mellett a verseny fel�
tételeinek megteremtésével kísérelte meg a vállalkozói szemléletet er�síteni és a 
teljesítményeket fokozni, ami egyúttal a (tulajdonos) közösség bevételeit (hasz�
nát) is növelte. Ehhez az id�szakhoz kapcsolódik a Zöldségkertészeti Kutató Állo�
más létrehozása és az agrárfels�oktatási kapcsolatrendszer (Kertészeti Egyetem) 
kialakítása is, ami el�relépést jelentett a kertészeti növénytermesztés további 
modernizálását célzó innovációk meghonosításában.

A $szentesi modell% mintaként szolgált a környékbeli szövetkezetek és gaz�
dálkodók számára is, amit az Árpád gesztorságában, a szentesi és a környékbeli 
szövetkezetek tagságával 1975-ben létrehozott Korai Zöldségtermesztési Rend�
szer (KZR) tovább er�sített, és amely az országban els�ként, holland mintát kö�
vetve szervezte egy közös, összehangolt rendszerbe a térség önálló termel�it 
(Csikai et al. 2010). A KZR ugyanis nemcsak a korai zöldségek kereskedelmét, ha�
nem a termelést és az ahhoz szükséges inputanyag beszerzését is integrálta, és 
szaktanácsadást nyújtott az 1980-as évek közepére 3 500 tagú résztvev�i körnek 
(Tamási 1986). Ebben az id�szakban a leggyorsabban a kertészeti ágazat fejl�dött, 
amiben fontos szerepet játszott a nagyüzemi gazdálkodást jól kiegészít� munka�
igényes tevékenységekbe bekapcsolódó háztáji, kiegészít� gazdasági tevékenység 
is (Sz!cs 2017).

A geotermikus energia hasznosításának szerepe a !szentesi modell" sikerességében

A $szentesi modell% sikerességében kiemelked� jelent�sége van az üvegházas és 
fóliás zöldségtermesztés gazdaságos m!ködtetését biztosító geotermikus energi�
ának. Szentes környékén3 található Európa legs!r!bb geotermikus mez�je és az 
izlandi f�város után Európa második legnagyobb geotermikus energiára épít� f!�
tési rendszere. Az ötven év alatt kiépült jelenlegi komplex rendszer lakásokat, 
közintézményeket, üvegházakat, fóliakertészeteket, állattartó telepeket, gabona�
szárítókat lát el h�energiával, továbbá biztosítja a gyógyfürd� és a szabadtéri 
strand termálvízét is.4  

Szentesen fúrták az els� olyan kutat az országban, melynek célja f!tési célra 
alkalmas víz kitermelése volt. A városi kórház területén 1958-ban fúrt kút vízét 
eleinte a kórház f!tésére, a kórház üzemi melegvízellátására és a városi hévízfür�
d� és tisztasági fürd� melegvíz-ellátására használták. Kés�bb a felhasználás kib��
vült a szentesi Új Barázda Tsz (kés�bbi nevén Termál Tsz) hajtatóházainak f!té �
sével. A következ�kben a fúrt kutak már közvetlenül a mez�gazdasághoz, az 
üvegházi és fóliás zöldségkertészethez kapcsolódtak, a komplex felhasználásra 
törekedve pedig a barom"tenyésztést, terményszárítást, majd a szociális és iro�
daépületek f!tését és melegvízellátását is kiszolgálták.

A kutak telepítése a hatvanas évek elejét�l folyamatosan, ám hullámokban 
történt, az utolsót néhány éve létesítették. Az Árpád Szövetkezet szentlászlói te�
rületéhez tartozó 14 kutat például 1964-1988 között fúrták, a legtöbbet 1978-80-ban. 
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A telepítés hullámzása szorosan összefüggött az olajválsággal és az energiaárak 
hazai alakulásával. Az üvegházak és f!tött fóliák hatalmas energiaigénye, az 
energiaárak növekedése és a geotermikus energiára való átállás magas költség�
igénye, továbbá a hozzáférés földrajzi korlátozottsága Szentes térségében is a kis�
termel�k sokaságát hozta ebben az id�szakban lehetetlen helyzetbe.5 Az 1980-as 
években mindegyik szentesi tsz rendelkezett termálkúttal, a környez� települése�
ken további kilenc kút szolgálta a kertészetek h�energiaigényét. A geotermikus 
energia szerepe a zöldségtermesztésben a rendszerváltást követ�en még megha�
tározóbbá vált. 

Az agrárgazdasági struktúra átalakulásának következményei a zöldségtermesztésben 

A változások átalakították a teljes hazai zöldségkertészeti rendszert, amit jól mu�
tat a következ� néhány adat. A szentesi modell f� termékét jelent� zöldpaprika 
hajtatása fóliákban és üvegházakban az 1960-as évek közepén indult el Magyaror�
szágon. A termesztéstechnológia és az egyéb (öntözés, metszés, növényvédelem) 
eljárások gyors fejl�dése következtében egyre hatékonyabb termelés és jövedel�
mez�ség hamar népszer!vé tette az új módszereket. Az 1960-as 500 hektárral 
szemben 1980-ra 2 000, 1990-re pedig 2 100 hektárra n�tt a hajtatásos m!velés 
területe, miközben a szabadföldi termesztés ugyanezen id�szak alatt 11 ezer hek�
tárról a felére csökkent (Tompos 2006). A hajtatásos termelés növekedési üteme a 
nyolcvanas években az energiaár-robbanás és a magas beruházási költségek mi�
att esett vissza.

A rendszerváltás után tovább folytatódott a szabadföldi zöldpaprika vetéste�
rületének zsugorodása, ma már kevesebb, mint 600 hektáron folyik termelés, mi�
közben az üvegházi és fóliás termelés kisebb hullámzásokkal a következ� másfél 
évtizedben is 2-2,4 ezer ha körül alakult (Tompos 2006), majd egy hosszabb 
egyenletes visszaesést követ�en 800 hektárra csökkent, míg végül 1 000 ha körül 
stabilizálódott. A magyar éves frisspiaci paprikatermelés napjainkban 200 ezer 
tonna körül alakul, melyb�l 180-185 ezer tonna zárt térb�l, a maradék szabadföl�
di termesztésb�l származik (Tornyai 2018). A termesztési területekben bekövet�
kezett arányváltozás egyértelm!en mutatja, hogy miért kulcsfontosságú a 
hajtatásos, zárt téri termesztés energiaigényének kedvez� áron történ� el�állítá�
sa, a versenyképes termelést lehet�vé tev� technológiák meghonosítása és az 
azokhoz szükséges inputanyagok biztosítása (Tégla, Deme, Balogh 2006).

A szentesi modell m!köd�képességét mutatja, hogy a rendszerváltással járó 
mélyreható agrárgazdasági változások a helyi termelési szerkezetet és kapcsolat�
rendszereket lényegében változatlanul hagyták, az Árpád szövetkezet nem omlott 
össze és nem esett szét (jelenleg Árpád Agrár Zrt.). A mez�gazdaságot és élelmi�
szeripart sújtó, elhúzódó strukturális válság azonban a KZR megsz!nését ered�
ményezte. Az integrációban részt vev� korábbi tagok és szervezetek új jogi 
formában (társas vállalkozás, �stermel�, egyéni vállalkozás, részmunkaid�s ki�
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egészít� tevékenység) m!ködtek tovább, és az új helyzetben informálisan keres�
ték a közös piacra jutás lehet�ségét.

Szövetkezés a rendszerváltás után - a TÉSZ-ek létrejöttének és m!ködésének 
tágabb gazdasági kontextusa és szabályozási környezete

A rendszerváltást megel�z� és azt közvetlenül követ� id�szakban a nagykereske�
delem és a nagybani piacok mellett jelent�s szerepet játszott a közvetlen terme�
l�i beszállítás a kisboltokba. Ez az értékesítési csatorna a kis termelési volumen �
nel rendelkez� termel�k, a keresked�k és a fogyasztók számára egyaránt el�nyös 
volt. Mivel a piac kevésbé volt koncentrált, a termel�k lényegesen jobb alkupozí�
cióval rendelkeztek (Domján 2013). 

A kereskedelem fokozatos átalakulása, a multinacionális és hazai élelmiszer�
kereskedelmi láncok térnyerése lényegesen megváltoztatta a zöldség- és gyü�
mölcskereskedelmi piac bels� er�viszonyait. 1997-2008 között a hazai kiskeres �
kedelmi vállalkozások száma a harmadával csökkent, s ma már elenyész� a 
közvetlen termel�i értékesítés a kisboltokba. A külföldi m!köd�t�ke az új évszá�
zad els� évtizedének végére a teljes kiskereskedelmi befektetések közel 50%-át 
tette ki (Nagy, Nagy, Dudás 2016), a zöldség- és gyümölcsforgalom közel fele is 
már a nagy alapterület! bevásárlóközpontok és diszkontláncok közvetítésével 
zajlott (Domján 2013). E növekedés várhatóan Magyarországon is folytatódik leg�
alább a Nyugat Európában jellemz� 60-70%-os szintig (Horváth 2010).

A hazai és multinacionális élelmiszerkereskedelmi láncok beszerzési straté�
giája lényegesen rontott a zöldség- és gyümölcstermesztés jövedelmez�ségén. A 
multinacionális láncok és diszkontok a közvetít�k teljes kiiktatására vagy számuk 
csökkentésére törekednek (Domján 2013). Stratégiájuk másik pillére, hogy csak 
egyenletes min�ség! és nagy mennyiség! terméket beszállítani képes, megbízha�
tó partnerekkel dolgoznak, ami csökkenti a kockázatokat és számukra költség�
megtakarítást eredményez. A beszerzési központok m!ködtetésével a kereskedelmi 
láncok összehangolják keresletüket, így alkupozíciójuk tovább er�södik a beszál�
lítókkal (termel�kkel) szemben. Így az egyidej! nagy volumen! árubeszerzéssel, 
marketing- és logisztikai tevékenységük összehangolásával jelent�s költségel�ny�
re tesznek szert. E folyamatok eredményeként Magyarországon nemzetközi 
összehasonlításban is egyedülállóan koncentrált kiskereskedelem alakult ki, s a 
koncentráció foka sokkal nagyobb a beszerzési, mint a kínálati (termel�i) oldalon 
(Domján 2013). Erre a helyzetre a beszállítók, így a zöldség- és gyümölcstermesz�
t�k sem voltak felkészülve. A hatalmi egyenl�tlenségek tehát megnövekedtek 
termel�k és keresked�k között, ami egy oligopolisztikus piaci m!ködéshez és a 
termel�k növekv� kiszolgáltatottságához vezetett. 

A folyamatot súlyosbította a növekv� nemzetközi árverseny, különösen a 
zöldséggyümölcs-ágazatban, amit az átalakuló export-import arányok is h!en 
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tükröznek. Míg az exportra kerül� árumennyiség az európai uniós csatlakozás óta 
nem változik számottev�en, az importált termékek mennyisége a kilencvenes 
évek közepe óta megduplázódott, így a bels� fogyasztás egyre nagyobb része 
származik importból (Domján 2013). Jelent�sen n�tt a mérsékelt égövi friss gyü�
mölcsök és zöldségek (paradicsom, paprika, sz�l�, alma) import mennyisége, 
amelyek a szezonban is a hazai termékek jelent�s versenytársaivá váltak. A friss 
fogyasztásra szánt zöldségek és gyümölcsök esetében ez fokozódó árversenyt 
eredményezett (Domján 2013; Fodor 2013). A súlyosan megbillent er�viszonyokra 
adott hatósági válaszok (hazai beszállítók arányának rögzítése és fokozatos eme�
lése, a "zetési feltételek szabályozása, az egyéb jogcímen beszedett díjak korláto�
zása) csak részben mérsékelték a kiszolgáltatottságot. A helyzet kezelésére a 
versenyképesség növelése jelenik meg egyetlen elfogadott megoldási irányként. 
E logika kerüli a szövetkezetek ideológiai vagy küldetéstudat mentén történ� de�
"nícióját, létrejöttüket egy +természetes folyamat% eredményeként értékeli, és a 
tranzakciós költségek elméletével magyarázza mind a piaci, mind a szervezeti ko�
ordinációt (Kispál-Vitai 2011; Szabó 2012), vagyis a versenyképesség egyik alap�
vet� feltételének tekinti az együttm!ködést, a szövetkezést, így a TÉSZ-ek 
létrehozását is (Bíró, Rácz 2015). 

A versenyképességi megközelítés logikája szerint a kiskereskedelmi kon�
centrációra adható egyetlen válasz a termel�k, vagyis a kínálat koncentrációjá�
nak növelése (Bíró, Rácz 2015). Elfogadja, tudomásul veszi tehát a globális 
élelmiszerrendszerek egyenl�tlenségeket újratermel� m!ködését, és a termel�k 
felel�sségét hangsúlyozza piaci pozícióik alakulásában (elvesztésében vagy 
visszaszerzésében). Vagyis az egyre keményebb strukturális korlátokkal az atomi�
zált piaci szerepl�k cselekv�képességének, szövetkezési, összefogási hajlandósá�
gának kérdését állítja szembe. Ebben az értelmezési keretben a zöldség- és 
gyümölcságazat versenyképessége úgy javítható, ha a termel�k koncentrálják kí�
nálatukat annak érdekében, hogy egyöntet! és a kereskedelmi elvárásoknak min�
denben megfelel� árualappal jelenjenek meg a hazai és a nemzetközi piacokon. 
Ehhez pedig a termel�k értékesít� szervezetei, a TÉSZ-ek jelentik a megfelel� 
szervezeti kereteket. Ez a megközelítés az egyenl�tlen fejl�dés elméletével szem�
ben kevéssé re&ektál a kapitalizmus egyenl�tlenségeket újratermel� mechaniz�
musaira, és a strukturális korlátok megvilágítása helyett a hangsúlyt a piac 
szerepl�ire, mint cselekv�kre (ágensekre) helyezi.

Noha a rendszerváltást követ� id�szakban széles körben elfogadott volt a vé�
lemény, hogy a hazai agrárszektorban alacsony szint! az együttm!ködési hajlandó�
ság, a piaci változások kikényszerítették az együttm!ködést. A termel�k piaci 
kiszolgáltatottságát ugyanis mind az input, mind az output oldalán mérsékelhetik a 
szövetkezésben (formális vagy informális) rejl� el�nyök, lehet�ségek (Szabó 2012; 
Baranyai, Szabó 2017). A szövetkezés így nem versenytársa, hanem keretfeltétele a 
családi gazdálkodásnak is, amely csak ezen a módon férhet hozzá az egyébként el�
érhetetlen vagy túl drágán elérhet� szolgáltatásokhoz, tevékenységekhez (Baranyai, 
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Szabó 2017). A TÉSZ-ek magyarországi fejl�dését értékel� kutatások a szervezetek 
legfontosabb hozadékaként a komplett termesztéstechnológia biztosítását, a ho�
mogénebbé váló termékkínálatot, a magasabb hozzáadott értéket eredményez� 
szolgáltatásokat (pl. osztályozás, csomagolás, logisztika) nevezik meg. Ezek a ter�
mel�k piaci alkupozícióját, az ágazat jövedelmez�ségét, valamint a termékpálya 
átláthatóságát egyaránt növelik (Bíró, Rácz 2015).

Az Európai Unióban kiemelten támogatott TÉSZ-ek az Európai Közösség 
2200/96. számú rendeletének hatálya alá tartozó termékek # zöldség, gyümölcs, 
gomba, héjas gyümölcsök, citrusfélék # forgalmazására alapíthatók. A TÉSZ-ként 
való elismerés feltétele a taglétszámot és árbevételt érint� el�írások mellett a ta�
gok gazdálkodását, az ágazat m!ködését érint�, valamint a piacszabályozást segí�
t� tevékenységek ellátása. A vonatkozó jogszabályok nem csupán a TÉSZ-szel, 
mint szervezettel, hanem a tagsággal szemben is különleges elvárásokat támasz�
tanak. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy a tagok termékeik 75%-át közvetle�
nül a TÉSZ-en keresztül kötelesek értékesíteni (Bíró, Rácz 2015). 

A termel�k együttm!ködési hajlandósága Magyarországon a bor- és barom�
"ágazat mellett a zöldség- és gyümölcsszektorban a legmagasabb (Bíró, Rácz 
2015). Az ágazat többnyire kis- és közepes méret! szerepl�i a jelenlegi disztribú�
ciós rendszerben, illetve ellátási láncban integráció nélkül nem sok eséllyel bol�
dogulnának, tehát a globális gazdaság keretein belül mindenképpen szükség van 
a TÉSZ-ek integráló szerepére (Panyor 2015). A tapasztalatok azonban azt mutat�
ják, hogy $a gazdasági szabályozási környezet hatására a TÉSZ-ek [is] er�teljes 
versenyképességi problémákkal szembesültek, és ennek megfelel�en kevés kivé�
telt�l eltekintve, nem tudták betölteni ezt a [nélkülözhetetlen integráló] szerepet 
(Fodor 2013, 67-68.).

A DélKerTÉSZ alapítása és m!ködése6 

A fent bemutatott folyamatok hatására és a korábban $sikeres% KZR rendszerének 
tapasztalataira támaszkodva hozták létre 2002-ben a DélKerTÉSZ-t (Délalföldi 
Kertészek Szövetkezete), amely kedvez� szervezeti keretet biztosított a kis- és 
nagytermel�k együttm!ködésén alapuló szentesi zöldségtermesztési modell to�
vábbviteléhez. Az alapítók a szervezet létrehozásakor társadalmi és gazdasági cé�
lokat egyaránt megfogalmaztak. A legfontosabbnak a biztos jövedelem eléréséhez 
szükséges feltételek megteremtését tekintették, függetlenül attól, hogy a tagok 
egyéni, családi gazdaságok vagy közös vállalkozások. A TÉSZ pro"ljának kialakí�
tásakor felvet�dött a területi és ágazati lehatárolás kérdése. Az ágazatot végül a 
zöldségtermesztésben határozták meg, a területi léptéket azonban a kisebb gaz�
dák szélesebb kör! integrációja érdekében a szomszédos (Békés és Bács-Kiskun) 
megyékre is kiterjesztették. A szervezeti formát illet�en úgy döntöttek, hogy nem 
a kezdeményez� Árpád Agrár Zrt. keretében m!ködnek együtt, hanem a támoga�
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tások megszerzése érdekében a minisztérium által preferált új szervezetet, TÉSZ-t 
(Termel�i Értékesít� Szervezet) hoznak létre (Kovács et al. 2019).

Magyarországon a DélKerTÉSZ 2003-ban az els�k között szerezte meg az el��
zetes TÉSZ-elismerést, egy évvel kés�bb a végleges elismeréssel m!ködési támoga�
tásra is jogosulttá vált. A szervezethez alapításakor 236 tag (szervezet, vagy egyéni 
gazdálkodó) csatlakozott, számuk 2017-re 521-re n�tt, jelenleg is közel ötszáz tagja 
van. Megalakulása óta a szövetkezetet folyamatos fejl�dés jellemzi, a 2008-as gaz�
dasági válságot túlélve több olyan gazdaságot is integrált, amelyek els�dleges föld�
rajzi területén kívül m!ködnek (Fodor 2013). A közös szervezet által vállalt 
modernizációt a termelést�l a marketingig terjed� koordináció, a termesztett fajták 
és a technológiai változások szervezése, irányítása biztosítja. A szövetkezet m!kö�
désének stabilitásában kiemelked� szerepet tölt be az Árpád Agrár Zrt. (a szövetke�
zet társalapítója), amely a közös szervezet árbevételének felét biztosítja, és olyan 
innovációkhoz juttatja hozzá a tagokat, amelyeket azok a méretgazdaságosság mi�
att nem tudnának "nanszírozni. Cserébe azonban a taggazdaságoktól elvárja a 
technológiai fejl�dés folyamatos követését. A közös árualap min�ségét az input 
anyagok közös "nanszírozásával és rendszeres, holland minta alapján szervezett 
szakért�i támogatással biztosítják. 

A termelés koordinációja speciális ösztönz�kön és szankciókon alapul. A felté�
telek között szerepel, hogy a gazdálkodó a termés 90%-át a szövetkezeten keresztül 
értékesíti, a termelés során a rendelkezésre álló szakértelemre támaszkodik, az 
ajánlott alapanyagokat használja. A szövetkezet minden év végén bónuszt "zet, 
amit el�állított mennyiség és min�ség alapján határoznak meg. A szankcionáló esz�
közkészlet legradikálisabb megoldása a kirekesztés, amit a tagsággal kapcsolatos 
követelmények teljesítésének elmulasztása válthat ki. Értelemszer!en lehet�ség 
van a tagság önkéntes feladására is.

A DélKerTÉSZ megalakítása, felépítése és m!ködése négy f� alapelven nyug�
szik: a szolidaritáson, a tagi érdekeltségen, a szerz�déses fegyelmen és a folyama�
tos technológiai fejlesztésen. A DélKerTÉSZ, tudomásul véve a globálisan szerve �
z�d� élelmiszerkereskedelem változásai által diktált piaci elvárásokat (kényszereket), 
a m!köd�képesség, fennmaradás alapfeltételének a (nemzetközi) versenyképes�
ség er�sítését tekinti. A TÉSZ mindent megtesz a versenyképesség meg�rzése szem   �
pontjából nélkülözhetetlen technológiai fejl�dés el�segítése érdekében, ami a 
zöldségkertészet esetében három kiemelt fejlesztési irányt jelent: (1) a tenyész�
id�szak növeléséhez nélkülözhetetlen olcsó energia biztosítását, (2) a szermarad�
ványok egyre szigorodó szabályozása miatt a kémiai növényvédelemmel szemben 
az integrált (agrotechnikai, biológiai, "zikai) növényvédelem bevezetését, és (3) a 
lényegesen magasabb termésátlagok elérését szolgáló talajnélküli termesztési 
módszerek elterjesztését.
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A geotermikus energia hasznosítása

A hajtatásos zöldségtermesztésben az energia a termelés mennyisége, min�sége 
és gazdaságossága szempontjából is dönt� jelent�ség!. A piacképes termelést 
biztosítani képes technológiák december-január és május között nagy légter!, jól 
szell�z�, f!tött üvegházakat vagy fóliasátrakat igényelnek. Ezek ellátására h��
energiával a geotermikus energia mellett több hagyományos módszer is használ�
ható, például szilárd tüzel�anyag (t!zifa, faapríték, f!részpor, pellet, faszén) vagy 
földgáz (tartályos gáz), f!t�olaj égetése, és néhány új módszer, például h�szi�
vattyú vagy nap- és széler�m!b�l származó villamos energia. 

A kívánt h�mennyiség el�állítása a geotermikus energiából minden egyéb 
módszernél lényegesen olcsóbb, annak ellenére, hogy a beruházási költségeket7 
tekintve ez a legdrágább rendszer. Egy termel� kút és a szükséges egyéb beren�
dezések egységnyi beruházási költsége a hagyományos energiának öt-hatszoro�
sa, és 20-30%-kal magasabb a h�szivattyúkénál. A beruházási és minden egyéb 
költséget "gyelembe véve azonban a termálkutakból nyert energia éves ára egy�
hetede a földgázzal, t!zifával vagy h�szivattyúval, egyötöde a k�szénnel, és egy�
tizede a f!t�olajjal m!köd� rendszerekének8 (Nagygál 2017). A lényegesen 
hosszabb élettartam (minimum 40 év, kedvez� esetben akár 60-80 is lehet) és az 
alacsonyabb üzemeltetési költség ugyanis ellensúlyozza a magas beruházási 
költséget. A h�energia több lépcs�ben történ� hasznosítása pedig további tarta�
lékokat jelent.

A kétlépcs�s hasznosítást már a rendszerváltás el�tt bevezették Szentesen. 
Az üvegházakból kikerül� víz túl meleg volt ahhoz, hogy él� vizekbe engedjék, 
ezért, el�ször a szentlászlói telepen, az üvegházak mellé telepített 20 hektáros fó�
liás kertészettel oldották meg a továbbh!tést, kés�bb pedig egyéb gazdasági és 
szociális létesítményekben is hasznosították a szekunder vizet. Ezek mindegyike 
az Árpád Szövetkezet beruházása volt, vagyis a rendszert helyi innovációkkal tet�
ték gazdaságosabbá. A szekunder felhasználás után 30 °C alá h!lve kerülhetett a 
h!t�tóba a használt víz, ahol a csapadékvízzel keveredve tovább h!lt, és csak ezt 
követ�en jutott az él�vizekbe.

A kedvez� gazdaságossági mutatókat ugyanakkor veszélyeztetik az emel�
ked� adók, járulékok, környezetterhelési bírságok, a környezetvédelmi szabá�
lyok szigorodása, köztük az elhasznált termálvíz felszíni elhelyezését korlátozó 
és a visszasajtolást kötelezettségként el�író szabályozás. Ezek a szentesi termál�
kútrendszer esetében is komoly krízissel fenyegettek az ezredforduló utáni id��
szakban. Az egész helyi geotermikus energiára épít� szentesi rendszer m!köd �
tetését megkérd�jelez� krízis közvetlen kiváltó oka a vízgazdálkodásról szóló 
törvény 2003. évi módosítása volt, ami a $kizárólag energiahasznosítás céljából 
kitermelt% termálvízre vonatkozóan el�írta a visszatáplálási kötelezettséget # egyút�
tal többéves átmeneti id�t biztosítva az átállásra.
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A visszasajtolási kötelezettség el#írását övez# viták és a !szentesi lobbi" sikere

A hazai jogi szabályozás # követve a nemzetközi gyakorlatot és az EU irányelveit a 
felszín alatti vizek hasznosításában # a környezet és természet védelmét, közöt�
tük a vízbázisok védelmét és fenntarthatóságát a rövid távú gazdasági, gazdasá�
gossági szempontok elé sorolta. Az EU irányelvei a visszasajtolást a vízbázisok 
védelmének alárendelve tárgyalják, így kizárólag zárt rendszerek esetén tartják 
alkalmazhatónak, ám ezek esetében sem írják el�. A fenntarthatóságot a kiterme�
lés ütemének, mértékének a természetes visszapótlódáshoz igazításával (korláto�
zásával) javasolják elérni. E ponton elválik a hazai szabályozás a nemzetközit�l, és 
a visszasajtolási kötelezettséget kizárólag az energetikai célú vízkivételhez köti.9 
A jogszabályváltozás ugyanis # a nemzetközi folyamatokkal összhangban # a 
megújuló energia felhasználásának érdemi aránynövekedésével számolt. Ez a ha�
zai lehet�ségeket "gyelembe véve, a geotermikus energia, azon belül pedig a ter�
málvíz energetikai célú hasznosításának lényeges növekedését vetítette el�re. 

Fontos kiemelnünk, hogy a vízbázisok meg�rzésének és fenntarthatóságá�
nak felvetése az adatok alapján egyértelm!en indokoltnak nevezhet�. A szentesi 
termálmez� esetében a termelés teljes leállítása mellett a legoptimistább becslé�
sek szerint is legalább 25-30 év kellene a vízszint kitermelés el�tti állapotának el�
éréséhez. Vagyis a korábbi intenzív vízkivétel miatt lecsökkent vízszint helyreállása 
a kitermelés lényeges csökkenése esetén is csak visszasajtolással érhet� el. 

A törvénymódosítást és a kapcsolódó szigorításokat10 a helyi szerepl�k a 
mez�gazdasági termálvízhasznosítás tudatos ellehetetlenítéseként értékelték, a 
szigorodó szabályozás mögött a konkurencia ármánykodását feltételezték (Velkey 
2019b). Egy nagyobb termálparkot vagy több kutat m!ködtet� kertészeti vállal�
kozást, illetve egy geotermikus energiára támaszkodó városi távf!tési rendszert 
(amilyen a szentesi is) a visszasajtolási kötelezettség valóban szinte teljesíthetet�
len feladat elé állít. A jogszabályváltozás nem csak Szentes környékén gerjesztett 
komoly vitákat. Az évezred elején ugyanis a több mint 900 üzemben lév� termál�
kút mellett, amelyek között 155 kizárólag energetikai célokat szolgált, alig húsz 
visszasajtoló kút m!ködött az országban. 

Visszasajtolás hiányában, illetve a visszasajtolásra nem alkalmas használt 
termálvizet az üzemeltet�k csatornákba, természetes vízfolyásokba, tavakba és 
holtágakba engedik. A felszíni elhelyezés környezeti hatásai szorosan összefügg�
nek a víz h�mérsékletével, ásványianyag-tartalmával, azon belül különösen szén�
hidrogén- (fenol) tartalmával. A környezet védelme érdekében ezért határtérté �
kekhez kötik a felszíni elhelyezés engedélyezését. A határértékeknek megfelel� ter �
málvíz elhelyezése csekély mélység! tározótavakban a legkedvez�bb.11  

A Szentes térségében található termálvízben a vizsgált összetev�k mind�
egyike a határérték alatt van, amit interjúalanyaink a felszíni elhelyezés elfogad�
hatósága melletti érvnek tekintettek. A használt termálvizet Szentesen is felszíni 
csatornákba és természetes vízfolyásokba vezetik, ahonnan hosszabb-rövidebb 
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úton a Tiszába kerül. A Szentlászló telepen található kutak vizének befogadója két 
egymással összefügg� 40 és 100 hektáros h!t�tó, melyek megfelel�en biztosítják a 
környezetterhelés szabályozott keretek között tartását. Ezeket a több tíz éve kiala�
kított tavakat a szentesiek elfogadták, nem érzik aránytalan környezeti kockázat�
nak, s�t egyik helyi döntéshozó pozitív eredményként említette, hogy a kisebbik 
tó a biodiverzitás növekedését el�segítve, 176 madárfaj meg"gyel�helyévé vált.

Azok, akik a visszasajtolási kötelezettséget határozottan elutasították, a fel�
színi elhelyezéssel összefügg� környezeti kockázatok kezelhet�sége mellett a 
szinte teljesíthetetlen beruházási költségekre (egy új visszasajtoló kút telepítési 
költsége alig kevesebb, mint egy új termel� kút kialakítása) és a visszatáplálással 
összefügg� technológiai problémákra hivatkoztak. Egy új termel� és visszasajtoló 
kútpár telepítésekor könnyen elkerülhet� a mélyben történ� visszah!tés. Ott 
azonban, ahol néhány tíz km2-en belül ötvenegy kút található, ennek megoldása 
lényegesen bonyolultabb. A kidolgozott javaslatok alapján azonban a geotermikus 
energia hasznosításával foglalkozó szakmai közvélemény, elismerve a beruházá�
sok hatalmas költségigényét, a visszasajtolást Szentes térségében is lehetséges és 
korszer! eljárásnak tekinti, s�t a felszín alatti vízkészletek védelmét szolgáló leg�
jobb megoldásnak tartja (Nagygál 2017; Szita 2018; Sarusi 2016). 

Minden körülményt "gyelembe véve, nem volt elvárható, hogy a visszasaj�
tolási kötelezettséget el�író jogszabályváltozást követ� néhány éven belül, ko�
moly pályázati lehet�ségek hiányában érdemi el�relépés történjen. Az átmeneti 
türelmi id� lejárta el�tt a szentesi polgármester (egyben a körzet országgy!lési 
képvisel�je) a $szentesi geotermikus energiahasznosítási rendszer m!köd�képes�
sége és megmaradása% érdekében kezdeményezte a vízgazdálkodási törvény mó�
dosítását, amelyet a parlament a kormánypártok és az ellenzéki pártokat is 
meggy�z� szentesi lobbi hatására elfogadott. A helyi politikusok és # pártállástól 
függetlenül # a térség parlamenti képvisel�i mellett a lobbitevékenységben fon�
tos szerepet játszottak az országosan is elismert kertészeti vállalatok (Árpád Ag�
rár Zrt., DélKerTÉSZ) vezet�i. A törvénymódosítás alapján elfogadott rendelet 
azonban csak újabb néhány éves haladékot adott, ezért folytatták a lobbitevé�
kenységet. A 2010-es kormányváltás után ugyanazok a politikai szerepl�k elérték, 
hogy a kormány további három évvel kitolja az átmeneti mentességet, néhány 
évvel kés�bb a visszasajtolási kötelezettséget sikerült véglegesen töröltetni a ha�
tályos jogszabályokból. 

Az összehangolt lobbitevékenység hatására a visszasajtolás lekerült a napi�
rendr�l, a vízbázisok fenntarthatóságát, mennyiségi és min�ségi védelmét a víz�
jogi engedélyek kiadásával szabályozzák. A kitermelés és utánpótlódás egyen �
súlyának elérését jelenleg két tényez� segítheti: (1) pénzügyi érdekeltség a bír �
ságok, járadékok, díjak emelésével, illetve pályázati források a visszatáplálás 
el�segítésére, és (2) további technológiai fejlesztés annak érdekében, hogy az 
energiahatékonyság növekedése csökkentse a kitermelés ütemét. Ez utóbbi irányt 
er�síti, hogy a mai legkorszer!bb üvegházak energiaigénye legalább 50%-kal ke�
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vesebb, mint a tíz évvel ezel�tt épülteké. Egyes számítások és tervek szerint a ha�
gyományos kétlépcs�s hasznosítás után, h�szivattyú alkalmazásával az energia�
hatékonyság több, mint másfélszeresre növelhet�. A h�szivattyús rendszerek 
meghonosítása egyel�re távlati terv, a jelen és közeljöv� fejlesztései üvegházak 
építését, a korábbi telepek felújítását, korszer!sítését, a fóliakertészet termelési 
technológiájának fejlesztését jelentik.

Az integrált növényvédelmi eljárások és a talaj nélküli termesztési 
technológia legfontosabb jellemz#i

A precíziós módszereket alkalmazó hajtatásos növénytermesztés is kitett a kárte�
v�kkel, kórokozókkal, gyomnövényekkel szemben. A védekezés módja és ideje, a 
termék mennyiségén és min�ségén keresztül nagyban befolyásolja a fogyasztók 
és a gazdák egészségét, hiszen a kémiai növényvédelem számos kockázattal jár 
(Darvas, Székács 2010). A TÉSZ tagjai ezért az ún. integrált növényvédelmet alkal�
mazzák. Ennek lényege, hogy a folyamatos meg"gyelés (monitoring) eredményei 
alapján el�nyben kell részesíteni a hatásos és környezetbarát, agrotechnikai, bio�
lógiai és "zikai védekezést, valamint "gyelembe kell venni a károsítók természe�
tes ellenségeit és a rezisztenssé válás kockázatát (Stenberg 2017). 

A termesztés (magok, palánták, termeszt�közeg beszerzése) és az integrált 
növényvédelem magas költségei "zet�képességi kihívások elé állítják a zöldség�
termeszt�ket. A gazdák likviditási kihívásainak leküzdésére a TÉSZ kifejlesztett 
egy száznapos hitelterméket, amit a TÉSZ gazdaboltjában palántákra, kémiai nö�
vényvéd�szerekre és biológiai növényvédelemre fordíthatnak. 

A hajtatásban a növényegészséghez kapcsolódó kockázatok csökkentése érde�
kében a talaj nélküli termesztés terjedt el. Az él� talaj makro- és mikroorganizmusok 
sokaságának ad otthont, amelyek tevékenysége nélkül a talaj mez�gazdasági vagy 
környezetvédelmi m!köd�képessége nem biztosítható (Füleky 2011). Ugyanakkor a 
talajban történ� növénynevelés számos kockázattal jár. Bár a fóliasátor talaja is ké�
pes a többlet öntöz�víz elraktározására # csökkentve ezzel a vízfelhasználást #, de 
növényvédelmi szempontból veszélyeket is hordozhat. Talaj csere nélkül, hosszú év�
tizedekig használt területen felszaporodhat és fagy hiányában át is telelhet számos 
kártev�, kórokozó, amelyeket csak talajfert�tlenít� vegyszerek felhasználásával 
lehet elpusztítani. 

A hajtatásban elterjedt a talaj nélküli termesztés, aminek aránya a zárt tér�
ben termelt zöldpaprika esetében napjainkra meghaladja az 50%-ot. Ennek a ter�
mesztésnek több formája terjedt el, ilyen a TÉSZ-hez tartozó gazdaságokban is 
használt k�zetgyapot (Tömpe 2014), a kókuszrost vagy a kavicságy. A talaj nélkü�
li termesztés el�nye, hogy sokkal nagyobb hozam érhet� el vele, hátránya viszont 
a kapcsolódó beruházások (a tápoldat adagolásához szükséges gépi berendezések) 
magas költsége és az el�állításhoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz kapcsolódó 
környezetterhelés.
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A versenyképesség fenntartásának gazdasági, társadalmi és környezeti 
kockázatai � diszkusszió

A termel�k az üzletláncok oligopolisztikus helyzetét és az ezzel való visszaélést, 
az irreálisan magas haszonkulcsot súlyos gazdasági igazságtalanságként élik meg, 
de tehetetlenek ellene: 

$A haszonkulcs borzasztóan magas. Amikor a szövetkezet eladta a [<] papri�
kámat [tudom mennyit "zetett], és mivel a vonalkódom a paprikán volt, [azt 
is tudom] hogy kés�bb, mennyit kértek érte. Ez a közel száz százalékos nye�
reség nem a szövetkezethez került. (<) A korábbi kiskeresked�knek korrekt 
nyereségük volt, de most ezek a haszonkulcsok rettenetesen megn�t�
tek% (egy szentesi kistermel�).
A technológia, a gazdasági kockázat, a magasabb min�ségi és mennyiségi 

nyomás olyan súlyos terheket ró a termel�kre, amelyet sokan nem képesek vál�
lalni, ezért van lemorzsolódás, kilépés, különösen az utóbbi pár évben. Ez egy�
részt az új technológia elsajátításához, másrészt a technológiához szükséges 
beruházások "nanszírozásához köthet�, melyet a jelenlegi szabályok szerint vég�
s� soron a termel�nek kell vállalnia. 

$Ez a hidrokultúra [tápoldatos gépi adagolású öntözési rendszer] óriási lépés 
volt nekünk is. Nem láttam el�tte, csak képen, vagy "lmen, vagy bemutató�
kon. Ez teljesen más gondolkodásmódot és mindenben mást kíván. Az els� 
évben [<] elrohasztottuk a gyökerét az összes növénynek. De megtanultuk. 
Egy ilyen beruházásnál már nem lehet elrohasztani a gyökereket, mert tíz 
évig kell évi húsz milliót törleszteni% (egy kisebb termel�).
A technológiához szükséges beruházásokat a szövetkezet tagi kölcsönnel, hi�

telgaranciával segíti, amit a szolidaritás jegyében fontosnak tartanak a vezet�k, a 
vissza"zetési kötelezettség azonban a termel�t terheli, akinek minden évben el 
kell érnie azt a termelési szintet és nyereséget, ami fedezi a hitelek törlesztését. A 
magas beruházási igény a versenyképességhez szükséges minden fontos techno�
lógia, így az integrált növényvédelem, a zárt rendszerben történ� termesztés és a 
talaj nélküli hajtatásos eljárás esetében is elkerülhetetlen.

Az integrált növényvédelemre való áttérés id�szakában volt olyan év, ami�
kor 10-12 tagot zártak ki a szövetkezetb�l, mert nem tartották be az alapszabály�
ban rögzített elvárásokat, és termékeikben az el�írtnál magasabb arányban 
mutattak ki szermaradványokat. A jól szervezett tanácsadás ellenére a tagok egy 
része nem képes követni az elvárásokat, ami els�sorban a kisebb termel�ket érin�
t� spontán kilépéseket is eredményez (Ledó, Nagypéter 2019). A menedzsment 
megfogalmazása szerint $a vezetésnek empatikusnak kell lennie, de a technológia 
nem demokrácia kérdése, az nem enged ellentmondást vagy kisebbségi érdekér�
vényesítést%. Vagyis a vezet�k is kényszerként értelmezik a versenyképességet, és 
egyel�re ezt látják egyedül követhet� útnak. E szemlélet érvényesül a szövetkezet 
bels� szervezeti struktúrájában is, amit $a nagy szerepl�k% dominanciája jellemez.
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A termel�i szervezetek, szövetkezetek professzionális, célorientált irányítá�
sa hatékony, gyors döntéshozatalt (Fodor 2013) kíván. Ez az elvárás ütközik a gaz�
dasági demokrácia ideáljával, amely a szövetkezetek alapértéke, és amely 
lehet�vé tenné a termel�k részvételét a döntéshozatali folyamatokban. Ez a fe�
szültség érzékelhet�en növekszik az elmúlt id�szakban. A kisebb volumenben 
termel�k kiszolgáltatottnak érzik magukat. Bels� fórumokon többször jelezték, 
hogy az � érdekeiket nem veszik "gyelembe, de az eljárásrendek következtében, 
melyek a termelési volumen alapján határozzák meg a képviseleti arányt, ezt lé�
nyegében széles kör! bels� egyeztetéssel sem tudnák elérni. Az információhoz 
jutás egyenl�tlensége is szerepet játszik ebben. A nagyobb termel�k közötti in�
formális kapcsolatok nagyobb tájékozottságot és így a döntések el�készítésében 
való hatékony részvételt eredményeznek. A kisebb termel�k így nem egymáshoz, 
hanem a nagyobbakhoz kapcsolódva próbálnak tájékozódni. 

A nagyobb termel�k szolidaritása a kisebbek felé, ami az egyik legfontosabb 
helyi tradíciónak tekinthet�, még érzékelhet�, de egyértelm!en kopik, az élesebb 
döntésekben (technológia, energia) pedig háttérbe szorul. E tradíció tovább élése 
nagyban függ attól, hogy a napjainkban zajló generációváltásnak milyen követ�
kezménye lesz. A kérdés az, vajon az új, "atal vezet�k továbbviszik-e azt a tradíci�
ót, amit az államszocialista években munkába lép� szakemberek kialakítottak, 
magukénak vallottak és érvényesítettek, többek között a KZR majd a TÉSZ meg�
alapításakor.

A szolidaritás érvényesült akkor, amikor a MÓRAKERT Szövetkezet tönkre�
ment, és egy súlyos helyzetbe került Békés megyei (5 000 m2-es f!tött üvegház�
zal rendelkez�) vállalkozást megmentettek. Mivel a családi vállalkozás nem tudta 
"nanszírozni hiteleit, a bank elvitte a kisteherautójukat, és családi házukat is ve�
szély fenyegette. A vállalkozás ekkor nyújtotta be csatlakozási kérelmét a szövet�
kezethez. Mivel korábban is szállítottak már be termékeket, és jó szakmai 
kapcsolat alakult ki közöttük, a szövetkezet igyekezett tagi hitellel segíteni, így 
tudták átvészelni a nehéz id�szakot és stabilizálni pénzügyi helyzetüket. A szolida�
ritás megnyilvánulása a merevnek tetsz� szabályok rugalmas alkalmazása is. A 
termel�k el�re meg  becsült árumennyiségéhez képest a rendszer 10% eltérést to�
lerál, ami az id�járás változékonysága miatt id�nként sz!knek bizonyul. A TÉSZ 
a többletterméket ilyenkor is átveszi és általában értékesíteni is tudja.

A nagyobb és kisebb gazdálkodók helyzete között a legnagyobb különbség a 
termálenergiához való hozzáférés területén mutatkozik, ami a megkérdezettek 
szerint talán a legfontosabb olyan er�forrás, ami hosszabb távon biztosíthatja a 
versenyképességet. A saját kút fúrása a jelenlegi árak és "nanszírozási lehet�sé�
gek fényében elérhetetlen a kisebb volumenben termel�k számára, ahogy az 
üvegházas termelésre való átállás is. Számukra a második körös termálf!téses 
meleg vagy hideg fólia marad reális lehet�ségként, ám ez esetben lényegesen rö�
videbb a tenyészid�, s így alacsonyabb az egy négyzetméterre es� termés 
mennyisége is. A második körös f!tési rendszer fontos problémája az egyenetlen 
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h�mennyiség, amit csak többletberuházást igényl� automata szell�ztet�rendszer 
telepítésével tudnak kezelni. E kényszerek magyarázzák a szövetkezethez csatla�
kozó kisgazdaságok számának érzékelhet� csökkenését, az egy gazdaságra es� ár�
bevétel és m!velt terület gyors növekedését, vagyis a termelés professzionali �
zálódását és a földterületek koncentrációját. Ezzel párhuzamosan csökken a 
kiegészít� tevékenységként és a nyugdíj mellett gazdálkodók száma, kevesebb a 
gazdaság szétírása a családtag $�stermel�kre% (adóoptimalizálás) is, ami a kilépé�
sek számának emelkedésében jelenik meg.

A kisebb termel�k folyamatos, növekv� mérték! kiszorulása mellett a ver�
senyképesség kényszere fontos társadalmi dilemmákat vet fel a foglalkoztatás 
szervezésében is, ami egyúttal a strukturális és területi szinten jelentkez� igaz�
ságtalanságok b�vülésére utal. A TÉSZ közvetlenül a raktárakban és a csomagoló 
üzemben foglalkoztat nagyobb számban alkalmazottakat, a munkaterhelés azon�
ban az év folyamán egyenetlen, ami komoly szervezési nehézségeket okoz. A f��
szezonnak számító május és október közötti id�szakban el�fordul, hogy az 
állandó munkavállalók heti negyven helyett hatvan órát kénytelenek dolgozni, 
mivel a helyben is érzékelhet� munkaer�hiány miatt az alkalmi munkavállalás 
visszaszorult. Az alacsony bérszínvonal miatt a foglalkoztatottak között felülrep�
rezentáltak a végzettség nélküli, vagy csak általános iskolai végzettséggel rendel�
kez� n�k, akiknek, f�ként a nyári iskolai szünid�ben, súlyos problémát jelent a 
rendkívül magas munkateher. E munka alacsony presztízsét és a romák társadal�
mon belüli marginalizált helyzetét jelzi, hogy a csomagoló üzem egyik középve�
zet�je 50%-ra becsülte a romák arányát a munkavállalók között. 

A kertészetek els�dleges munkaer�bázisát a helyi és környékbeli, bevált 
munkások adják, utóbbiakat akár 50 km-es körzetb�l saját kisbusszal szállítják a 
fóliasátrakba. A kertészetekben foglalkoztatottak között is felülreprezentáltak a 
kisgyermekes és nyugdíjas n�k, a romák. A legkiszolgáltatottabb munkavállalók a 
fólia sátrakban dolgozó napszámosok, akiket kampányid�szakban az ország leg�
hát rányosabb helyzet! területeir�l munkaer�-kölcsönz� szervezetek hordanak 
rendszeresen buszokkal, és akik munkabérükhöz nem közvetlenül a termel�kt�l, 
hanem a szervezeten keresztül jutnak. Az alacsonyabb bérszínvonalú országokból 
(Románia, Ukrajna, Szerbia) érkez� idénymunkások foglalkoztatása ritka, ám a 
munkaer�hiány növekedésével egyre gyakrabban fordul el�. 

A geotermikus energia hasznosításához kapcsolódó környezeti kockázatokat 
említettük a visszasajtolás kapcsán. Az elhasznált termálvíz felszíni elfolyatása a 
h�szennyezés, az oldott ásványi anyagok kiválása és leülepedése, illetve a szén�
hidrogén kiválása miatt súlyos környezeti kockázatot jelent, annak ellenére, hogy 
a helyiek a közel fél évszázada kialakított gyakorlatot elfogadták, megszokták, tu�
domásul vették. Fontos környezeti dilemmák kapcsolódnak a vízbázisvédelemhez 
is. A kitermelés és visszapótlódás egyensúlyának megbillenése és az ebb�l követ�
kez� víznyomás- és hozamcsökkenés nemcsak gazdasági kockázatot jelent, ha�
nem az energiakitermelés fenntarthatóságát is megkérd�jelezi, vagyis azt, hogy 
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valóban megújuló-e ez az energiaforrás, ha csökken a hozzáférés az energia kivé�
telét biztosító "zikai közeghez. 

A zárt rendszer! hajtatásos zöldségkertészet legfontosabb környezeti kocká�
zatát azonban az üvegházak és fóliasátrak létesítéséhez szükséges alapanyagok 
el�állítása, majd az elhasznált anyagok ártalmatlanítása jelenti, különösen annak 
fényében, hogy a m!anyaghulladék túlnyomó része lerakókba vagy éget�be ke�
rül, az újrahasznosítás mértéke rendkívül alacsony. A globalizálódó zöldségkeres�
kedelem ökológiai hatásait tekintve "gyelemre méltó, hogy ha minden input �
anyagot, a sátrak m!anyagfóliáját, acélvázait és az el�állításhoz és szállításhoz 
szükséges energiát is "gyelembe vesszük, akkor egy, a mediterrán régióban sza�
badföldön termelt zöldség ára az észak-európai üzletekbe történ� elszállítás után 
körülbelül ugyanakkora, mintha helyben állítanák el� fóliasátrakban. Az üveghá�
zak magasabb el�állítási és ártalmatlanítási költségét ellensúlyozza a hosszabb 
élettartam, így e két technológia ökológiai hatásai kiegyenlít�dnek. Hasonlóan 
súlyos problémákat (el�állítás, ártalmatlanítás, szállítás) vetnek fel a leggyakrab�
ban használt talajt helyettesít� termeszt�közegek, els�sorban a k�zetgyapot és a 
kókuszrost.

A zárt rendszer! termesztés, éppen zártsága, védettebb mivolta miatt, elvi�
leg el�nyt jelent a kártev�k és kórokozók elleni védekezésben. Ennek azonban el�
lentmondanak azok a tapasztalatok és kutatási eredmények, amelyek szerint 
ebben a védett környezetben ugyan kevesebb a kártev�, de azok hosszabb távon 
megmaradnak. Ez a technológia kétségtelenül nem teszi lehet�vé, hogy a ter�
meszt�berendezésen kívül rekedt ökoszisztéma a kórokozó, kártev� természetes 
ellenségeinek segítségével segítse a növényvédelem hatékonyságát. Ezt próbálja 
pótolni az integrált növényvédelem elemeként a biológiai növényvédelem, ami 
azonban komoly kockázatokat hordoz és folyamatos emberi ellen�rzést, beavat�
kozás igényel (Gál, Mihály, Velkey 2021), hiszen ez esetben nem érvényesülhet az 
a bels� szabályozórendszer, amit a természetes ökoszisztémákban a biológiai sok�
féleség automatikusan biztosít.

Legfontosabb következtetések � konklúzió

A szentesi zöldségkertészeti modell egy szorosan a helyhez köt�d� társadalmi és 
termelési hagyományokon alapuló rendszer, melyben a helyi szerepl�k az átte�
kintett évtizedek alatt felmerül� küls� kihívásokra nemcsak képesek voltak vála�
szolni, hanem folyamatosan bizonyították adaptációs és megújuló képességüket 
is. A változások így rendre meger�sítették azokat a legfontosabb jellemz�ket, 
amelyek e modell fennmaradásának alapjául szolgáltak. Tanulmányukban a kö�
vetkez� sajátosságokat azonosítottuk: 

# a széles társadalmi csoportokat érint� és a termelésbe bevonó zöldségter�
melési, kertészeti hagyományok folyamatos meg�rzése és modernizálása;
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# az egyéni és közösségi érdekeket nemcsak összehangolni, hanem össze�
kapcsolni is képes, együttm!ködésen alapuló szervezeti, szövetkezeti kul�
túra kihordása, széles kör! elfogadása és megtartása;

# a termelési rendszereken túlmutató egymásrautaltság átélése, és a társa�
dalmi, kulturális, jövedelmi és területi különbségeket, egyéni és sz!kebb 
csoportérdekeket meghaladni képes társadalmi összefogás;

# az újítások, innováció iránti fogékonyság.
Mindezek együttes eredménye volt a TÉSZ el�zményét jelent� KZR létreho�

zása, majd a rendszerváltás súlyos gazdasági következményeinek kiegyensúlyo�
zott, együttm!ködésen alapuló kezelése és érvényesítése a helyi fejlesztés �
politikában is. A küls� hatások közül a rendszerváltás után az egyik legsúlyosabb 
veszélyforrást a geotermikus energiában rejl� lehet�ségek korlátozása jelentette 
volna. A globális energiapolitikai változásokhoz kapcsolódó, országos szintr�l ér�
kez�, $küls� támadásként% megélt $beavatkozást% is sikerült a politikai ellentéte�
ket, gazdasági érdekeket felülíró helyi összefogással kezelni. A négy említett té �
nyez� érvényesült a TÉSZ megalapításakor is. Akkor még minden érdekelt sze �
repl� a széles kör!, szolidaritáson alapuló, különböz� méret! és hátter! zöldség �
termeszt�k integrálását jelent� szövetkezet pártján állt a közös piacra jutás, ver �
senyképesség érdekében.

Tanulmányunkban bemutattuk és elemeztük azt a küls� változást, az élel�
miszerkereskedelem átalakulását, amely a termel�ket arra kényszerítette, hogy 
egyre mélyebben integrálódjanak a globális élelmiszerrendszerekbe. Els� pil�
lantásra a szentesi modell e globális léptékr�l érkez� kihívásnak is sikeresen 
megfelelt. Vizsgálataink azonban rámutattak arra, hogy a globális élelmiszer�
rendszerbe történ� integráció és a versenyképességhez való igazodás kénysze�
re elindította a termel�k közötti szolidaritás, vagyis a szentesi modell lényegé �
nek erózióját. A versenyképesség és modernizáció ugyan a rendszerváltás el�tt is 
jelen volt a termel�k együttm!ködésében, az egyre mélyebb integráció a globális 
élelmiszerrendszerbe azonban növekv� gazdasági, társadalmi és környezeti 
igazságtalansá gokkal jár. Ezek az igazságtalanságok a helyi er�forrásokhoz való 
hozzáférés egyenl�tlenségében, a közös eredményekb�l való részesedés kü �
lönbs é geiben, a kiszolgáltatottság, függ�ség er�södésében, és az egyre kevesebbek 
számára egyre nagyobb hasznot hozó tevékenység egyre szélesebb kört érint� ne�
gatív hatásaiban, vagyis a negatív externáliák társadalmi és térbeli terjedésében 
jelennek meg.

Ennek az eróziónak több jelét is érzékeltük kutatásunk során, ugyanakkor 
láttunk olyan fontos példákat is, melyek lassítanák a gyorsulónak látszó kedve�
z�tlen folyamatokat. Nem érzékeltünk azonban egyetlen olyan kezdeményezést 
sem, amely a globális kihívásokra di'erenciált választ adva törekedne alternatív 
élelmezési rendszerek, termelési módszerek, eljárások feltárásával az összefogás, 
együttm!ködés, a termel�k közötti szolidaritás meg�rzésére. A történet azonban 
nem ért véget, nem ismerhetjük a folytatást. Mégis több jelét láttuk annak, hogy 
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a termel�k közötti együttm!ködés megrendülése a rendszerváltás el�tt és után is 
fennmaradni képes szentesi modell egyéb területein is romboló hatást válthat ki.

Jegyzetek

1 Tanulmányunk a RELOCAL kutatás keretében készült egyik magyarországi esettanulmányhoz 
kapcsolódó kvalitatív, empirikus kutatás eredményein alapul. E kutatást Kovács Katalin 
témavezetésével, Rácz Katalin, Mihály Melinda és Velkey Gábor Dániel végezték (Kovács et al. 
2019). Jelen cikk egy interdiszciplináris szerz�i közösség elemzése, ami eltérhet az esettanul �
mányt jegyz� kollégáink szemléletét�l és véleményét�l. 

2 Az említett esettanulmányt (Kovács et al. 2019) megalapozó empirikus vizsgálat során a 
résztvev� kutatók összesen 39 interjút készítettek a legfontosabb helyi szerepl�kkel. Jelen 
tanulmányunkba a kérdésfeltevésünk szempontjából releváns tapasztalatokat emeltük be s 
elemeztük. A "zikai munkát végz� alkalmazottak helyzetének és munkakörülményeinek 
megismerése céljából résztvev� meg"gyeléseket is végeztünk a TÉSZ fóliáiban dolgozó 
napszámosok és a csomagolóüzem munkatársai körében. Munkánkat helyi dokumentumok 
(helytörténeti adatok, elemzések, a termálvíz-hasznosítással kapcsolatos tanulmányok, fejlesz �
tési tervek, önkormányzati el�terjesztések) elemzése egészítette ki.

3 A Dél-Alföldön két nagy üledékes medence helyezkedik el a felszín alatt. Az egyik Békés megye 
keleti felében található, a másik pedig a Makótól Szentes északi részéig húzódó ún. Makói-árok. 
E medencékben 1700-2000 métert�l 2500-2800 méter mélységig található meg az a 2-5 millió 
éves fels�-pannon korú homokos vízadó földtani képz�dmény, melyben a h�mérséklet meg �
közelíti, néhol meghaladja a 100 °C-ot (Sarusi 2016).

4 A geotermikus energia hasznosításának ötlete Szentes térségében is az olajkutatásokhoz 
kapcsolódik. Az 1950-es évek második felében az alföldi k�olaj- és földgázkitermelés lehet� �
ségeit kutatva intenzív feltáró munka folyt. Néhány kutat már a kezdeti id�kben átalakítottak 
termálvíz kitermelésre, majd elindult a célzottan termálvíz kitermelést szolgáló kutak 
létesítése. 

5 H!en mutatja be ezt Schi'er Pál $Földi paradicsom% cím!, Szentes környékén készült doku �
men tum"lmje is.

6 A szervezet bemutatása a Kovács és szerz�társai (Kovács et al. 2019) által jegyzett eset �
tanulmányon alapul.  

7 Egy kétezer méter mélység! kút fúrási költsége az energiakorszer!sítési pályázat (amiben 
termál kút fúrására is lehetett pályázni) megjelenése el�tt (2015 környékén) 150-200 millió Ft 
volt, néhány évvel kés�bb már megközelítette a 300 milliót. Ebben a fejl�d� technológiának és 
az egyre bonyolultabb berendezéseknek is van szerepe, de bizonyosan érvényesül a pályázati 
források árfelhajtó hatása.

8 Ez az árel�ny a lakások f!tési költségében kevesebb, de ott is érdemi.
9 Ennek oka az, hogy csak az energiahasznosításnál telepíthet�k a vízbázisok szennyez�dés elleni 

védelmét garantáló zárt rendszerek, illetve ezekhez a tevékenységhez kapcsolódik a vízbázisok 
fenntarthatóságát (mennyiségi meg�rzését) veszélyeztet� intenzív vízkivétel, ami felveti a 
vízszint- és víznyomáscsökkenés veszélyét.

10 A törvénymódosítással összhangban módosították a pénzügyi ösztönz�ket is: a felszíni 
elhelyezés esetében az energetikai célú hasznosításkor lényegesen magasabb vízkészletjárulék 
"zetését írták el�, a kibocsátott víz összetétele alapján kalkulált szennyvízbírságot és a 
csatornahálózat használata után "zetend� vízkormányzási díjat pedig jelent�sen megnövelték. 
Ezzel szemben visszasajtolás esetén a bányajáradékon kívül minden további be"zetési 
kötelezettség alól mentesítették az üzemeltet�t.

11 Ezekben ugyanis a víz h�mérséklete gyorsan leh!l a környezeti h�mérsékletre sótartalma a 
környezet változása miatt részben kiválik és leülepszik, részben a növényzet köti meg. A tározás 
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id�tartama alatt a víz a csapadékvízzel hígul, és olyan biológiai folyamatok in dul nak meg ben  ne, 
amelyek segítik az oxigént elvonó szénhidrogén-tartalom lebomlását (Nagygál 2017).
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