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1. Bevezető:
Az informatika az egész életünket behálózza. A mai modern világ fejlett
technológiája nem jöhetett volna létre, és nem működne a számítógép nélkül.
Különböző típusú és méretű számítógépeket használnak az információk tárolására és
feldolgozására a társadalmi élet szinte minden területén, a kormányok titkos irataitól
kezdve a banki tranzakciókon keresztül a családi költségvetésig. A számítógépek új
korszakot

nyitottak

az

automatizálás

technikájában

a

gyártás

területén,

és

nélkülözhetetlenek a modern kommunikációban is. Alapvetően fontos eszközökké
váltak a kutatás és az alkalmazott technológia szinte minden területén a világegyetem
modellezésétől kezdve a holnapi időjárás előrejelzéséig. A nyilvános adatbázisok és a
számítógépes hálózatok sokfajta információforrást tesznek elérhetővé, melyek az
internet segítségével bárki számára könnyen elérhetőek.
A mezőgazdasági termelés is alapvetően megváltozott, nem is olyan rég még
lovas ekékkel szántottak, míg a mai modern traktorok a számítástechnika vívmányainak
köszönhetően olyan dolgokra képesek, amelyekről nagyapáink még álmodni sem
mertek volna. A kombájnokban alapfelszereltség a fémérzékelő, míg a fedélzeti
számítógép minden minőségi, mennyiségi adatot pontosan rögzít az állományról egy
digitális térképen, melynek adatait később például egy műtrágyaszóró vagy permetező
használhatja. Ezen termesztéstechnológia kifejlesztésének és terjedő alkalmazásának
alapvető oka, a termesztés gazdaságosságára irányuló törekvés, valamint a
környezetvédelem, a környezetkímélő gazdálkodás szükségessége, és az ellenőrzött
minőségű termény iránti igény.
A legújabb GPS-s technológiáknak köszönhetően, minimálisra csökkenthetők,
megszüntethetők az átfedések, kihagyások a talajművelésben, állománykezelésben. Ily
módon csökkenthető a munkaerő, gázolaj, műtrágya és vegyszer felhasználás, illetve
egyenletesebbé tehető a talaj tápanyag ellátottsága, ami minőségben és mennyiségben
homogénebb állományt eredményez, mely fontos mind a betakarítás mind az értékesítés
szempontjából. Végső soron a számítástechnikai eszközök felhasználása hatékonyabbá,
gazdaságosabbá,

környezetkímélőbbé

teszi

a

mezőgazdasági

adminisztratív és ügyviteli tevékenységekről nem is beszélve.
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termelést,

az

Célom bemutatni, hogy a dísznövény ágazatban, azon belül a díszfaiskola
alágazatban,

milyen

jelentősége,

és

felhasználási

lehetőségei

vannak

a

számítástechnikai eszközöknek, különös tekintettel az internet mint értékesítési csatorna
és a térinformatika vonatkozásában.
Az online reklámpiac a marketing egyik legdinamikusabban fejlődő ága,
melynek egyik oka a költséghatékonysága, másik oka az interaktivitás. Az interaktív
marketing lehetőséget ad, hogy a fogyasztók tömegeit célozzuk meg személyre szabott
reklámokkal. A fogyasztóknak lehetőségük van testre szabni a kapott tartalmat. További
előnye, hogy hatásmechanizmusa jól mérhető, nyomon követhető. A honlapok egyre
nagyobb szerepet töltenek be a vállalkozások életében, a vállalkozások pedig felismerve
a lehetőséget, egyre többet foglalkoznak honlapjaikkal, és a webes megjelenésükkel.
Vizsgálataim tárgyát képezik a magyarországi díszfaiskolák honlapjainak
áttekintése és számbavétele, azok mennyiségéből és minőségéből a következtetések
levonása, nemzetközi összehasonlításban is.

-3-

2. Irodalmi áttekintés:
2.1. Faiskolai kitekintés:
A díszfaiskolák olyan díszfákat és díszcserjéket állítanak elő, amelyek
környezetünket alakítják, jelenlétükkel esztétikai élményt nyújtanak, ezen túl
környezetvédelmi célokat szolgálnak. A díszfaiskolákban előállított növények
közterületi felhasználásra, és magánkertekbe kerülnek, de jut belőlük exportra is. A
díszfaiskolai termesztés nagyságrendjét jelentősen befolyásolják a kert- és parképítések,
a közterületek fenntartása, a városrendezési tevékenységek, amik jelentősége egyre
növekszik. Az életszínvonal javulása, a kertészkedés, mint egészséges szabadidős
tevékenység terjedése, az egyre inkább terjedő környezettudatos életszemlélet, mind
hozzájárul az ágazat fejlődéséhez. Erős befolyása van az ágazatra a különböző
divatoknak, trendeknek is. Világszerte jellemző, hogy nő a faiskolák területe, a termelés
intenzívebbé válik, szakosodás és koncentráció figyelhető meg.1

1. ábra: A Monrovia Nursery (U.S.A. Kalifornia)
4724 hektáron termel, és 2000 munkást foglalkoztat
Forrás: http:\\www.monrovia.com

1

Forrás: Dr. Maráczi László: Faiskolai értesítő, 2000. 8. szám
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2.1.1. A termelési szerkezet:
Magyarországon 1969 óta tartják nyilván külön a díszfaiskolákat, mint
kertészeti alágazatot a dísznövénytermesztésen belül. Ekkor a díszfaiskolai termesztés
56 üzemben 163 hektár területen folyt. A termesztőterület 1969-79 között jelentősen
nőtt. A díszfaiskolák száma ma meghaladja az 500-at, főként a nyugati országrészen
koncentrálódva.

2. ábra: Díszfaiskolák területi elhelyezkedése, Forrás: OMMI 2000.
A termelés mennyisége előbb nagy ütemben növekedett, majd stagnált, később
csökkent.2 A termesztett fajták száma is gyarapodott, 1987-től 2001-ig 1073-ról 3227re, mintegy megháromszorozódott. Ennek elsősorban választék bővítési okai vannak, a
termesztett fajták többségéből nem állítanak elő nagyobb mennyiséget. Magas az
egymást helyettesíthető fajták száma, ezért az egyes kertészetek megpróbálnak
szelektálni, hogy az azonos kinézetű és tulajdonságú fajtákból csak egy fajtát
termesszenek. Magyarország kimagaslóan fontos termékcsoportjai a díszfák és cserjék,

2

Forrás: Ganczaughné Albert Katalin, Magyarország a XX. Században, IV. kötet, Faiskolai termesztés

2000.
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valamint a fenyőfélék. 1998-óta a rózsatermesztőket külön tartják nyilván, melyből
2001-ben 608 fajtát termesztettek hazánkban.
Az

elmúlt

években

a

szabadföldi

díszfaiskolai

termesztés

területe

folyamatosan növekedett. 1985-ben 260 vállalkozás foglalkozott ilyen termesztéssel,
szemben a 2003-ban számon tartott 488-cal, jelenleg 540 díszfaiskola működik az
országban.
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3. ábra: Díszfaiskolák száma, Forrás: OMMI 2002.
Az állami tulajdonú vállalatok száma erősen csökkent az elmúlt 20 évben.
1985-ben az üzemek 65%-a volt magántulajdonban, míg 2003-ban ez az arány 90%
volt. Mára gyakorlatilag az összes üzem magánkézbe került, a privatizáció befejeződött.
2002-ben a szabadföldi dísznövénytermesztés nyilvántartott területe 921 hektár volt,
ami 2004-re 1594 hektárra emelkedett. A termesztésre engedélyezett terület
kihasználtsága növekedett, mennyisége nem. A gazdálkodók a már engedélyezett
területeiket vették használatba. A korábbi 30%-os kihasználtság 1993-ban kezdett el
növekedni, és 2004-ben a 2275 hektár engedélyezett területnek már a 70%-án folyt
tényleges faiskolai termesztés. 1985-ben az előállított összes szabadföldi dísznövény 10
millió darab körül alakult, míg 2003-ban ez a szám 35,5 millió darab volt.3
3

Forrás: Geert Hanmstra-Wilco van den Berg: A magyarországi faiskolai szektor áttekintése, Faiskolai
Értesítő: 26. különszám 2005 január.
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2.1.1.1. Sok apró vállalkozás másodállásban:
A hazai díszfaiskolák nagy része (2000-ben 55,1%-a) 1 hektár alatti
területnagyságon termel.
Üzemek száma és mérete
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4. ábra: Díszfaiskolák méret szerinti megoszlása, Forrás: OMMI 2002.
Ezek

elsősorban

másodtevékenységként,

kis,

jövedelem

családi

vállalkozások,

kiegészítésként,

akik

foglalkoznak

feltehetőleg
faiskolai

tevékenységgel, és nem törekszenek arra, hogy profibbá tegyék termelésüket. Mivel a
faiskolai termelők ilyen nagy aránya termel 1 hektár alatt, ez nagyban befolyásolja az
átlagos termesztőterületet. Az átlagos termesztőterületre jellemző, hogy 1987-től
kezdődően ingadozásokkal ugyan, de növekvő tendenciát mutat (4. ábra).
A 2004-es nagyobb megugrás jogszabályi változásoknak köszönhető, a
korábbi nyilvántartási kötelezettség lazulása következtében mintegy 80-100, jellemzően
1 hektár alatti területnagyságon gazdálkodó kistermelő került ki a nyilvántartásból.
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5. ábra: Átlagos termesztőterület alakulása, Forrás: OMMI 2006.
Az elmúlt időszakban fejlődésnek indultak az 1 hektár feletti, főleg az 5-50
hektár területű faiskolák. Ezen faiskolák jelentős szaporító felületet alakítottak ki,
növelték konténeres nevelőterületüket, amin esetenként korszerű öntözési módot
valósítottak meg, bővítették úthálózatukat4. Magyarországon csupán 5-6 cég termel
50ha-nál nagyobb területen. A legnagyobb cég 220ha-on gazdálkodik. Ez majdnem
egynegyede a teljes magyar termelésnek. Van ugyan néhány szövetkezet, de a
szövetkezés nagyon csekély a díszfaiskolai termelésben. Azonban ebben a témában már
megfigyelhetők a változások. 1990-ben létrejött az egységes Dísznövény Szövetség és
Terméktanács,

melynek

célja,

hogy

felfedje

az

esetleges

érdekellentéteket,

összehangolja az alágazatok munkáját, és megvédje a teljes termesztői és kereskedelmi
tagság érdekeit. Jelenleg mintegy 2500 tagja van, nemzetközi kapcsolatai is kiterjedtek.
A különböző egyesületek is egyre aktívabbak. Itt kiemelném a NyugatDunántúli Díszfaiskolások Egyesületét és az Alföldi Faiskolások Egyesületét.
Előbbinek 247, utóbbinak 180 tagja van. Céljuk a szakmai összefogás erősítése és
kiszélesítése, a szűkebb szakma érdekeinek képviselete, a faiskolások tevékenységének,
termékeinek, szolgáltatásainak, eredményeinek társadalmi elismertetése, a megbecsülés
4

Forrás: Lehoczkiné Kardos Georgina, Díszfaiskolák 1985-től napjainkig, Kertészet és szőlészet 56.
évfolyam 10. szám 2007.
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és

a

támogatottság

növelése.

Szakmai

közös

programokat,

bemutatókat,

továbbképzéseket, szakmai ismeretterjesztést, oktatást szerveznek. Együttműködnek a
hasonló tevékenységet folytató hazai és külföldi szakmai szervezetekkel. A
kiskereskedelmi tevékenység is egyre szakszerűbbé válik. Létrejött a Magyar Kertészeti
Árudák Egyesülete, melynek célja a faiskolai árudai tevékenységet ellátók összefogása,
érdekképviselet ellátása, minőség garantálása az árusító helyeken, egységes arculat
kialakítása, a tevékenység nemzetközi elismerésére való törekvés. Jelenleg 310 tagot
számlál.

2.1.2. Kertek tulajdon viszonyai Magyarországon:
Azon magyarok, akik 2001-ben kerti növényt vásároltak, 78%-a rendelkezik
kerttel és/vagy balkonnal. 30%-uk élvezheti a saját teraszát és/vagy balkonját. A vásárló
háztartások 26%-a rendelkezik veteményessel. Végezetül, 4%-uk nem rendelkezik
semmivel a fent felsoroltak közül. A magyarok szélesedő rétege több faiskolai terméket
vásárol. A magyar gazdaság az elmúlt években roppant módon növekszik. A vásárlások
összértéke növekszik, az infláció csökkent (jelen helyzetet leszámítva), még a
munkanélküliségi ráta is alacsonyabb több európai országhoz viszonyítva. Ez olyan
helyzetet jelent, amit a vásárlók tulajdonképpen szerethetnének is. De ez nem így van a
valóságban. A középosztály nagyon kis része részesül a javuló gazdaságból, míg a felső
tízezer nagyon sokat profitál belőle. Hosszútávon várható, hogy a jólét ugrásszerűen
növekedni fog, mely előnyösen fogja érinteni a faiskolai termékek forgalmát.
Pillanatnyilag azoknak az embereknek a száma, akik megengedhetik maguknak, hogy
növényt vásároljanak nagyon kevés. Gyümölcsfák és bogyósok iránt viszont nagy az
igény. A helyzet lassan, de biztosan változik. Bár a magyarok lassacskán egyre többet
költenek faiskolai termékekre, a kertek veteményesként történő hasznosítása még jóval
elterjedtebb, mint dísz- és pihenőkertek kialakítása. Rövidtávon nem várható, hogy a
faiskolai termékekre fordított összegek jelentős mértében növekedjenek. A fiatalabbak
(30-39 évesek) háztartásai határozottan több pénzt fordítanak növényekre, mint az
idősebbek (50 év felett). A fiatalabbaknak jóval több pénzük van, amit a kertjeikre
fordíthatnak, s ők jobban igénylik a dísznövényeket a környezetükben. Bár a gazdaság
teljesítőképessége javul, a középrétegek ebből csak kisebb arányban részesülnek.
Hosszútávon várható, hogy a jólét érezhetően növekedni fog, s ennek kedvező hatásai a
-9-

kerti növények eladásának terén is érződni fognak. A magyar lakosság egy része
megengedheti magának, hogy faiskolai árut vásároljon, ez a csoport gyakran igen
költséges árukat vásárol. 1996-hoz viszonyítva, 2001-ben több háztartás vásárolt
faiskolai terméket. 1996-ban a háztartások 27%-a, míg 2001-ben 36%-a jelentkezett
vásárlóként. Egy átlagos magyar háztartás 2001-ben 28,1€-t költött faiskolai
termékekre, ami 18%-os növekedést jelent az 1996-os 23,9€-hoz képest.5
A Holland Virágiroda által készített felmérés szerint a magyarok 2000-ben 15
eurót költöttek dísznövények vásárlására, míg a Cseh Köztársaságban és Szlovákiában
18,2 eurót. Nyugat-Európa országai már lényegesen többet, Olaszországban 42,6 eurót,
Ausztriában 73,6 eurót, Németországban pedig 84,9 eurót adtak ki dísznövényekért egy
főre lebontva.

2.1.3. A díszfaiskolai termelők célközönsége:
A faiskolai termelők egyik célközönsége a faiskolai árudások, akik nagy
tételben vásárolják a növényeket a fogyasztóknak végfelhasználás céljából történő
viszonteladásra. A másik célközönségük a termelők, akik egymás közt is értékesítik
áruikat. Itt beszélhetünk például a szaporítóanyagokról, illetve az egyes faiskolák
specializációjáról6, vagy fajtabővítési célokról. Természetesen a termelők is
értékesítenek közvetlenül a fogyasztók számára, de nem akkora volumenben, és nem
olyan minőségi kiszolgálással, mint ahogy azt az árudások teszik. Egyes termelők saját
lerakatot, árudát is üzemeltetnek, de ez a ritkább eset, általában szétválik a termelés és a
fogyasztók minőségi kiszolgálása.
A vásárlások 69%-a spontán, előre nem tervezett eredetű. A fogyasztó
meglátja a terméket és megveszi.7 Ez a jelenség a multinacionális kereskedelmi
vállalatoknak kedvez, melyek áruházaikba hatalmas tömegeket vonzanak. Az ilyen
vállalatok többsége már foglalkozik dísznövény értékesítéssel, jelentős veszteségeket
okozva így az árudásoknak, és közvetve a termelőknek. A magyar díszfaiskolai
termelők nem tudnak beszállító partnerei lenni ezeknek a cégeknek, ami a termelési
5

Forrás: Geert Hanmstra-Wilco van den Berg: A magyarországi faiskolai szektor áttekintése, Faiskolai
Értesítő: 26. különszám 2005 január.
6
Specializáció: A faiskolák szakosodnak az egyes fajták termesztésére, szűkítik a szortimentet. A
szakosodás nem csak fajta, hanem termelési szakasz szerint is történhet, például szaporító anyag előállító
üzemek, konténer telepek, szabadföldi földlabdás növények termesztése.
7
Forrás: Philipp Kotler-Kevin Lane Keller, Marketingmenedzsment, 2006.
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szerkezetre vezethető vissza. A legtöbb díszfaiskola kis termőterületen, 1 hektárnál
kevesebb földön gazdálkodik. A nagyobb termőterülettel rendelkező gazdálkodók sem
tudnak partnerei lenni a multiknak, mivel a termelők többsége rendkívül nagy
fajtaválasztékot kínál, fajtánként többféle méretben és kiszerelésben. Ezért nem képesek
egy fajtából és méretből megfelelő mennyiséget a multik rendelkezésére bocsátani, még
közös erővel sem, mivel a különböző termesztési technológiáik és termőhelyi
adottságaik miatt, közösen nem tudnak homogén állományt előállítani. A multik
elvárásai pedig magasak, teljesen homogén állománnyal kell szolgálni, a kiszerelés
alakját, színét, címkéjét is beleértve. Azokat a virágos növényeket, amelyek éppen nem
virágzanak, a virágzó növényt ábrázoló címkével kell ellátni.
A kereslet és kínálat rendszerint a szakmai rendezvényeken, kiállításokon és
vásárokon találkozik egymással a tavaszi és őszi szezon előtt. Az ezeken való részvétel
a kis, de még a közepes méretű faiskolák számára is anyagilag megterhelő, de
szükséges. Ezeken a rendezvényeken be tudják mutatni növényeiket a viszonteladóknak
és a fogyasztóknak egyaránt. Nagy tételű értékesítésnél különösen fontos megszerezni a
vásárlók bizalmát, amit úgy érhetünk el a legbiztosabban, ha be tudjuk nekik mutatni a
termékek minőségét a maguk fizikai valójában, melyet semmilyen hirdetés vagy
prospektus nem pótolhat. A továbbiakban komoly erőfeszítéseket kell tennünk, hogy a
viszonteladók a mi faiskolánkba látogassanak el megnézni a növényeket, és esetleg
tőlünk vásároljanak.
Másik lehetőség az internet, ahol weblapunkon keresztül bemutathatjuk a
teljes díszfaiskolánkat, elérhetőségeinket, ajánlatainkat számos képpel és leírással
illusztrálva. Az Európai Unió bővítésével megemelkedett a külföldi érdeklődők száma.
Elsősorban a környező országokból, főleg Romániából érkeznek felvásárlók. A határok
megnyitásával jelentős növényegészségügyi, vámolási és egyéb adminisztratív
kötelezettségektől szabadultak meg, így megnőtt a külföldi érdeklődés, ami a távolság
miatt, először az interneten jelenik meg. Miután az interneten megtalálták a nekik
megfelelő partnereket, célirányosan jönnek Magyarországra. Ezért ha cégünk nem akar
elesni

a külföldi

vevők

adta többletbevétel

lehetőségétől,

fontos,

hogy a

versenytársakhoz hasonlóan vállalatunk is jelen legyen ezen a nagy nemzetközi piacon,
amit internetnek hívnak. Továbbá fontos, hogy honlapunkat idegen nyelven is készítsük
el,

különös

hangsúlyt

helyezve

a

szállítási

megközelíthetőségére.
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feltételekre,

és

faiskolánk

2.1.3.1. Kertészeti árudák:
Magyarországon körülbelül 300 kertészeti áruda van, ebből 100, a Budapestet
körülölelő területen. Az árudák értékesítési időszaka a 80-as években az ősz volt, ekkor
a bevételeik 70%-át realizálták, 30%-ot pedig tavasszal. Ez az értékesítési szerkezet
átstruktúrálódott. 1995-től folyamatos lassú változás után a 2000-es évtől a folyamat
felgyorsult. 2005-ben a bevételek 60%-a tavasszal, 25% ősszel keletkezett és új
szezonként megjelent a nyár is 15%-al. Ez a fogyasztói szokások megváltozására
vezethető vissza, a vásárlás feladattá, élménnyé vált. 8
Megjelentek a barkácsáruházak és a nagy élelmiszerláncok. Az Oázis egyike a
kevés magyarországi garten center hálózatnak. Az Oázisnak Magyarországon 7 árudája
van, 3 magántulajdonú Budapesten, 4 franchise működtetésű. Ez a 4 franchise áruda
meglehetősen szabad kezet kapott a beszerzéseit illetően, de közös emblémájuk van és
az üzleti élet számos területén együttműködnek egymással. Az Oázis szabadföldi és
szobai növények forgalmazásából származó jövedelme évente 10-15%-kal növekszik.
Terveikben szerepel, hogy a következő pár évben árudáik száma elérje a 10-15-öt. A
magyarországi árudák száma az elmúlt években gyarapodott. Az árudákban a
dísznövények aránya növekedett. Árudák nyíltak a kis falvakban is. Magyarországon
sok a kis méretű lerakat. Sok olyan faiskola is van, melynek telephelyén áruda is
üzemel. A vidéki termelők árudájukban gyakran alacsony áron kínálják saját
növényeiket. A kis árudák nem sokat figyelnek a piacra. A kertészeti árudák nagy
problémája, hogy nagymértékben függnek a bevételeik szezonális voltától. A holland
garten centerek jövedelme egész évben csaknem egyenletes, mert árusítanak beltéri
felhasználásra szánt cikkeket is. A magyar árudák majdnem kizárólagosan szabadtéri
árukat kínálnak, melyek következtében télen nincs értékesítésük, s ezzel együtt
bevételük sem. Azonban vannak olyan garten centerek, amelyek már a profizmus felé
vezető úton járnak. Ilyen például az Oázis lánc, mely szobanövényeket is kínál,
valamint a karácsonyi időszakban számos szezonális kellékkel is megjelenik a piacon.
Egy másik budapesti garten center, a Newgarden, a szabadtéri növények és fák széles
választékát kínálja, és számos bemutatókertet hozott létre, melyből a vásárlók ötleteket
meríthetnek saját kertjeikhez. Bár létezik a magyar árudásoknak egyesülete, az általános
vélemény az, hogy nagyon kicsi az együttműködés közöttük.

8

Forrás: Váradi Éva: A lerakati forgalom átstruktúrálódása. Bük, 2006.
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2.1.3.2. Barkácsáruházak:
A

barkácsáruházak

fontos

szerepet

játszanak

a

faiskolai

termékek

értékesítésében. Budapest környékén a jól ismert áruházláncok mindegyike képviselteti
magát: OBI, Bricostore, Bauhaus, Baumax, Praktiker. A faiskolai növények számára
kialakított terület nagysága azonban minden láncnál eltérő. A forgalmazott minőség
szintén

eltérő.

Az

egyik

legnagyobb

előnyük

ezeknek

a

láncoknak,

a

vásárlásösztönzésre fordítható költségvetésük nagysága. Ezek a láncok sokkal több
pénzt tudnak reklámra és marketingre fordítani, mint az árudák. A láncokban több
külföldi áru található, mint az árudákban. Ma már tudható, hogy az áruházláncok vagy a
hagyományos árudák a nagyobb értékesítési csatornák. Az áruházláncok gyakran
külföldi tulajdonban vannak, agresszív piacpolitikát folytatnak, és sokat fordítanak a
vásárlók befolyásolására. A külföldi beszállítók sokszor közvetlenül a láncoknak
szállítanak, s a nagy mennyiségeknek köszönhetően a termékeket alacsonyabb áron
tudják értékesíteni az olyan hagyományos értékesítési helyeknél, mint az árudák.

2.1.3.3. Közületi értékesítés:
A helyi (magyar) faiskolák elsősorban az állami/önkormányzati cégeknek
adják el áruikat (útfásítás, parkok építése, stb.). A közületi értékesítésre szánt
termékeknek jól kell fejlődniük a magyar klímában is. Ezért a kínálatnak edzett
növényekből kell állnia. A tőkehiány és a politika nem kellő odafigyelésének
eredményeként a közületi piacon is kis mértékű az értékesítés növekedése. A közterületi
zöldfelületekre irányuló értékesítések legfőbb időszaka az október és november. A
közterületi zöldfelületek kialakításánál és fenntartásánál nagyon sok múlik a
kertészeken. Bár Magyarországon növekszik a kertészek száma, ez még mindig
alacsony. Egyetlen nagy faiskola tart fenn saját kertépítő részleget, mely közterületek
fásításával is foglalkozik.9

9

Forrás: Geert Hanmstra-Wilco van den Berg: A magyarországi faiskolai szektor áttekintése, Faiskolai
Értesítő: 26. különszám 2005 január.
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2.1.3.4. Külpiacok:
Magyarország eredetileg erdővel borított ország. Ezért az erdőgazdálkodás
fontos szerepet kap. Ugyanez mondható el a szőlő- és gyümölcstermesztésről is. Az
ország részlegesen önellátó a mezőgazdasági és kertészeti termékek tekintetében. A
környező országoknál Magyarország adottságai jobbak a faiskolai termesztésre, mely
lehetőséget érdemes kiaknázni. A magyar faiskolások körében általános a borúlátás az
EU csatlakozás vonatkozásában. A várakozások szerint az árak nagyon nyomottá válnak
és a hazai termelés csökkenni fog, különös tekintettel a szőlő- és gyümölcsoltvány
előállítás esetében. A dísznövények vonatkozásában a várakozások szerint az import
mennyisége növekedni fog a következő pár évben, mely a határok megnyílására és az
uniós túltermelésre vezethető vissza (1-2 táblázat).
Dísznövény kereskedelem változása az Európai Unióval €
Megnevezés
2000
2002
2004
Export €
8.801.000
7.877.000
4.842.000
Import €
Szaldó

28.588.000

36.095.000

45.734.000

-19.787.000

-28.218.000

-40.892.000

1. Táblázat: Dísznövény kereskedelem változása az Európai Unióval,
Forrás: AIPH Statistics, Retkes József

Megnevezés
Export €

Díszfaiskolai kereskedelem az Európai Unióval €
2000
2002
1120.000

493.000

Import €

1263.000

3140.000

Szaldó

-143.000

-2647.000

2. Táblázat: Díszfaiskolai kereskedelem változása az Európai Unióval,
Forrás: AIPH Statistics, Retkes József
A rossz logisztikai rendszerek, és a tőkehiány akadályozza a hazai termelés
növekedését. A magyar termékek legfőbb előnye az edzettségük. Ez az export
mértékének a növekedését jelentheti, ha a folyamatokat sokkal jobban meg tudják
szervezni.
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Magyar o. dísznövény kereskedelme az EU-n kívüli országokkal 2004. évben €
Ország
Export
Import
Bosznia-Hercegovina
7.000
Bulgária
219.000
71.000
Horvátország
591.000
Libanon
9.000
Macedónia
19.000
Moldova
57.000
Románia
1.751.000
190.000
Oroszország
274.000
Szingapur
2.000
Svájc
35.000
2.000
Törökország
33.000
Egyesült Arab Emirátus
250.000
Jugoszlávia
149.000
81.000
Közel-Kelet
44.000
502.000
Afrika
161.000
Ázsia
348.000
Észak Amerika
211.000
Latin Amerika
489.000
Egyéb térség
33.000
EU-n kívüli összesen
3.440.000
2.088.000
Világ összesen
8.282.000
47.822.000
Negatív szaldó, az export az importnak 17,3%-a 39.540.000 €
3. Táblázat: Magyarország dísznövény kereskedelme az EU-n kívüli országokkal
2004-ben, Forrás: AIPH Statistics, 2005. Retkes József
Különösen sok lehetőség rejlik a keletebbre fekvő országokba (pl. Románia)
történő szállításokban (3. táblázat). Ezeken felül még sok bizonytalanság van a
törvényhozás és a szabályozás területén is. A magyarok az EU csatlakozástól hosszú
távon előnyöket remélnek, főként a gazdasági helyzet javulását várják. Jelenleg nincs
jelentős együttműködés a faiskolai ágazaton belül, és sok esetben a vállalkozások a
faiskolai termesztést csak egy kis mellékes pénzkeresetnek tekintik. Azonban ez
változik.
Létrejött az egységes Dísznövény Szövetség és Terméktanács, s több szakmai
egyesület is aktívabbá vált. A kiskereskedelem is egyre profibbá válik. Van egy
kertészeti áruda lánc, mely több jól működő egységgel rendelkezik. A legtöbb
- 15 -

magyarországi faiskolai áruda kicsi és nem túl profi. A kis árudák elsősorban helyi
termékeket kínálnak. Sok esetben ezek a lerakatok a faiskolák területén, saját
termékeiket árusítják. A közületi piacot elsősorban hazai faiskolák szolgálják ki. Az ide
termesztett növényeknek megfelelően edzettnek kell lenniük, és kevés ápolást kell
igényelniük. Ezért csak a jól bevált, szívós növényválaszték kerülhet ide. A tőkehiány
és a politikai odafigyelés hiánya eredményeképpen aligha várható bármilyen növekedés
a közületi értékesítés területén.
A cserjék és a fenyők különösen jól értékesíthetők termékek Magyarországon.
Ezt a két termékcsoportot viszonylag nagy mennyiségben termelik és az éghajlati
viszonyokat is jól tűrik. A Magyarországra legtöbb növényt behozó holland cégek (4.
táblázat) viszonylag szűk fajtaválasztékot kínálnak Magyarországon nagy tételben, míg
az olaszországi importra sokkal inkább a sokszínűség a jellemző.
Magyarország dísznövény kereskedelme az EU országokkal 2004. évben €
Ország
Export
Import
Ausztria
600.000
371.000
Belgium+Luxemburg
157.000
459.000
Csehország
476.000
16.000
Németország
1.140.000
2.230.000
Dánia
9.000
2.226.000
Spanyolország
11.000
619.000
Finnország
36.000
1.000
Franciaország
307.000
251.000
Olaszország
277.000
4.040.000
Hollandia
1.166.000
34.794.000
Lengyelország
78.000
430.000
Svédország
17.000
Anglia
178.000
64.000
Egyéb EU tagország
390.000
233.000
EU összesen €
4.842.000
45.734.000
Negatív szaldó, az export az importnak 10,6%-a 40.892.000 €
4. Táblázat: Magyarország Dísznövény kereskedelme az EU országokkal 2004-ben,
Forrás: AIPH Statistics, 2005. Retkes József
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A holland kínálat elsősorban gyümölcsfákból (32%), park- és útsorfákból
(14%) és egyéb dísznövényekből, cserjékből és fenyőfélékből áll. Lágyszárú évelőt alig
importálunk Hollandiából. A kertészeti árudák felé szinte alig van külföldi értékesítés, s
a barkácsáruházaknak is kicsi a részesedésük. A legnagyobb kertészeti árudalánc a
következő pár évben fejlesztéseket tervez, tekintettel a piacra. A kiskereskedők nem
csak a hazai termékeket keresik. A kertészeti árudák mellett a barkácsáruházak is fontos
szerepet töltenek be. Ezekben több külföldi árut értékesítenek, mint az árudákban. A
barkácsáruházak főként külföldi tulajdonban vannak, s agresszív marketing eszközökkel
és akciókkal közelítik meg a piacot. Nem várható, hogy Hollandiából Magyarországra
irányuló export rövid időn belül számottevően növekedni fog. A határok most már
kinyíltak. Az import mértéke a következő években növekedni fog. Az Olaszországból és
Németországból származó áruk importja az elmúlt években jobban növekedett, mint a
holland áruké. A Magyarországról származó export is növekedett. A magyar export
legnagyobb része Hollandiába irányul. Főként rózsatöveket és erdészeti csemetéket
exportálnak. Az export nagyságának rangsorában a második helyen Németország áll,
ezt követi Románia és Oroszország.10

10

Forrás: Faiskolai Értesítő: 26. különszám 2005 január, Geert Hanmstra-Wilco van den Berg: A
magyarországi faiskolai szektor áttekintése.
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2.2. Interaktív marketing:
A direkt marketing legújabb csatornái már elektronikusak. Az internet miden
eddigi eszköznél nagyobb lehetőséget kínál az érintett feleknek a párbeszédre és a
testreszabásra. Korábban a hagyományos reklámhordozók (folyóiratok, hírlevelek és
reklámok) útján mindenkihez ugyanaz az üzenet jutott el. Ma már lehetőség van egyedi
tartalom továbbítására is, amelyet a fogyasztó a saját ízlésének megfelelően tovább
alakíthat. Így a vállalatok ma már minden eddiginél szélesebb fogyasztói körrel
folytathatnak párbeszédet. Ezt a párbeszédet azonban nem a cégek kezdeményezik, és
nem is ők irányítják. Az információs korszakban a főszerep egyre inkább a fogyasztóké.
Az eladók és a képviselőik kénytelenek megvárni, amíg a fogyasztó szóba áll velük. A
párbeszéd létrejötte után is a fogyasztó diktál, és amennyiben be akarja fejezni az
interakciót, ügynökei és közvetítői segítségével bármikor visszavonulhat. A fogyasztó
mondja meg, hogy milyen információra van szüksége, milyen ajánlatok érdeklik, és
mennyit hajlandó fizetni értük. Az internetmarketing rendkívül gyors ütemben
fejlődik.11

2.2.1. Az interaktív marketing előnyei:
Az interaktív12 marketing más módszerekkel összehasonlítva számos
egyedülálló előnnyel rendelkezik. Először is, hatásmechanizmusa jól követhető, hatása
pedig könnyen mérhető. Az interneten lehetőség van a reklámok „kontextusba
ágyazására”. Hirdethetünk a termékhez kapcsolódó helyeken, vagy kulcsszavak
segítségével a Google és más keresők oldalain. Így gyakorlatilag akkor kerülünk
kapcsolatba az emberekkel, amikor a vásárlási folyamat tulajdonképpen már el is
kezdődött. Az interneten olyan fogyasztókat is el lehet érni, akik más médiumokkal
(például

televízióval)

ritkábban

kerülnek

kapcsolatba.

Kifejezetten

hatékony

reklámmédium az internet napközben. A fiatal, magasan képzett és nagy jövedelmű
vásárlók online médiafogyasztása felülmúlja televíziós médiafogyasztásukat.13
11

Forrás: Philipp Kotler-Kevin Lane Keller: Marketingmenedzsment, 2006.
A számítástechinikában az interaktivitás lehetővé teszi, hogy a felhasználók a programokat maguk
irányítsák, közbeavatkozzanak, saját akaratuk szerint változtathassák az események lefolyását.
13
Forrás: Philipp Kotler-Kevin Lane Keller: Marketingmenedzsment, 2006.
12
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2.2.2. Reklám és vásárlásösztönzés az interneten:
Először is azt kell eldöntenie a vállalatnak, hogy adott reklámcél esetén melyik
internetes reklámforma lehet a leghatékonyabb. A szalaghirdetések (más néven reklám
csíkok vagy bannerek) kis, téglalap alakú, szöveget és képeket tartalmazó dobozok. A
cégek

fizetnek

azért,

hogy

a

témába

vágó

weboldalakon

elhelyezhessék

szalaghirdetéseiket. Minél nagyobb a kérdéses weboldal forgalma, annál drágább az
elhelyezés. Vannak ugyanakkor olyan bannerek is, amelyeknek elhelyezése cserealapon
(barter) történik. Az internetezés hőskorában a felhasználók a szalagok 2-3 százalékára
rákattintottak. Mára azonban ez az arány visszaesett, ezért a reklámozók kénytelenek
más kommunikációs módszerek után nézni. Sok vállalat úgy biztosítja jelenlétét az
interneten, hogy speciális tartalmakat szolgáltat (más szóval szponzorál) olyan
weboldalaknak, amelyeken hírek, pénzügyi és egyéb hasznos információk olvashatók.
Minél jobban illeszkedik a cég profiljába az oldal, annál többen veszik igénybe
szolgáltatásait, vagyis annál eredményesebbnek tekinthető a szponzoráció. A szponzor
fizet a tartalom közzétételéért, a weboldal tulajdonosa pedig az adott szolgáltatással
összefüggésben mindig a szponzor cégre hivatkozik. A miniweboldal (mikrosite) olyan
felület, amelyet nem az anyaweboldal, hanem az ahhoz linkelt miniweboldalon hirdető
cég fizet és tart karban. Ezek különösen olyan termékek esetén hasznosak, amelyek
iránt alaphelyzetben csekély a fogyasztók érdeklődése (pl. biztosítás). A biztosítók
weboldalainak például nem túl nagy a látogatottsága. De ha egy használtautó-kereskedő
weboldalán nyit miniweboldalt, ahol biztosítási tanácsokat adhat az ügyfeleknek, itt
kedvező biztosítási ajánlatainak bemutatására is lehetőséget kap.
A „beférkőző reklámok” vagy „pop-up” reklámok weboldalak közti váltáskor
bukkanhatnak fel a számítógép képernyőjén, és gyakran tartalmaznak animációt vagy
filmbejátszásokat. Ezt a fajta reklámot a fogyasztók többsége bosszantónak és
zavarónak tartja. Ma már több internetszolgáltató is alkalmaz olyan szoftvereket,
amelyekkel kiszűrhető az ilyen tartalom. Ma leginkább a kereséshez kapcsolódó
reklámok népszerűsége növekszik. Egyes felmérések szerint a keresések 35 százaléka
termékekre és szolgáltatásokra irányul. A keresőkbe beírt szavak alapján felismerhető a
fogyasztási szándék, és ennek alapján a Google, az MSN és a Yahoo a találatok mellett
a hirdetők által kínált termékek és szolgáltatások linkjeit is felkínálja a látogatóinak. A
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hirdető csak abban az esetben fizet ezért, ha a látogató rá is kattint a linkjére. Az egy
kattintásra jutó költség, ebben a konstrukcióban annak függvényében alakul, hogy a
hirdető linkje hányadikként tűnik fel a fizetett linkek listáján, illetve, hogy a
felhasználók milyen gyakran írják be a hirdetéshez linkelt kulcsszavakat. Az átlagos
átkattintási arány itt 2 százalék, amely sokkal magasabb, mint más hasonló internetes
reklámhordozók esetében. Amíg egy szaknévsorban elhelyezett hirdetés esetén a
potenciális vásárló által kezdeményezett kapcsolat közel 1 dollárba kerül, a
keresőszavak útján ugyanez 35 cent körüli költséggel elérhető. Viszonylag új irányzat a
tartalomhoz

kapcsolt

reklám,

amelynek

lényege,

hogy a

hirdetéseket

nem

keresőszavakhoz, hanem meghatározott oldalak tartalmához kötik. Emellett egyre több
vállalat hoz létre szövetségeket és partnerprogramokat. Ha két internetes cég
együttműködik, szükségszerűen egymást reklámozzák.
Vannak vállalatok, amelyek hasznos tartalmak mellett ezekhez kapcsolódó
reklámokat is eljuttatnak olyanokhoz, akik ehhez hozzájárulnak. Valószínű ugyanis,
hogy ezek az emberek az átlagosnál jobban érdeklődnek az érintett termék vagy
termékkategória iránt. Az online reklámpiac növekedési üteme évek óta kétszámjegyű.
A Magyar Online Hirdetési Index (MOHI) adatai szerint a piac nyolc legnagyobb
szereplőjének online hirdetési bevételei több mint 40%-al nőttek 2005 első
negyedévében az előző év azonos időszakához képest. Ez a „Habostorta”, a
„Házipatika”, az „Index”, a „Napi Online”, az „[Origo]”, a „Portfolió”, a „Ringier
Online” és a „Sanoma Online” nettó árbevételeinek összegéből jön össze, levonva a
barter és egyéb megbízásokat, mértéke 2005-ben 550,2 millió forint volt, míg 2004-ben
csak 388,5 millió forint. Ennek oka, feltehetőleg az, hogy az online médiában
alacsonyabb költséggel reklámozhatunk, mint bármely más helyen.14

14

Forrás: Philipp Kotler-Kevin Lane Keller: Marketingmenedzsment, 2006.
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2.2.3. Vonzó internetes oldal tervezése:
Minden vállalatnak érdemes megvizsgálnia és értékelnie az e-marketing és az
e-beszerzés lehetőségeit. A legnehezebb feladat olyan weboldal tervezése, amely
egyrészt már az első látogatás alkalmával is felkelti a fogyasztók érdeklődését, másrészt
elég érdekes ahhoz, hogy a látogatók többször is visszatérjenek rá. Minden hatékony
internetoldal tartalmazza a következő hét design elemet:
Kontextus: Elrendezés és design.
Tartalom: Szöveg, kép, audio és video tartalom.
Közösség: A website látogatói közötti, közvetlen kommunikáció lehetősége.
Egyediesítés: Milyen mértékben alakítják a weboldalt az egyes látogatóknak
megfelelően, illetőleg ők maguk milyen mértékben „szabhatják azt át” saját
ízlésük szerint?
Kommunikáció: Mennyire kommunikál egymással a látogató és a weboldal
(egyirányú vagy kétirányú-e a kommunikáció)?
Kapcsolódás: Milyen mértékben kapcsolódik a webhely más weboldalakhoz,
tartalmaznak-e az oldalak kölcsönösen egymásra mutató linkeket?
Kereskedés: Milyen kereskedelmi tranzakciók lebonyolítására alkalmas a
weboldal?
Ha a vállalat azt szeretné, hogy látogatói rendszeresen visszatérjenek, három dolgot kell
szem előtt tartania: a kontextust, a tartalmat és a folyamatos frissítést. Ez utóbbi
tulajdonképpen a nyolcadik design elem lehetne. A látogatók a weboldalt tetszetőssége
és egyszerű használata alapján ítélik meg. Ez utóbbi három tényezőből áll:
Milyen gyorsan tölthető le az oldal?
Mennyire áttekinthető a kezdőlap?
Mennyire egyszerű és gyors az egyes oldalak közötti szörfözés?
A tetszetősség fogalma pedig a következőket jelenti:
Az oldalak formailag letisztultak, vagyis nincsenek agyonzsúfolva különféle
tartalmi elemekkel.
A betűméret és a betűtípus megfelelő.
Az oldal megfelelően alkalmazza a színeket és a hanghatásokat.
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A kontextus egyes elemei segítenek ugyan a látogatók visszacsábításában, önmagukban
azonban aligha képesek erre. A valóságban ugyanis a tartalom az, ami miatt egyes
oldalakra visszatérnek a látogatók. Az érdekes, hasznos és folyamatosan frissülő
tartalom. Vannak olyan tartalmak, amelyek új látogatók csábítására és a rendszeres
látogatók megtartására egyaránt alkalmasak. Ilyenek például:
Részletes információ a kapcsolódó oldalak linkjeiről.
Mindig friss hírek.
Változó ingyenes ajánlatok, akciók.
Vetélkedők, sorsolások.
Humor és tréfák.
Játékok.
A cégek emellett azt is figyelik, hogy az egyszer már online vásárlás mellett döntő
egyén milyen módon vásárol az interneten.15

2.2.3.1. Áruda a világhálón:
Az internet ma már az életünk része. Bár a statisztikák szerint Magyarországon
még csak minden negyedik háztartás használja, az üzlet szempontjából azonban ez is
számottevő. A közel 4 millió magyar háztartásból minden negyedik, tehát 1 millió,
interneten keresztül elérhető lehetséges vásárlót jelent, nem is beszélve azokról, akik a
munkahelyükről

interneteznek.

A

világhálón

keresztül

könnyen

és

gyorsan

megszólíthatjuk a vásárlót. A tapasztalat az, hogy az internettel rendelkezők bármilyen
újdonságról, számukra új dologról, cégről hallanak, először a világhálón keresgélnek.
Ezért fontos, hogy a legkisebb árudának is legyen honlapja. Az internetes honlap a
legköltséghatékonyabb vevőkommunikációs megoldás. Kínálati piacon különösen
fontos, hogy a vásárló könnyen és gyorsan ránk találjon.
Induló vagy kis lerakatok számára a legolcsóbb internet megjelenési forma az
ingyenes webtárhely (például G-portal, UW, ATW), azon minimális eszközökkel
mindenki saját maga alakíthatja ki weboldalát, a vevő számára legfontosabb
információkat (név, cím, megközelíthetőség, kínálat, akció) feltöltheti rá, és
idényenként, vagy akár heti-napi rendszerességgel módosíthatja azokat. Előnye az
olcsósága, hátránya viszont az, hogy nem személyre szabott, tehát kötött design
15

Forrás: Philipp Kotler-Kevin Lane Keller: Marketingmenedzsment, 2006.
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formulák szerint kell elkészíteni. Ha vállalkozásunk most indul, vagy a jobb
figyelemfelkeltés, megkülönböztethetőség érdekében hatásosabb, grafikusabb arculatot
szeretnénk, akkor a honlap tervező, illetve grafikai cégektől arculattervet (logo, szlogen,
színvilág, stb.) is rendelhetünk. Kiviteleztethetjük persze a saját elképzelésünket is, amit
aztán bárhol máshol felhasználhatunk. Nagyon hasznos, hatásos eszköz, az emberek
többsége ugyanis vizuális típus, a jól megszerkesztett, tetszetős embléma, a mellette
levő jól hangzó jelmondat sokakat vonz, akár a honlapunkon keresztül is árudánkba. Az
arculat segíti az egységes megjelenést, az pedig a cég minőségét, igényességét és
szakértelmét is sugallja.
A már önálló arculattal rövid, netán hosszú távú marketing és akciótervvel
rendelkező árudáknak érdemes szakemberhez (webmesterhez) fordulniuk. Önálló
domain név alatt (www.az-en-arudam.hu) futó, többoldalas (célszerűen 4-5) felületen a
bemutatkozás, a cégfilozófia, a termékkörök, szolgáltatások leírása, az elérhetőségek
(esetleg térképvázlattal megközelíthetőség) és a kapcsolatfelvétel formái szerepelnek.
Ezzel az internet jelenléttel, vagy bemutatkozó honlappal tudatjuk: vagyunk, létezünk,
ezt vagy azt kínáljuk, keressenek föl bennünket személyesen. Mutatós és tájékoztató
jellegű, nem túl bonyolult forma. Önálló, rövid és jól megjegyezhető, legtöbb esetben
saját vállalkozásunk nevéből kialakított domain névvel együtt 50-150 ezer forintból
megvalósítható. Akkor érdemes ezt a lehetőséget választani, ha nem túl gyakran
kívánunk változtatni az oldalak tartalmán. A módosításokat a webmester készíti el a mi
utasításaink alapján, tehát mi nem „nyúlhatunk bele” a honlapunkba.
A bemutatkozó honlap az első lépés a kisebb vagy induló cég interneten való
megjelenéséhez, amit az ügyfelek igényei szerint lehet továbbfejleszteni. Egyszerűsíti és
gyorsítja az információcserét, csökkenti a járulékos költségeket, így például a posta, fax
és telefonköltséget.
Ha sok oldalt és aloldalt, több funkciót (részletes kereső, tematikus kereső,
stb.) kívánunk a honlapon „üzemeltetni”, és ha napi, heti vagy havi rendszerességgel
szeretnénk módosítani az oldalak tartalmán, akkor a szerkezet kialakítása után érdemes
ehhez

olyan

modult

(tartalom

szerkesztő

/CMS/

rendszert)

megrendelni.

Adminisztrációs felülete (amin a változtatásokat elvégezzük, szöveget, képet, vagy
adatbázist töltünk fel), a felhasználónév (user) és a jelszó (password) megadásával, saját
számítógépünkről hozzáférhető. Ez nagyon rugalmas, kézhez álló, olcsó módja a honlap
karbantartásának, és így biztosak lehetünk abban, hogy minden úgy kerül föl a
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nyilvános oldalra, ahogy azt szeretnénk. Ez a megoldás a honlap bonyolultságától és az
adattartalomtól függően 150-300 ezer forintból kialakítható.
A következő szint, amikor az oldalon keresztül oda-vissza csatolás (interakció)
jön létre köztünk és a vásárló között. Ez lehet fórum (szaktanácsadás), blog, online
információkérő lapon adatgyűjtés, napi, heti vagy havi rendszerességgel hírlevélküldés
az aktuális újdonságokról, akciókról, regisztrált felhasználók nyilvántartása, netán .pdf
formátumban letölthető katalógus. A honlapon a „mozgást” hetenként vagy naponta kell
követnünk, ezt nagyobb vállalkozások esetében például az egyik munkatárs könnyedén
elvégzi. Ezeknek a funkcióknak a kialakítása 30-50 ezer forint többlet költséget jelent
az előbbihez képest, viszont nagyobb odafigyelést is kíván tőlünk. Ha fórumot
működtetünk, akkor azt illik 1-2 naponta figyelemmel kísérni. Jó módja ez vásárlóink
egyedi igényeinek figyelemmel kísérésére. A honlapunkra regisztrációval bejelentkezett
látogatók adatainak nyilvántartásával, (az Adatvédelmi Törvény szabályait betartva)
hírlevéllel, vagy más

eszközzel könnyen

és olcsón elérhetjük, közvetlenül

megszólíthatjuk vásárlóinkat.16

2.2.3.2. Honlap a vállalkozás életében:
Lehet szeretni a számítógépet és vele együtt az internet világát, vagy lehet nem
szeretni, ez mindenkinek saját döntése. Egy dolgot azonban nem lehet tenni, nem
tudomást venni róla. Az, hogy valaki nem használja az internetet talán még nem baj, de
ez nem jelenti azt, hogy a versenytársak és a potenciális vásárlók sem használják.
Magyarországon a cégek 55-60%-a már az interneten keresgél információk, lehetőségek
után, az EU-ban ez 89%, és nálunk is emelkedni fog. Ma Magyarországon szinte
minden cégnek, aki el akar adni valamit, kell, hogy legyen online jelenléte. Ha az
interneten egy faiskola megjelenik honlapjával, abban pedig árjegyzékével, az onnantól
kezdve olyan, mint egy éjjel-nappal nyitva tartó áruház. Elérhető lesz minden megadott
információ a cégről, a növénykínálatról, s az árairól a nap minden órájában. A
legfontosabb dolog egy vevő számára, hogy mi mennyibe kerül. Fontos, hogy a „gazda”
gyakran aktualizálja honlapját, folyamatosan frissítsen, azaz ha valamelyik növény már
nem kapható, az kerüljön le a kínálati listáról. A növények darabszáma maradjon a
termelő titka, azt nem kell feltüntetni. Fontos, hogy a vevők a feltett kérdéseikre rövid
16

Forrás: Pap Edina: Áruda a világhálón, Dísznövény Kereskedelem 3. évfolyam 2. szám 2007.
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időn belül választ kapjanak. Fontos a megrendelések azonnali visszaigazolása, hogy a
megrendelő érezze a figyelmet. Nem kell senkinek sem óriási dolgokban gondolkodnia,
először a megjelenés, a jelenlét az igazán fontos az internet világában, s ahogy fejlődik
a cég, saját maga tapasztalja, hogy milyen előnyei vannak a kereskedelemben, a
kapcsolattartásban az internetnek, a fejlesztés lehet később is.
Első lépés, hogy legyen internet kapcsolat, e-mail cím, amely a gyors
levelezést teszi lehetővé. Ha elkészült a honlap, attól kezdve figyelni kell, hányan
olvassák a lapot, s az olvasók mit néznek meg leggyakrabban. Ehhez különféle
számlálók állnak rendelkezésünkre. Ezek az információk, a statisztikai adatok a lap
további fejlesztésének kiindulópontjai, hisz a legfontosabb azt figyelni, mi érdekli az
embereket.
A kertészeti honlapok készítésénél tartalmi szempontból kétféle utat
választhatunk. Ha az a célunk, hogy növényeinket elsősorban viszonteladók, kertépítők,
árudák felé értékesítjük, akkor a legfontosabb honlapunkon a cégismertető, az
elérhetőségek megadása, a növénylista, az akciók, az árak, a minőség, és a szállítási
feltételek ismertetése. Ha a faiskola nyitni kíván a kiskereskedelem felé is, tehát a végső
felhasználókat is megcélozza, esetleg saját árudája van, akkor a fentieken kívül részletes
növényismertetőkre,

magyar

növénynevekre,

szép

fotóanyagra,

kertészeti

szaktanácsadásra is szükség lehet az oldal hasábjain. Az olvasó ezekért a kis, de a
gyakorlatban használható információkért fog vissza-visszatérni az oldalhoz. Az EU
csatlakozást követően az internet a faiskolások nemzetközi szintű megjelenésének a
legegyszerűbb eszköze. A honlap a világ minden tájáról elérhető. A növényanyag, a
növényfotókon megtekinthető minőség és árak magukért beszélhetnek. De a külföldöt
félretéve, a magyar árudások, kerttervezők és kertépítők körében is egyre nagyobb az
igény a gyorsan elérhető árjegyzékek iránt. Persze az internetes árlista nem pótolja a
növények szezononkénti megtekintését. A internetes megjelenésnél lényeges, hogy a
legfontosabb információk angolul és németül is olvashatóak legyenek, Fontos, hogy a
növénynevek, egységes nevezéktan szerint, helyesen kerüljenek ki.17

17

Forrás: Megyesi Éva: Internet a Faiskolában, Faiskolai Értesítő, 18. szám, 2003.
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2.3. Térinformatika:
Az információs forradalom évtizedeit éljük. A korszerű számítástechnika
alkalmazása a tudomány, a technika, a gazdaság szinte minden területén a sikeres
működés feltételévé vált. A számítógépes rendszerek egyik legfontosabb feladata a
különböző adatok befogadása, földolgozása, tárolása és szolgáltatása.
Az emberi létezés alapformája a háromdimenziós tér és negyedik
dimenzióként az idő. Azoknak az adatoknak a többsége, melyeket a számítógépes
adatfeldolgozó és tároló rendszerek kezelni hivatottak szintén tér és idő függőek.
A térinformatika a 80-as évek első felében indult fejlődésnek, ami azzal
magyarázható, hogy a térbeli információk adatbanki kezelése lényegesen korszerűbb
számítógépeket és a hagyományos alfanumerikus adatok adatbanki kezelésénél
bonyolultabb szoftvert igényel
A térbeli vagy területfüggő információs rendszerek szorosan csatlakoznak az
informatika és számítástudomány sok területéhez, mint például a korszerű
alfanumerikus adatbázisok, operációs rendszerek, hardver és szoftver architektúrák,
hálózati hardverek és szoftverek, táv-adatátvitel stb..18 Az alábbiakban röviden
bemutatom az általam használt „Arc” programcsaládot.

2.3.1. Az „Arc” programcsalád:

Forrás: http://www.esrihu.hu
A Desktop ArcGIS azoknak a szoftvereknek a gyűjtőneve, amelyek
szabványos asztali számítógépeken futnak. Ezeket a szoftvereket földrajzi információk
létrehozására, importálására, szerkesztésére, lekérdezésére, elemzésére, valamint
térképezésére és publikálására használjuk. Négy termék tartozik a Desktop ArcGIS
szoftvercsaládba, melyek mindegyike magas szintű funkcionalitással rendelkezik. Az
18

Forrás: Dr. Sárközy Ferenc: Térinformatika 1991. Budapest, http://www.agt.bme.hu
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ArcReader egy ingyenes térkép megjelenítő szoftver minden térkép és minden adattípus
megjelenítésére és nyomtatására képes. Tartalmaz néhány egyszerűbb eszközt a
térképek vizsgálatára és lekérdezések végrehajtására. Az ArcView biztosítja a
széleskörű térképezési, adatkezelési és elemzési eszközöket valamint egyszerű
szerkesztési és geoprocesszálási funkciókat. Az ArcEditor magába foglalja az ArcView
teljes funkcionalitását, valamint továbbfejlesztett eszközöket a shape-fájlok és
geoadatbázisok szerkesztéséhez. Az ArcInfo a Desktop ArcGIS termékek zászlóshajója,
amely teljes funkcionalitással rendelkezik. Mind az ArcView, mind az ArcEditor
funkcionalitását kiterjeszti a továbbfejlesztett geoprocesszálással, továbbá tartalmazza
az ArcInfo Workstation alkalmazást is.
A szerver alapú GIS technológiák elterjedése növekvő tendenciát mutat. A
GIS szoftvereket központilag helyezhetjük el alkalmazás-szervereken, és hálózaton
keresztül juttathatjuk el a felhasználókhoz a GIS képességeit.
A Szerver GIS szoftvercsalád három programot foglal magába. Az ArcSDE
egy továbbfejlesztett térbeli adatelérési szerver, amely biztosítja az átjárót a relációs
adatkezelő rendszerekben tárolt térbeli adatok tárolására, kezelésére és használatára,
több kliensalkalmazásnak, például az ArcIMS, ArcGIS Server vagy ArcGIS Desktop
számára. Az ArcIMS egy skálázható Internet Map Server. Széles körben használt a GIS
adatok, térképek és metaadatok megosztására webböngészőn keresztül. Például az
ArcIMS biztosítja a böngésző alapú elérést több GIS portálhoz, lehetővé téve a
felhasználóknak, hogy földrajzi tudásbázisukat publikálják és megosszák a többi
felhasználóval. Az ArcGIS Server egy széleskörű GIS eszközkészlet vállalati és Web
alkalmazásfejlesztőknek. Felhasználható megosztott és többfelhasználós vállalati
információs rendszerek kiépítésére.19

2.3.2. A GPS-ről általában:
A GPS a Global Position System navigációs rendszer angol nyelvű rövidítése,
amelyet az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma üzemeltet. A rendszer ma már
képes a legmodernebb technológiák felhasználásával bármilyen tárgy vagy személy
helyzetét meghatározni bárhol a Földön, akár egyetlen centi pontossággal. A GPS

19

Forrás: http://www.esrihu.hu
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fejlesztési munkálatai 1973-ban kezdődtek, és 1994. január 17-én állították Föld körüli
pályára a 24 GPS-műholdból álló rendszert.
A távoli Kaliforniában talán riadalmat váltana ki belőlünk a hatalmas mezőkön
közlekedő traktorok, melyek kabinjai üresek, ez a GPS legújabb alkalmazása, amely ma
már a gyakorlatban is szerepel. A vezérlést egy GPS helymeghatározó rendszerrel
kiegészített miniatűr robotautomatika végzi. Az amerikai farmereknek mindez
napjainkban már teljesen természetes dolognak tűnik: reggel kivezetik traktorjaikat a
földre, és nem is törődnek vele. A gép pedig csak szorgalmasan dolgozik, míg ki nem
fogy az üzemanyag. Nem számít, hogy éjjel van vagy esetleg köd. Nyugodtan dolgozik
lekapcsolt lámpákkal. A GPS akár éjjel is csupán centiméteres eltérésekkel a megfelelő
helyre vezérli a traktorokat. A farmereknek így már nem kell naphosszat a poros és
forró kabinokban ülniük, számítógépeik monitorján figyelik gépeik munkáját. Emellett
az amerikai rendszer hihetetlen pontosságának köszönhetően akár egy negyedével is
növekedhet a jövedelmük, és jelentősen csökken az öntözés és a trágyázás költsége is.
Megrendelésekből nincs hiány. A traktorba szerelhető vezérlőrendszer számos
országba eljutott: az Amerikai Egyesült Államokba, Kanadába, Dél-Amerikába. A
társaság folyamatosan tökéletesíti automatikus gépeit, legújabb fejlesztésük a beépített
radarrendszer, amely azonnal a GPS helyébe lép, amikor a műhold jeleit rövid időre
leárnyékolja valami. További fejlesztésként szerepelnek a „gyro” rendszerek, amelyek
automatikusan kiegyenlítik a traktor dőlésszögét meredek lejtőkön. A rendszer költségei
5000 dollár (1 millió Ft) körüliek, a teljes felszereltségű, automatikus vezérlőrobottal
kiegészített változat pedig 40 000 dollár (8 millió Ft). A GPS további alkalmazása már
kidolgozás alatt áll. Ilyen például az elektronikus kerítés, amely lehetővé teszi az állatok
legeltetését bármiféle kerítés nélkül. A marhákra vagy a juhokra speciális kolompot
raknak, és ahogy a képzeletbeli határhoz közelítenek, pici elektromos kisülésben lesz
részük, hasonlóan a villanypásztorhoz.20

20

Forrás: Paka Péter, A GPS képes egycentis pontossággal dolgozni, Látkép Magazin, 11. szám 2006.
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2.3.3. A GPS helymeghatározás elve:

6. ábra: A GPS helymeghatározás elve
Adott időpontban ismernünk kell három műhold koordinátáit, amennyiben
nagyon pontosan tudjuk mérni az időt, akkor a hullám terjedési sebesség és a közben
eltelt idő alapján meghatározható, hogy milyen messze vagyunk a műholdtól. Ez egy
műhold esetén egy gömbfelületet ad. Amennyiben két műholddal van kapcsolatunk,
akkor mindkét műhold gömbjén rajt kell lennünk. Két gömb metszeteként egy kört
kapunk. A harmadik műhold gömbje és a kör metszéspontjaként két pontot kapunk,
melyek közül az egyik mindig kizárható (pl.: földfelszínhez távol eső pontok)21.

21

Forrás: Busznyák János: GPS helymeghatározás és navigáció, és adatgyűjtés, MAMIKA Elektronikus
Tananyaggyűjtemény, 2004.
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3. Saját vizsgálatok, faiskolai honlap értékelés:
A weblapok értékelésénél fontos szempont az oldalak megtalálhatósága.
Ahhoz, hogy weblapunkat megtalálják az interneten, el kell azt helyeznünk a különböző
keresőkben, minél több helyre be kell regisztrálnunk és hivatkozásokat elhelyeznünk.
Természetesen fizetős hirdetési lehetőségek is rendelkezésünkre állnak. Ha honlapunkat
nem népszerűsítjük az interneten, akkor azt nagy valószínűséggel csak azok fogják
megtalálni, akik célirányosan azt keresik, például valamilyen prospektuson elhelyezett
címünk alapján, így csak azok látogatják honlapunkat, akiknek célirányosan felhívtuk rá
a figyelmét.
Ha weblapunk elkészült és nyilvánosságra hozzuk az interneten, nem
mindegy, hogyan tudjuk azt népszerűsíteni, hogy a keresők ne csak megtalálják, de
kellően elől rangsorolják ahhoz, hogy az érdeklődők meg is nézzék. Egy keresési szóra,
mint például a „tuja”, ”sövény” stb. kifejezésekre az egyes keresők, több tízezer, esetleg
több százezer találatot hoznak, megfelelő sorrendben, oldalanként 10-20 találatot
megjelenítve. Az átlagos böngésző (felhasználó) általában 2-3-ik oldalnál tovább nem
jut, mert vagy megtalálja a találati lista elejében, amit keres, vagy elbarangol másfelé,
esetleg letesz róla, hogy ezzel a kulcsszóval megtalálja a keresett célt, és új kulcsszóval
új keresést indít. Nem mindegy tehát, hogy honlapunkat a keresők hányadik helyen
hozzák, ugyanis ha nem férünk be az első pár oldalra, akkor a kereső hiába talált meg
bennünket például 100-ikként, az emberek nem fogják megnézni, mivel hátra vagyunk
sorolva.
Vizsgálatom tárgyát képezte a magyar díszfaiskolák körében a honlappal
rendelkező díszfaiskolák aránya, illetve azok megtalálhatósága, az összes honlapból a
megtalálható honlapok aránya., illetve a honlapok minősége, használhatósága
frissítettség, és több nyelven való elérhetőség alapján. Összehasonlítást végeztem a
magyar faiskolai honlapok és több európai ország honlapjai között, mivel az internet a
nemzetközi piacokon való részvétel egyik legjelentősebb eszközévé lépett elő. Ezért
azoknak az országoknak a faiskolai honlapjait vizsgáltam, akik a legjelentősebb
külkereskedelmi partnerei hazánknak, így Hollandia, Olaszország, Németország és
Románia. (3-4. táblázat)
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3.1. A munkálatok anyaga és módszere:
A magyar faiskolák, illetve azok honlapjainak minősítéséhez első lépésként
meg kell találnunk azokat. Az interneten hozzáférhető hatalmas adattartalom
folyamatosan változik, ezért fontos hogy a vizsgálatot minél szűkebb időintervallumban
végezzük. A keresés időpontja 2006. november. A keresést elvégeztem az akkor talán 5
legnépszerűbb keresőprogrammal, a Google-vel, a Yahoo-val, a Vizsla-val, a Kurzor-ral
és a Tango-val. A diverzifikálás egyik oka, hogy megkíséreljem megtalálni az összes
megtalálható honlapot, és minimálisra csökkentsem azoknak a honlapoknak a számát,
amelyek megtalálhatók ugyan, de esetleg nem minden keresővel, így torzítanák az
eredményt. Az összes keresőprogrammal való vizsgálat viszont szintén nem indokolt. A
kisebb hazai keresőmotorok, alig 1-2.000 találatot jelenítenek meg, szemben a például a
Google 241.000-es találati számával a „díszfaiskola” kulcsszó esetében. A különböző
keresőmotorok találatai között nagy az átfedés, és nem csak abszolút értékben, hanem
„minőségben” is, azaz, nemcsak, hogy ugyanazokat az oldalakat találják meg, de
hasonló sorrendben is, ez a jelenség a keresőmotorok működésére vezethető vissza. Bár
a különböző cégek által fejlesztett keresőmotoroknak a működésében nyilván van
eltérés, az alapelvek és a keresés alapvető módja mindnél hasonló.
Az egyik fajta keresési módszer, amikor egy emberek által szerkesztett
adatbázisban, listában kutakodunk. Ha azt szeretnénk, hogy honlapunk linkje itt
megtalálható legyen,

akkor webhelytulajdonosként kezdeményeznünk kell az

oldalunkra mutató link felvételét a listára, azaz regisztrálnunk kell magunkat. Általában
meghatározhatjuk, hogy mely kategóriában akarunk jelen lenni. A listát annak felelősei
tartják karban.
Az automatikusan indexelő keresőgépek esetében már jóval összetettebb
folyamatról beszélhetünk. Az úgynevezett kereső „pók” kezdeményezi az ismerkedést,
azaz meglátogatja a weboldalakat, olvassa őket, és követi a más oldalakra mutató linkek
útját. Azonban a pókok tevékenysége nem csak a kapcsolatfelvételt jelenti, mivel
bizonyos időközönként (általában 1-2 hónap) visszatérnek a weboldalakra és megnézik
történt-e változás. A következő fázisban a pókok összegyűjtik, más néven indexelik
találataikat, kereséseik eredményét. Összegyűjtik, besorolják egy hatalmas katalógusba
(index), azaz „szövik hálójukat”. Ha e katalógus a valós világban megjelenne, olyan
- 31 -

gigantikus méretű lenne, hogy nem is tudnánk hova elhelyezni, mivel e katalógus a
pókok által feltárt összes webhely adatait tartalmazza. Ha egy oldal megváltozik, az
automatikusan bekerül a katalógusba, így módosul folyamatosan és dinamikusan a
tartalma. Azonban időbe kerül mire a pók észleli a változást és hozzáadja a
katalógushoz. E bonyolult folyamatokat a keresőgép szoftvere irányítja. Amikor
rákeresünk egy adott témára, akkor a szoftver átvizsgálja és megszűri a katalógusban
lévő weboldalak millióit a találati lista felállításához. Majd automatikusan rangsorolja a
találatokat, a szerinte legrelevánsabb, leginkább a tárgyhoz tartozó szempontok alapján,
és ennek eredményeként jelenik meg monitorunkon a találati lista.
A keresőmotorok a domain név, a kulcsszavak, a weboldal tartalma és a linkek
alapján állítják fel az oldal rangsorukat, illetve egyes linktárakban, regisztrációs
helyeken való bejegyzések alapján. Így az optimális helyezés eléréséhez e szempontokat
kell leginkább figyelembe venni.
Egy népszerűbb kulcsszóra a keresők több millió találatot is kiadhatnak.
Akármilyen jól optimalizált is egy oldal, előfordulhat, hogy nem tud eléggé előre
kerülni. A helyzet még nehezebb, ha egyszerre több kulcsszóra szeretnénk jó helyezést
elérni. Lehetőség van azonban arra, hogy azonnal, akármilyen kulcsszóra elől
szereplejen egy weblap. Ehhez fizetett hirdetési kampányokat kell indítania a
keresőkben, amelynek nagy előnye, hogy nem megjelenés alapján kell fizetni, hanem a
hirdetésre való kattintások után. A követhetőséget az is biztosítja, hogy meghatározható,
hány hirdetésből lett tényleges vásárlás, és milyen értékben.

3.1.1. Domain név:
A jól megfogalmazott, kifejező domain név meghatározása nagyon fontos
feladat, hiszen az interneten a domain név lesz az elsődleges azonosítónk. A domain név
olyan, mint egy személynév. Egy szépen csengő különleges név hallatán azonnal
felkapjuk a fejünket, míg az általános gyakran használt nevekre oda sem figyelünk, de
legalábbis nehezebben jegyezzük meg őket.
Először is válasszunk saját domain nevet. Nem lenne jó, ha az általunk
kiválasztott jól hangzó márkához, cégnévhez kapcsolódó, vagy arra utaló domain név,
egy más által már használt szlogen vagy cégnév lenne. Ez sajnos előfordulhat, mivel
sokan kulcsszó alapú domain nevet foglalnak maguknak, ezért kell gyorsnak lenni és
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minél hamarabb lefoglalni az általunk kiválasztott nevet. Gyakran a megtévesztést
kiküszöbölendő, a cégek a saját domain nevükhöz hasonló domain-okat is meg szokták
vásárolni.
Miért nem ajánlatos az ingyenes domain név? Számos szolgáltató ingyenes
domain nevet biztosít ügyfeleinek, ha domain-ükben benne van az ő nevük is (pl.:
www.domainnev.uw.hu). Ilyen jellegű domain neveket általában ismerkedési céllal,
vagy baráti társaságok használnak, vagyis olyanok, akik nem üzleti céllal alakítják ki
honlapjukat. Az ingyenes domain név hátránya, hogy ha megszűnik a szolgáltató, a név
nem él tovább és ügyfeleink nem fognak megtalálni bennünket az interneten. Ilyen
esetekben előfordulhat, hogy a saját domain névvel rendelkező konkurenciánkhoz
fordulnak látogatóink. A saját domain név hozzánk tartozik, bármikor átvihető, azaz
saját tulajdonunk részét képezi.
Egy kellemes, dallamos, jól hangzó domain név az internetezőknek is segítség,
mivel emlékezni fognak ránk, és a következő alkalomkor is könnyen és gyorsan
megtalálják webhelyünket. Ha megtehetjük, válasszunk olyan domain nevet, mely
egyben már sejteti, mivel foglalkozik cégünk, mi a lap funkciója. Ha lehetséges
használjuk azokat a kulcsszavakat a domain névben, melyeket az emberek begépelnek a
keresőkbe, amikor keresik az általunk kínált terméket vagy szolgáltatásokat. Sok
keresőgép magas prioritást nyújt azoknak az oldalaknak, amelyek használják a domain
nevükben azokat a kulcsszavakat, melyre rákeresnek a netezők.
Az olyan nagy tematikus keresők katalógusai mint például a Yahoo vagy a
Startlap, ABC sorrendben listázzák ki az adott témához kapcsolódó domain neveket.
Ezért előnyös, ha lehetséges domain nevünk első betűi az ABC elejéről kerülnek ki. Ez
azonban nem alapszabály, a vállalat nevének vagy az árusított termék/szolgáltatás
nevének sokkal fontosabb szerepe van. Nem kell tehát átneveznünk vállalatunk vagy
termékünk nevét „A” betűvel kezdődőre, inkább fektessünk nagyobb hangsúlyt a többi
módszerre.

3.1.2. Oldalcím:
A keresőmotorok az oldalcímből nyerik az információt a weboldalakról, és a
rangsorolási tevékenységüknél is figyelembe veszik, hogy mi az oldalcím. Nem
mellékes, hogy a keresőkben a „klikkelhető” link az oldalcímet jeleníti meg, így
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látogatóink ezt veszik észre legelőször oldalunkról, és egy semmitmondó, információ
nélküli oldalcímen átugranak. Ezért fontos a megfelelő oldalcím létrehozása.
Jelentősége ugyan olyan lényeges, mint az oldalak szöveges tartalma, vagy az oldalra
mutató linkek száma és minősége.
Az oldalcím alapvetően a HTML kód egy apró, de igen fontos darabja, melyet
a webböngészők legfelső általában színes sávjában láthatunk. Az oldalcím a
forráskódban a következőképp jelenik meg:
<HEAD>
<TITLE>A mi vállalatunk honlapja</TITLE>
</HEAD>
A forráskódban általában ezt követi a Meta-leírás (Meta Descripcion) és a
Meta-kulcsszavak felsorolása (Meta Keywords). Egyes webdesign eszközök, és
tartalom menedzsment rendszerek (CMS) automatikusan elkészítik az oldalcímet a mi
általunk

megadott

információk

alapján,

ezért

gyakran

találkozhatunk

olyan

oldalcímekkel, mint „1. oldal” vagy „Főoldal”. Ilyenkor levonhatjuk azt a
következtetést, hogy az oldal készítője nem tudta hogyan használja ki az általa használt
program előnyeit, nem ismerte az oldalcím jelentőségét.
Célszerű a vállalat nevét az oldalcím elejére tenni. Természetesen nem elég, ha
csak a vállalat nevét adjuk meg, mint oldalcímet. Használjunk kulcsszavakat. Az
oldalcím általában 60-115 karakterből áll. Kerüljük a szóismétlést az oldalcímben, azt a
keresők nem szeretik, és előfordulhat, hogy nem jelenítik meg oldalunkat a találatok
között.

3.1.3. Tartalom:
Az oldal címe és az oldal szövege legyen összhangban, ha ez nem teljesül,
szintén lehetséges, hogy a keresők nem fogják figyelembe venni honlapunkat az adott
kulcsszavak találatainál. Célszerű az oldalcímet a szöveges tartalom megfogalmazása és
optimalizálása után kitalálni. Ki kell választani a legfontosabb, a leginkább a témába
vágó kulcskifejezéseket a szövegtestből, és azok alapján írásba foglalni a megfelelő
oldalcímet. Semmiképpen ne egy a szövegtestből kiragadott mondatot használjunk
oldalcímként, még akkor se, ha tartalmazza a leginkább megfelelő kulcsszót, mert a
keresők ezt sem szeretik. A szövegtestben is mértékletesen kell bánnunk a
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kulcsszavakkal, de azért használjuk őket, oda kell figyelnünk, mert ha túl sokszor
használunk egy kulcsszót, előfordulhat, hogy a keresők az oldalunkat nem fogják
figyelembe venni.
A fenti kulcsszó ismétléses esetek ignorálására azért volt szükség, mert régen
olyan trükköket alkalmaztak a webhely tulajdonosok, hogy például fehér háttérre, fehér
betűvel többször egymás után leírták a kulcsszót, hogy jó helyen legyen az oldaluk a
keresőkben. Ez akkor még működött, de mára a keresőgépek is „okosodtak”, és nem
szeretik, ha megpróbálják kijátszani őket. Az ilyen trükközéssel ma csak azt érhetjük el,
hogy letiltják az oldalunkat a keresők listájából.
Ügyelnünk kell arra is, hogy a keresők 3-5 lapszintnél mélyebben már nem
keresnek a lapjainkon, ezért érdemes a honlap szerkezetben magasabb szinten lévő
lapjainkra több hangsúlyt helyeznünk, illetve nem érdemes túl bonyolult felépítésű
honlapot terveznünk, mert azt a felhasználók sem szeretik, és ha nem igazodnak el
honlapunkon, vagy nem érik el pár kattintásból a kívánt tartalmat, akkor tovább állnak.

3.1.4. Linkek:
A linkcsere egy hasznos lehetőség az online marketing eszközrendszerében.
Egyrészt a linkcsere által a honlap tulajdonosok megoszthatják egymással a
forgalmukat, így szélesebb vásárlói körrel ismertethetik meg honlapjukat az internetes
társadalomban. Másrészt a linkcsere a keresőmarketingben is fontos, mivel egyes
keresőgépek figyelembe veszik az oldalrangsorolásnál az adott honlapra mutató linkek
számát, végső célunk pedig, hogy honlapunkat az elsők között tudhassuk. Harmadrészt
a linkcsere segítségével rendszeresen visszacsalogathatjuk látogatóinkat honlapunkra.
Ha egy megfelelően összeállított linklistát találnak honlapunkon, gyakran vissza fognak
térni hozzánk, mivel tudják, hogy rajtunk keresztül gyorsan és könnyen megtalálhatják,
amit keresnek.
Létezik aktív és passzív linkcsere eljárás. Az aktív linkcsere esetében olyan
honlapokat keresünk, melyek kiegészítik a mi honlapunk tartalmát, hasznos kapcsolódó
információkat szolgáltatnak a látogatóink számára. Ezt követően egy rövid e-mailen
keresztül kérni kell a honlap üzemeltetőjét, fenntartóját a linkcserére. Sajnos elég
időigényes folyamat, míg rátalálunk azon honlap tulajdonosokra, akik hajlandóak a
linkcserére, és oldaluk is az általunk megcélzott kör érdeklődésére tarthat számot. Itt
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többször előfordulhat, hogy linkcsere ajánlatunkat elutasítják, ilyenkor a belefektetett
időnk elveszik.
A passzív linkcsere eljárás természetesen sokkal kényelmesebb, mint az aktív,
de nem biztos, hogy célravezetőbb. Ilyenkor megvárjuk, míg minket keresnek meg
linkcsere ajánlatokkal más honlapok tulajdonosai. Ez időtakarékos, de Magyarországon
nem túl bevett módszer, ezért nem biztos, hogy így sok linket tudunk cserélni. Ezért
hasznos lehet egy „hogyan cserélhet velünk linket” link elhelyezése honlapunkon. A
sikeres megoldás a két eljárás együttesével valósítható meg.
Vigyáznunk kell azonban a linkekkel is. Ha túl sok linket helyezünk el
honlapunkon, a keresők linkgyűjteménynek fogják nézni, és kiteszik a találati listából.
Ez nem azt jelenti, hogy ne használjunk linkeket, hanem azt, hogy olyan oldalak linkjeit
tegyük ki webhelyünkre, melyek oldalai kapcsolódnak a mi oldalunk témájához.
Vigyáznunk kell arra is, hogy egy alacsony látogatottságú honlapon elhelyezett link,
mely a mi oldalunkra mutat, lecsökkentheti a mi oldalunk helyezését is a keresők
listáján.

3.1.5. Regisztrációs helyek:
Nem elég csupán megjelenni a világhálón, nyilvántartásba is kell vetetnünk
webhelyünket, hogy rátalálhassanak. Nagyon sok internetező valamilyen gyűjtőoldalról
indul neki a keresgélésnek. Mivel ezek az oldalak tematikusan tartalmazzák az
internetoldalakat, elengedhetetlen, hogy egy weblap megtalálható legyen rajtuk
keresztül. Ilyen például a http://dmoz.org is, mely a világ legnagyobb webkatalógusa.
Ez egy olyan összegyűjtött adatbázis, melynek adatait az olyan nagy keresők használják
mint például a Google, a Yahoo stb. és melynek kategóriáit emberek szerkesztik. Így a
bekerülés attól függ, hogy az adott kategória szerkesztője oda illőnek találja-e az adott
weboldalt. A regisztrációhoz meg kell keresnünk a honlapunknak leginkább megfelelő
kategóriát, majd javasolnunk kell weblapunkat felvételre, linkünk megadásával. Ilyen
magyar, nagy webkatalógus még például a www.startlap.hu és a http://vizsla.origo.hu
is. Azonban tévhit, hogy amint oldalunkat az összes keresőbe és adatbázisba
beregisztráltuk, onnantól kezdve elözönlik oldalainkat a látogatók, a regisztráció csak az
egyik lépése a sikeres keresőmarketingnek.
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3.2. Vizsgálati eredmények és értékelésük:
3.2.1. Magyar faiskolai honlapok értékelése:
Internetes keresésemet a „díszfaiskola” kulcsszóval végeztem 5 népszerű
keresőn keresztül, magyar faiskolák honlapjai után kutatva. A Google kereső 241.000
találatot jelzett 66 oldalon, oldalanként 10 találattal, láthatjuk tehát, hogy nem jeleníti
meg az összes találatot, illetve a találatok java nem díszfaiskolai honlap, ami a keresés
célja, hanem bármi kapcsolódó, például szakkönyv, amit a kereső a kulcsszóra
találatként megjelenít. Sokszor egy oldalt többször is mutat a találati listában, ezeket
csak egyszer vettem számba. Az összes megjelenített találatot végignézve a Google
összesen 41 különböző díszfaiskolai honlapot talált, plusz egy fizetett hivatkozást
jelenített meg, az Oázis Kertészetét. Érdekesség, hogy honlapjukat egyik keresővel sem
sikerült megtalálnom, talán ezért is fizetnek érte, illetve ha már úgy is fizetnek, akkor
nem foglalkoznak a honlapjuk megtalálhatóvá tételével. A Yahoo kereső 48.600
találatot jelzett, melyben 44 különböző faiskolai honlap szerepelt. A Tango kereső
34375 találatot mutatott, melyből 29 különböző faiskolai honlap volt elérhető. A Kurzor
kereső 1440 találatot számlált a magyar oldalak között, és 35 honlapot talált. A Vizsla
kereső 1068 magyar találatból 30 faiskolai honlapot talált.
A különböző keresők eredményeit összegezve összesen 53 különböző magyar
faiskolai honlapot találtam meg keresőkkel az 540 magyar díszfaiskola közül, ez közel
10%-os arány. 18 olyan honlap van köztük, amelyet mind az 5 kereső megtalált, és 10
olyan, amelyet csak egy. Megkíséreltem számba venni az összes magyar díszfaiskolai
honlapot, felmérni a teljes sokaságot, beleértve azokat is, amelyek keresőkkel nem
megtalálhatók. Ezekhez a honlapokhoz a különböző szakmai szervezeteken keresztül,
szakmai rendezvényeken, írott reklámanyagokon található hivatkozások révén jutottam
el. Így 64 honlappal bővült a lista, és összesen 117 létező faiskolai honlapot találtam. Ez
az 540 faiskolának a 21%-a, illetve az összes honlap több mint fele „spontán” nem
megtalálható. Akinek esetlegesen létezik honlapja a fentieken kívül, és az nem
megtalálható az interneten, és egyéb módon sem népszerűsíti azt az arra lehetséges
helyeken, az nem is baj, hogy kimarad a kimutatásból, hiszen így a nagyközönség
számára olyan mintha nem is létezne. A honlap egyik célja pedig mindig az kell, hogy
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legyen, hogy valamit nyilvánosságra hozzunk. Ezen honlapok száma bizonyosan
elenyésző, hiszen ehhez szándékosan kéne „rejtegetniük” weblapukat, amire nem látok
ésszerű magyarázatot.
A honlapokat a továbbiakban az alapján vizsgáltam, hogy hány nyelven
íródtak, hogy mikor voltak utoljára frissítve és, hogy rendelkeznek-e saját domain
névvel. Érdekes az eredményt kielemezni, hiszen nem mintáról, hanem a teljes
sokaságról van szó.

3.2.1.1. Magyar faiskolák idegen nyelven is elérhető honlapjai:
A faiskolák több mint 80%-a csak magyar nyelven jelenteti meg honlapját (5.
számú melléklet). Levonhatjuk tehát a következtetést, hogy ezek a faiskolák nem a
nemzetközi piac megcélzása miatt tartják fent honlapjukat, hanem a hazai vásárlóik
igényeinek kielégítésére.
Idegen nyelvű honlapok aránya

4%
10%
3%
1%

1 idegen nyelven
2 idegen nyelven
3 idegen nyelven
4 idegen nyelven
csak magyar nyelvű

82%

7. ábra: Idegen nyelvű honlapok aránya
Láthatjuk azt is, hogy az idegen nyelven is megjelenő honlapok között
jellemzően nagy a több idegen nyelven íródottak aránya, tehát aki megcélozza a
külpiacot, az próbálja minél jobban lefedni az Európában, és környékünkön
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leggyakrabban beszélt nyelveket, ezért több nyelvre is lefordítja honlapját. 21 honlap
jeleníthető meg angol nyelven, 16 németül, 2-2 oroszul, románul és szerbül, 1-1 olaszul
és lengyelül. Az 53 keresők által megtalálható honlapnál csak 22%, azaz csak 4%-al
nagyobb az idegen nyelvűek aránya, mint a teljes sokaságban. Ellenben ha a legjobb 10
honlapot nézzük (5. táblázat), ez az arány 60%, ezek közül pedig mindegyik minimum
két idegen nyelven elérhető.
Láthatjuk tehát, hogy azok a faiskolák, akiknek honlapjai a keresőkben jobban
szerepelnek, több gondot fordítanak honlapjuk nemzetközi elérhetőségére, ennek oka
lehet, hogy a jobb találati eredményük miatt bizonyára megnövekedett vállalatuknál az
online érdeklődők száma, és felismerve a honlapjukban rejlő lehetőségeket igyekeznek
azt minél jobban kihasználni. Azok az oldalak, amelyek a keresőkben nem jól
szerepelnek, nyilván kevésbé látogatottak, és ha magyar érdeklődőből is kevés van,
akkor érthető, hogy az oldal tulajdonosa nem fordít különösebb figyelmet az esetleges
külföldi vevőkre. Nekik először érdemesebb a látogatottságukat javítani, és csak aztán
energiát fordítani honlapjuk idegen nyelvre fordítására.

3.2.1.2. Magyar faiskolai honlapok frissítettsége:
A díszfaiskolai ágazatban jellemzően évente két szezon van, a tavaszi és az
őszi. A faiskolák ezekre az időszakokra jellemzően új árjegyzékeket készítenek. A
honlapokon
frissességére,

megjelenített
ha

egyéb

árjegyzékek
információ

dátumából
(például

következtethetünk

hírek

menüpont)

az

oldal

nem

állna

rendelkezésünkre.
Frissítettség szerint alapvetően három honlap típust különböztethetünk meg.
Az egyik típus, amikor a vállalat elkészíti honlapját, közzéteszi elérhetőségét, bemutatja
az általa kínált termékeket és szolgáltatásokat, és a továbbiakban nem törődik a honlap
szerkesztésével. A második típusba az időszakosan frissített honlapok tartoznak, akik
például félévente-évente közzéteszik az éppen aktuális árjegyzéküket. A harmadik
típusba a mindig friss, állandóan karbantartott oldalak tartoznak. Ezek a honlapok
jellemzően sokat törődnek vevőik kielégítésével, fórumot üzemeltetnek, friss hírekkel,
aktualitásokkal szolgálnak, esetleg lehetőséget nyújtanak online vásárlásra is.
Találhatunk pár online árudát dísznövény ágazatban, de ezek száma hazánkban
elenyésző. Az online vásárlás alapvetően nem túl elfogadott hazánkban, de egyre
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terjedőben van. A faiskolai termék online értékesíthetőség szempontjából hátrányos
helyzetben vannak, mivel a növények olyan díszértéket képviselnek, amelyet a legjobb
fotók sem adhatnak vissza valósághűen a honlapon keresztül, a vásárló látni akarja, amit
megvesz, illetve problémát okoz a csomagküldés, a szállíthatóság is, mivel a növények
gondozást, vizet, levegőt, teret, igényelnek, és könnyen megsérülnek, eltörhetnek.
Honlapok utolsó frissítése

28%

friss
kb fél éve

45%

kb 1 éve
kb 2 éve
2 évnél régebben
10%

passz

7%
3%

7%

8. ábra: Honlapok frissítettsége
A 12. ábrán láthatjuk a honlapok frissítettség szerinti megoszlását (5. számú
melléklet alapján). A „passz” nevezetű kategóriába azon honlapok tartoznak, melyek
állandó felépítésűnek mutatkoznak, illetve frissítésre utaló jelet, információt nem
találtam. Funkció szerint egy csoportba tartozónak sorolhatjuk a körülbelül két éve,
illetve két évnél régebben frissített honlapokat is. Ezeknél a honlapoknál lehetséges,
hogy az elkészítés időpontja az ami elérhető a számomra, és a továbbiakban frissítési
szándék nincs. Láthatjuk, hogy a passz, és a több éve nem frissített honlapok aránya
eléri az 55%-ot. Ez igencsak magas arány, de ha figyelembe vesszük, hogy egy honlap
milyen hasznot hajthat a vállalkozásunknak, be kell látnunk, hogy a honlap egyszeri
elkészítésével, és további energiák ráfordítása nélkül is komoly potenciállal bírhat, és
mindenképpen megéri fenntartani. Ezért csak ajánlani tudom minden vállalkozás
számára, legalább egy ilyen állandó szerkezetű, törődést nem igénylő honlap
elkészítését, mivel annak elkészítése, vagy elkészíttetése, illetve a fenntartási költsége
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elenyésző ahhoz képest, amekkora hasznot jelenthet a vállalkozásnak. Sok esetben, ha
csak 1-2 üzletet köszönhetünk honlapunknak, már megtérülhet befektetésünk.
Frissnek tekintettem azokat a honlapokat, melyek 3 hónapon belül voltak
frissítve utoljára, illetve tartalmazzák az aktuális árjegyzéket. A folyamatosan frissített
honlap a vállalkozás egyfajta ingyenes szolgáltatásaként is felfogható, minőségével és
tartalmával, mindig megújuló hasznos információival csábítja vissza látogatóit oldalára.
A fél-egy éven belül frissített honlapok a második funkció csoportba
tartoznak. Ezek a vállalkozások törődnek ugyan honlapjukkal, és igyekszenek
kielégíteni vevőiket, de mindezt minimális ráfordítással kívánják elérni, ezért csak
időszakosan frissítik weblapjukat.
Csekély különbséget találtam az összes honlaphoz képest a megtalálható
honlapok és a 10 legmegtalálhatóbb honlap között. Míg a passz és az éven túli honlapok
aránya a teljes sokaságban 55%, addig ugyan ez a megtalálható honlapok között 62%, a
top 10-ben pedig 50%. A friss honlapok aránya a megtalált honlapok között 22%, míg a
legjobb 10 honlapnál ez 33% mely nem áll messze az összes honlapra vetített 28%-tól.
Levonhatjuk tehát a következtetést, hogy attól mert honlapjuk jobban
megtalálható, és esetleg látogatottabb, nem nő jelentősen a frissítettség, tehát a
vállalatok a gyakori frissítés eszközével ritkán élnek a vásárlók kedvéért, az oldaluk
látogatottsága nem befolyásolja őket abban, hogy milyen gyakran frissítsék honlapjukat.

3.2.1.3. Domain név ellátottság:
A vállalatok honlapjainak domain nevéből több dologra is következtethetünk.
Például a vállalat igényességére, már 2-6 ezer forinttól lehet 1-2 évre saját domain nevet
bérelni, amely nem nagy ár a biztonságért, hiszen ha ingyenes webtárhelyet használunk,
a szolgáltató megszűntével címünket is elveszíthetjük. Ezen felül könnyebben
megjegyezhető egy saját domain, mint egy ingyenes, mivel az ingyenes domain-okban
szerepel a szolgáltató neve is, ezért az ily módon bonyolultabbá válik.
Valószínűsíthetjük, hogy azok a vállalkozások melyek honlapjainak nincs saját
domain neve, maguk szerkesztik honlapjukat is, így minimalizálva a költségeiket, és a
gyakorlati használhatóságot, hasznosságot tartják szem előtt. Ha egy vállalat honlap
tervező/szerkesztő, webdesigner céghez fordul, akkor valószínűsíthetjük, hogy a
minimum 50-100 ezer forintos honlapján nem fogja megspórolni a saját domain nevet,
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esetleg szolgáltatásként ingyen kap hozzá. Internet előfizetésünkhöz is kaphatunk
webtárhelyet a szolgáltatónktól, saját vagy a szolgáltató nevét is tartalmazó domain-nel,
ez az előfizetői díjtól, illetve az igényektől függ.
A 117 magyar honlapból 90-en rendelkeznek saját domain-nel, és csak 25
honlapnak van ingyenes webtárhelye, ez 21%-os arány (5. számú melléklet alapján).
Domain név ellátottság

22%

saját domain
ingyenes domain

78%

9. ábra: Magyar faiskolai honlapok domain név ellátottsága
A keresők által megtalált honlapok között is ugyan ez az arány figyelhető meg,
itt 22%, a top tíz megtalált honlap között pedig 2 oldal nem rendelkezik saját domainnel, ez szintén 20%. Levonhatjuk tehát a következtetést, hogy a megtalálhatóság és a
domain név ellátottság nincsenek összefüggésben.
Más a helyzet a többnyelvű oldalakkal. Az idegen nyelven is megjelenő
honlapok között 36%-os a saját domain-nel nem rendelkezők aránya, ez 15%-al több
mint a teljes sokaságban. Megtalálhatóság szerint a megoszlás az idegen nyelvű
honlapok között is egyenletességet mutat. A megtalált és a top tíz honlapnál is egyaránt
33%-os a nem saját domain-ű oldalak aránya.
Frissítettség szerint is megfigyelhető eltérés a megoszlásban. A friss oldalak
12%-a, a fél éve frissített oldalak 16%, az 1 éve frissített oldalak 50% rendelkezik saját
domain-nel, a három kategória együtt átlagosan 19%-os arányú, csak úgy mint a
„passz” kategóriában, melyben 20%-os az arány. A két éve vagy régebben frissített
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oldalaknál már más a helyzet, ezeknek együtt 72%-os aránya nem rendelkezik saját
domain-nel.
A következtetés tehát, hogy azok között, akik idegen nyelven is megjelentetik
honlapjukat relatív magas a saját domain-nel nem rendelkezők aránya, ők valószínűleg
maguk szerkesztik honlapjukat a fordítást is beleértve. Azok, akik gyakran frissítik
weboldalukat, jobban adnak magukra, jobban odafigyelnek vásárlóik kényelmére, és
nem spórolják meg ezt a csekély összeget a domain néven. A frissítés nélküli, állandó
szerkezetű oldalak között is meglehetősen alacsony az arány, ez annak tudható be, hogy
aki egyszer elkészíti honlapját, és többé nem akar foglalkozni vele, az akkor egyszer
megcsinálja tisztességesen, és nem spórolja meg a domain nevet. Ezek az oldalak
webdesigner cégek által készítettek, rá szánják azt az egyszeri összeget, de a további
törődést és munka befektetést mellőzik.
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3.2.2. Nemzetközi összehasonlítás:
Felállítottam a tíz legmegtalálhatóbb magyar honlap listáját, melyeket külföldi
lapokkal hasonlítottam össze, erre a szűkítésre több okból volt szükség. Először is nem
vállalkozhattam rá, hogy például Németország összes faiskolai honlapját számba
vegyem, hiszen meghaladta volna erőmet, másodszor pedig nem lenne sok értelme,
hiszen a felhasználók a keresőkben az első pár oldalnál hátrébb lévő találatokat már
nem nagyon nézik meg. Mivel nem minden találat díszfaiskolai honlap, hanem például
szakkönyv, vagy bármi egyéb, ezért mondhatjuk, hogy 10 honlapot az első két oldal
találata ad ki, melyek a legnézettebbek. A 30-40-edik helyezett honlapok nem a 3-ik 4ik oldalon jelentek meg, hanem a 20-30-adikon, amit kis túlzással állíthatunk, hogy nem
néz meg senki, ezért tehát a nemzetközi összehasonlítást leszűkítettem a legjobb tíz
honlapra.
A reális összesített megtalálhatósági lista érdekében, összegeznem kellett a
különböző keresők listáit. Ezt harmonikus átlaggal tettem meg, mely matematikailag a
helyes sorrendet adja. Erre azért van szükség, mert nem minden honlapot ugyanannyi
kereső talált meg, így normál átlagszámításnál torzulna az eredmény. Az üres
eredményeket nem vehettem nullának, hiszen esetünkben a minél kisebb átlagszám a
jobb. Harmonikus átlagszámításnál, a keresők számát osztjuk a találati értékek
reciprokainak összegével. A harmonikus átlag számításakor az üres mezőket
végtelennek vettem. A végtelen reciproka nulla. A reciprokokkal való számolás
következtében így már a minél kisebb a minél rosszabb, illetve minél több kereső nem
találta meg az oldalt annál rosszabb, és ráadásul arányosan. Így tehát az 5. táblázat
szerinti sorrendet kaptam:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Faiskola
Wiandt Díszfaiskola
Fenyőkert Díszfaiskola
Magnólia Bt.
Flóra Díszfaiskola
Silvanus Díszfaiskola
Radev Bt. Díszfaiskola
Hári Díszfaiskola
Csillaghegyi Díszfaiskola
Hagyánek Díszfaiskola
Maróti Bt.

Honlap
http://www.tuja.hu/
http://fenyokert.fw.hu/
http://www.magnoliabt.hu/
http://www.floranet.hu/
http://www.silvanus.hu/
http://www.radev.hu/
http://www.haridiszfa.hu/
http://www.disznovenykerteszet.hu/
http://hagyanek.faiskola.hu/
http://www.users.monornet.hu/marotidiszfa/

Xh
1,22
3,03
3,38
4,51
4,52
5,12
6,78
6,89
7,01
7,05

5. Táblázat: A 10 legmegtalálhatóbb magyar faiskolai honlap
A keresők összesített eredménye a bizonyíték arra, hogy a honlapoknak létezik
megtalálhatósági tulajdonsága, azaz, hogy mennyire megtalálható az adott honlap az
interneten, illetve a keresők hányadik helyen hozzák. Az összefüggés egyértelmű, ha
nem az oldalakon múlna a megtalálhatóságuk, akkor véletlenszerűhöz hasonló sorrendet
kapnánk, minimális eltérésekkel, de nem így van. Szépen felállítható a sorrend. Bár
vannak egymással szoros versenyben lévő honlapok, ezek sem rontják az eredményt,
hiszen nem csoportosan jelentkeznek, és jellemzően előttük vagy utánuk nagyobb a
szakadás. Tömören összegezve, nem találtam olyan honlapot, amely valamelyik
keresőben kiemelkedően jól teljesített volna, míg a többiben rosszul. Olyat sem
találtam, amely a keresőkben jellemzően jól teljesített és egyben pedig kirívóan rosszul.
Szintén igaz ez azokra az oldalakra is, amelyeket nem talált meg minden kereső, ezek az
oldalak jellemzően hátrébb végeztek. Természetesen az egyes honlapok találati
helyezéseinél akadnak különbségek, ez annak tudható be, hogy az adott kereső oldalára
be van-e regisztrálva az oldal, illetve milyen régen regisztrálták, frissítették adatait. A
teljes találati eredményt és a harmonikus átlag adta sorrendet a 3. számú melléklet
tartalmazza.
A külföldi lapok keresését a Google keresővel végeztem, mivel az a
legnépszerűbb világszerte. A keresést a „baumschule”, „boomkwekerijen”, és a „vivai”
és a kulcsszavakkal végeztem. A román weblapok megtalálása ment a legnehezebben, a
„pepineria” kulcsszóval nem jutottam eredményre többértelmű jelentése miatt, ezért le
kellett szűkítenem a keresést a Google-ban csak a román honlapokra, és a „garden”
kulcsszót használtam. A megtalált honlapok listáját a 4. számú melléklet tartalmazza. A
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keresés során 3 fizetett hivatkozást találtam. A holland Van den Berk Faiskola a
„boomkwekerijen” és a „baumschule” kulcsszavakra egyaránt fizetett hivatkozást
jelentet meg. Fizetett hivatkozással rendelkezik továbbá a német Gartencenter-shop24
Faiskola is a „baumschule” kulcsszóra. Láthatjuk tehát, hogy a fizetett hivatkozások
használata külföldön sem nagyon elterjedt. Érdekes azonban, hogy a Van den Berk
Faiskolát a kereső első helyen hozza Hollandiában, és ennek ellenére hirdet fizetős
módon is, míg a magyar Oázis Kertészet-et (mely fizetett hivatkozással rendelkezik) a
keresők meg sem találták.

3.2.2.1. Külföldi faiskolai honlapok idegen nyelven való megjelenése:
Az idegen nyelvű honlapok aránya Németországban 40%, ez valamivel
alacsonyabb a magyar 60%-nál, ami annak tudható be, hogy a német Európában egy
beszélt nyelv, ezért a külföldi érdeklődők kielégítéséhez nincs feltétlenül szükségük
weblapjuk lefordítására. Idegen nyelvként az angol dominál, és megjelenik a francia és
az orosz is.
A holland faiskolák honlapjainál az idegen nyelvűek aránya 50%, viszont
többségük legalább 3 idegen nyelven is megjeleníthető. Az angol, német és francia
nyelvek dominálnak.
Az olasz faiskolák nagy része, 70%-a, elérhető valamilyen idegen nyelven, de
legtöbbször csak egy nyelven. Itt is az angol német és francia nyelvek a jellemzőek.
A román honlapoknál csupán egyet találtam mely idegen nyelven is elérhető,
bár az 3 nyelven is. Ezen a téren erős a lemaradása Romániának, már a honlapok
megtalálása is gondot okozott, és idegen nyelvű megjelenítés nélkül a megtaláltakon is
nehéz eligazodni.

3.2.2.2. Külföldi faiskolai honlapok frissítettsége:
Frissítettség szempontjából a németek abszolút az élen járnak, csupán egy
lapot találtam, amely nem volt friss, az is egy éve került utoljára frissítésre.
A holland faiskolák is jól állnak frissítési gyakoriságból. Honlapjaik 40%-a
friss volt, 30% fél éven belül frissített, és a maradék 30% pedig állandó jellegű honlap
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volt, azaz nem megállapítható, hogy mikor frissítették, tehát egy olyat sem találtam
mely elavult lett volna.
Frissítés szempontjából az olasz faiskoláknál érdekes jelenség figyelhető meg.
Honlapjaikat jellemzően más funkció betöltésére használják, mint külföldi kollégáik. A
honlapok 80% állandó jellegűnek mutatkozott, és a maradék kettő sem volt friss.
Olaszországban nem szokás nyilvánosságra hozni interneten az árjegyzéküket, azt email-en keresztül kell kérnie az érdeklődőknek. Jellemzően az árjegyzék az, amit a
honlap tulajdonosok frissíteni szoktak, ha frissítik honlapjukat, így Olaszországban
árjegyzék híján nem frissítenek, olyan gyakran mint Németországban.
Romániában a lapok fele állandó jellegűnek mutatkozott, 30%-uk friss volt, és
egy nagyon elavultat is találtam. Frissítettség szempontjából ők hasonlítanak legjobban
a magyar viszonyokhoz.

3.2.2.3. Külföldi faiskolai honlapok domain név ellátottsága:
A tíz legmegtalálhatóbb magyar honlap között 2 nem rendelkezett saját
domain-nel, de ez az arány az összes magyar honlap között is. Külföldön ennél jobb a
helyzet. Az összes megtalált német, holland és olasz faiskola saját domain-nel
rendelkezik, és a románok közül is csak egy volt, aki nem saját domain nevet használt.
Véleményem szerint sem éri meg megspórolni azt a 2 ezer forintot. Láthatjuk tehát,
hogy van még min javítanunk.
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4. Saját vizsgálatok raszteres térképekkel:
Célom egy konkrét vállalat területeiről, a Magnolai Bt. Díszfaiskoláról
raszteres térkép készítése, a területek parcellákkal és egyéb objektumokkal való ellátása,
valamint az eredmény webszerveren történő publikálása volt.
Adatforrásként a Földmérési és Távérzékelési Intézet által rendelkezésemre
bocsátott légifelvételeket használtam, mivel nem állt rendelkezésemre geodéziai GPS
készülék, mely centiméteres pontosságra is képes lett volna. A rendelkezésemre álló
GPS készülék csak 3-5 méteres pontosságú mérésre lett volna képes, mely a
díszfaiskolai környezetben nem elegendő, ezért a légifelvételes megoldást választottam.
A légifelvételek 0,5 méteres pixelmérettel rendelkeznek .tif fájlformátumban, melyek a
geoadatokat is tartalmazzák. Az így elért pontosságom 0,5 méter lett.
Az ArcCatalog program segítségével definiáljuk a vektoros adatbázisokat. A
Geoadatbázist választottam, mert egyszerűbb a kezelése a shape file-nál (6. számú
melléklet). A Geoadatbázist megnyitva, hozzá adunk egy vonalas elemosztályt, és
előhívjuk a tulajdonságait. Hozzárendelünk egy mezőt, aminek megadjuk a nevét és a
típusát, majd kiválasztjuk az altípusát is. Kiválasztás után megnyitjuk az ArcMap
programot. A szerkesztést el kell indítani (7. számú melléklet) ahhoz, hogy rajzolni
tudjunk az adott rétegre.

7. számú melléklet: Rétegek szerkesztése
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A réteg attribútum tábláját megnyitva láthatjuk, hogy a létrehozott mezőnk ki
van töltve az egyes altípusok adataival (8. számú melléklet). Ilyen módon digitalizálva
sok időt takaríthatunk meg az egyes elemek attribútumainak utólagos kitöltését
elkerülve.
A Geoadatbázison belül létrehozunk egy Feature Dataset-et, mely segítségével
kapcsoltan tudjuk kezelni az azonos vetületi rendszerrel rendelkező adatokat (9. számú
melléklet). Ezt követően beállítjuk a koordináta rendszert magyarra (10. számú
melléklet), és a térkép kiterjedését (11. számú melléklet). Ezután létrehozzuk a Features
Dataset-en belül a Feature Class-okat (elem osztály), melyek logikailag egy fajta
adatokat tartalmaznak, mint például poligon, vonal és pont. A Features Class-oknak
meg kell adnunk a geometriáját (12. számú melléklet). Ezután egy képet teszünk a
háttérbe úgy, hogy ellátjuk geoadatokkal. A georeferálást úgy végezzük, hogy a
különböző rétegek két-két pontját összekötjük (13. számú melléklet). Ezt a képet a
rendelkezésemre álló nagy léptékű kis felbontású térképből készítettem. Ennek célja,
hogy egy nagyobb áttekinthető térképet kapjunk, ennek pontossága körülbelül 100
méter.
Miután létrejött Geoadatbázisunk, áttérünk az ArcMap programra, és
megnyitjuk szerkesztésre a különböző rétegeket. Ezeket különböző objektumokkal
(poligonokkal, pontokkal és vonalakkal) látunk el (14. számú melléklet). Ezután töltjük
fel az adatokat az SDE-be. Az SDE segít adatbázisba rendezni az ArcMap adatait. A
Parts nevű Features Dataset-be beimportáljuk a Features Class-okat (15. számú
melléklet), majd ezt követően létrehozunk egy Raster Dataset-et a 4 darab területtel és a
georeferált térképpel (16. számú melléklet).

4.1. Webszerveren való publikálás:
A Földrajzi Információs Rendszer (GIS) egy hardverből és szoftverből álló
egység, ami földrajzi adatok tárolására, visszakeresésére, térképi lekérdezésre és
elemzésre szolgál. A térbeli információkat egy koordináta rendszerben ábrázoljuk, mely
a Föld egy meghatározott pontjához köthető.
A térképszerverek nagy mennyiségű vektoros és raszteres állomány
közzétételére szolgálnak. Nem annyira az adatlekérdezést, mint inkább a katalógus
jellegű, illetve terület szerinti keresést támogatják. A térképszerver lényege az, hogy
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eltérő típusú és szervezettségű, vektoros és raszteres adatokat egységes rendszerben
lehessen közzétenni, térinformatikában nem jártas és nem képzett felhasználók számára.
Ezt az ESRI szoftvercsalád két programjával végeztem, az ArcSDE-vel és az ArcIMSsel.

Forrás: http://www.esri.com
Az ArcSDE alapvető szerepet játszik az ArcGIS rendszerekben, biztosítva egy
alkalmazásszervert, ami egyesíti a vektoros és raszteres adatok tárolását egy
adatbázisrendszeren belül. Az ArcSDE támogatja a hosszú tranzakciókat és a
verziókezelést az összetett, többfelhasználós adatszerkesztői környezetekben. Az
ArcSDE szolgáltatások sorozatát nyújtja, hogy növeljük az adatkezelés minőségét,
kibővítsük az adattípusok körét, amelyeket adatbáziskezelő rendszerben (DBMS-ben)
tárolhatunk, valamint rugalmas konfigurációt tesz lehetővé.
Az ArcIMS jelenti a megoldást a dinamikus térképek és GIS adatok
szolgáltatására a weben. Nagyon jól méretezhető keretrendszert nyújt a GIS
webpublikáláshoz. Az ArcIMS bárhol a világon lehetővé teszi számunkra, hogy a
szervertől távol használjunk vezetékes és vezeték nélküli eszközöket az adatbázisunk
eléréséhez. Továbbá például rendszerszolgáltatók is használják az ArcIMS-t arra, hogy
térképeket

továbbítsanak

mobiltelefonokra,

útvonalválasztási

lehetőséggel

és

szomszédsági keresési funkciókkal, biztosítva a személyre szabott közlekedési jelentést.
Az ArcIMS az első internetes térképező megoldás arra, hogy integráljuk GIS adatainkat
a munkaasztalunkon. Varázslók és sablonok vezetnek végig a feladatokon, amelyekkel
a térképeket elkészíthetjük, programozásra nincs szükség. Egyszerűen el kell készíteni
egy térképszolgáltatást, meg kell tervezni a weboldalt és közzé tenni a térképet.
Könnyen használható eszközök segítenek vizsgálni és karbantartani az oldalt. A haladó
felhasználók elérhetnek olyan eszközöket, amikkel konfigurálhatják a kliens- és
szerveroldalt, biztonsági rendszert, megbízható és testreszabott oldalakat készíthetnek.
Az ArcIMS lehetővé teszi, hogy a térképi szolgáltatásoknál meghatározzuk, mely
felhasználók férhetnek hozzá a mi GIS adatainkhoz. Amikor létrehozunk egy
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szolgáltatást webes környezetben, akkor egyúttal azt is meghatározzuk, hogy milyen
eszközöket, szolgáltatásokat, és adatokat teszünk elérhetővé a felhasználók számára.22
Munkámban a Magnolia Bt. légifelvétellel készült raszteres térképeit, az azon
levő objektumokat, és a rendelkezésemre álló kis felbontású nagy léptékű térképet
rendeztem egyetlen raszterkatalógussá.
Első lépésként az ArcCatalog programon keresztül kapcsolódunk egy SDE
szerverhez, majd SDE-be importáljuk a már meglévő raszteres- és geoadatbázist.
Ezt követően megnyitjuk az ArcIMS programot, mely az ArcSDE-n lévő
adatainkat használja publikálásra.
A Start Author menüpont alatt állíthatjuk a megjelenítendő rétegeket és azok
tulajdonságait, itt állíthatjuk például azt is, hogy mely réteg legyen előrébb vagy
hátrébb. Ezt követően az ArcCatalog-ba választanunk kell, hogy helyi gépről, vagy
szerverről kívánjuk-e betölteni az adatokat, ezután létre kell hoznunk a kapcsolatot:

17. számú melléklet: ArcIMS munkafelület, SDE kapcsolat létrehozása
Ekkor a raszteres állományok még nem láthatók, ugyanis az ArcIMS
varázslója nem tud rasztert megjeleníteni, ezért pár dolgon javítanunk kell majd az xml
22

Forrás: http://www.esrihu.hu
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kódban. Miután módosítottuk a raszter adatokat, be kell állítanunk, hogy milyen
sorrendben jelenjenek meg. Célszerű legfelülre a geoadatbázist tenni, majd a kivágott
területeket és leghátra a térképet. Az egyes rétegekre sajátos beállításokat is
alkalmazhatunk (18. számú melléklet). Például a szimbólum menüpont alatt állíthatjuk,
hogy milyen színű, milyen vastag, esetleg szaggatott vonal határolja a területünket.
Állíthatjuk a címke tulajdonságait is. Megadhatjuk például a betűméretét és a színét, de
ami igazán lényeges, hogy megadhatjuk, hogy mekkora méretarány intervallumon belül
legyen látható (19. számú melléklet). Ezután elmentjük .axl file-ként (20. számú
melléklet). Sajnos az .axl file nem támogatja a raszteres állományokat, ezért pár helyen
felül kell írnunk a kódot. Az „US” és „EN” jelzőket átírjuk „HU”-ra, hogy magyar
legyen, a „feature class”-t átírjuk „image”-re, a nevét átírjuk „.raster”-re, a „type
polygon”-t pedig kihúzzuk (21. számú melléklet).
A következő lépés az ArcIMS szolgáltatás összeállítása. Beállítjuk, hogy
melyik map file-t nyissa meg, és létrejön az új service szolgáltatás (22. számú
melléklet). Ettől fogva a szolgáltatásunk a helyi gépünkön megjeleníthető.
A Start Designer funkció arra szolgál, hogy ha már elkészült a szolgáltatásunk,
beállíthassuk annak kinézetét. A Create a Website menüpont alatt megadhatjuk az oldal
nevét (24. számú melléklet). Hozzáadjuk a létrehozott „faiskola” szolgáltatást és a html
viewert választjuk webmegjelenítőként. A Map Extent-ben állíthatjuk, hogy melyik
területünk jelenjen meg alapbeállításként, illetve beállíthatjuk, hogy meddig lehessen
nagyítani (25. számú melléklet), esetünkben a lábodi telephelyet állítottam be
alapbeállításnak (26. számú melléklet). Ez után beállítjuk, hogy méter legyen a
mértékegység, illetve megadhatjuk a megjeleníteni kívánt toolbar funkciókat, azaz,
hogy milyen eszköztárakat tartalmazzon website-unk, ezzel szabályozhatjuk azt is, hogy
a felhasználók mit csinálhatnak az oldalunkon és mit nem. Innentől kezdve tehát
elérhető szolgáltatásunk az interneten, azaz online.
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A

következő

címen

tekinthető

meg

az

elkészült

szolgáltatásunk:

http://vektor.georgikon.hu/website/faiskola/viewer.htm

23. számú melléklet: Online elérhető website-unk kezdőnézete
A felhasználók számára számos lehetőséget nyújt az oldal, az eszköztárak
segítségével mozgathatja, közelítheti, távolíthatja a nézeteket. Lekérdezések is
készíthetők a Query funkcióval. Például, ha a parcella Layer-en lekérdezést szeretnénk
készíteni a Thuja Occidentalis „Smaragd” NOVENY típusú attribútumra, akkor a
megjelenítő megmutatja, hogy azok mely táblákban találhatóak, illetve, hogy azok
mekkora területűek, milyen hosszúak és esetünkben a növények méret szerinti
kategóriáját (27. számú melléklet).
Nagy jövőt látok ennek a technológiának a nyilvántartásban és a tervezésben
betöltött szerepére vonatkozólag.
A cd mellékleten elérhetők és megtekinthetők a használt állományok, illetve
az ESRI által ingyenesen hozzáférhetővé tett megjelenítő programok (letölthetők:
http://www.esrihu.hu).
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5. Következtetések, javaslatok:
A díszfaiskolai ágazatban a honlappal rendelkező vállalkozások aránya 21%.
Ez ma alacsonynak mondható, és mindenképpen növelni kellene. Honlapot a különböző
varázslós rendszerű programok segítségével ma már bárki készíthet magának könnyen
és gyorsan különösebb szakértelem nélkül. A ráfordított idő, energia és pénz gyorsan
megtérülhet. Egy honlap üzemeltetése sokat lendíthet vállalkozásunk színvonalán, az új
piaci lehetőségekről nem is beszélve. A külföldi értékesítés egyik alapkövének tartom
az online megjelenést, ezért aki szándékozik ebbe az irányba nyitni, annak feltétlenül
csak javasolni tudom egy jól megszerkesztett, könnyen áttekinthető, legalább fél évente
frissített, angolul és németül is megjelenő honlap üzemeltetését, az elérhetőséget
térképmelléklettel feltűntetve.
A honlapok több mint felét a keresők nem találták meg, ez a szakértelem
hiányára utal, ekkora sokaságban nem nehéz a mezőny elejébe kerülni, csak egy kicsit
kell utána nézni a témának, és könnyen megtalálhatóvá tehetjük weblapunkat.
Láthattuk, hogy van lemaradásunk a német, holland és olasz faiskolák
honlapjaival szemben egyaránt. Elsősorban nem is a frissítettség és a design a
szembeötlő, hanem amit számszakilag mérni nem tudtam, a tartalom. Tőlünk
nyugatabbra használhatóbb weboldalakat készítenek. Érdekes módon Olaszországban
jellemzően a tradíciókra helyezik a hangsúlyt, ennek mértékét én eltúlzottnak tartottam.
Láthatjuk azt is, hogy Romániához képest sokkal jobban állunk gyakorlatilag minden
téren faiskolai honlap ügyileg. Problémát okozott a honlapok megtalálása, és az azokon
való eligazodás is.
Érdekes lenne vizsgálatot végezni a vállalkozások mérete és a honlapok
vonatkozásában, minden bizonnyal érdekes eredményt kapnánk, de elegendő adat
hiányában ezt nem tudtam elvégezni, annyit azonban elmondhatok, hogy a legnagyobb
magyar faiskolák nem rendelkeznek igazán jól működő és használható weboldallal.
Minden

vállalkozásnak

mérettől

függetlenül

javaslom

legalább

egy

funkcionális honlap elkészítését. Később a látogatottsági adatok alapján már eldönthető,
hogy érdemes-e vele komolyabban törődnie, például láthatjuk, hogy naponta hányan
nézik meg árjegyzékünket. Sok esetben a fejlődéshez az is elég, ha az ember ismeri a
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piacot, már pedig az internet jó visszajelző. Az érdeklődésekből hasznos
következtetéseket vonhatnak le a vállalkozások a jövőbeni stratégiáikra vonatkozólag.
Az online elérhető raszteres térkép létrehozását és nyilvánosságra hozatalát
nagyon hasznosnak tartom. A parcellázás segítségével nem csak a nyilvántartásunkat
tehetjük pontosabbá, egyszerűbbé, és elérhetőbbé, hanem annak adatait az üzletmenet
tervezésében is felhasználhatjuk, hiszen nagyon konkrét és pontos információkkal
szolgál. Például pontosan tárolja egy-egy poligon (parcella) méretét, melyből a
férőhelyére következtethetünk, és a lekérdezések segítségével megszámoltathatjuk az
állományt, fajta, méret, kiszerelés, vagy bármi egyéb alapján, a lehetőségeinknek csak a
képzeletünk szab határt.
Igazán érdekes és még pontosabb méréseket végezhetünk geodéziai GPS
eszközökkel, melyre nekem nem volt lehetőségem. A GPS technológia fejlődésével, és
az egyre növekvő pontosságú mérések egyre könnyebb elérhetővé válásával sokat
változhat ezen eszközök gyakorlati felhasználása.
Egy faiskolában, faiskolai árudában több száz fajta növény is megtalálható,
fajtánként akár 5 féle méretben is, és több féle kiszerelésben, esetleg a beszállító
személyét is nyilván kell tartani, illetve azonos kategóriájú növény több helyen is jelen
lehet egyszerre a faiskolán belül. Ilyen körülmények között, nem könnyű olyan eladót
találni, aki gyorsan kiismerné magát munkahelyén. A GPS-s folyamatos naprakész
nyilvántartásának köszönhetően az eladónak már nem kell megtanulnia, hogy mi hol
található a kertben, vagy hogy mennyibe kerül stb., elég, ha csak előveszi
tenyérszámítógépét és az elnavigálja.
A precíziós mezőgazdaság egyre terjedőben van. Érdemes lenne hasonló GPS
alapú technológiák vizsgálta nagy parcellás rendszerek vonatkozásában, hiszen azok a
mezőgazdaságnak nagyobb volumenét teszi ki, és nemzetgazdasági szerepük is jóval
jelentősebb.
Javaslom továbbá a FÖMI kifelé történő kommunikációjának javítását, hiszen
a jelenlegi 3-4 hónapos ügyintézési idő, kicsit sok egy légifelvétel miatt. Legalább
oktatási célból ingyenessé tehetnék a szolgáltatást, de legalább is csökkenthetnék a
díjakat, mert jelenleg a „díjmentes adatszolgáltatás” azt jelenti, hogy 2000 Ft/km2
helyett 1500 Ft-ot kell fizetni km2-enként a bonyolítási díjon felül, plusz ÁFA. A teljes
összeg esetemben 6 km2 területre 10.000 Ft volt lefelé kerekítve.
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6. Összefoglalás:
Nehéz meghúzni a határt a díszfaiskolai termelők és árudások között, hiszen az
árudáknak is lehet kis kertjük, és ők is nevelgetik a növényeket, amíg azok náluk
vannak, valamint a termelők is üzemeltethetnek kisebb árudákat. A piaci szokások
változóban vannak. Az emberek máshogy viszonyulnak ma a dísznövényvásárláshoz,
mint például 20 éve. Az európai túltermelés hatása érződött hazánkon az Európai Uniós
csatlakozásunk után. Egyre növekedett a behozott faiskolai áruk mennyisége. Idén
(Románia csatlakozása óta) változások figyelhetők meg, valamelyest javult a magyar
faiskolák termékei iránt a külföldi érdeklődés.
A faiskolai termesztésben az egy hektárra vetített termelési érték 20-25szöröse a hagyományos szántóföldi termesztés termelési értékének. Ez lehetővé teszi,
hogy kisebb területeken is komolyabb technikákat alkalmazzanak. Az automatikus
öntözőrendszerek

például

ma

már

szokvány

megoldásnak

számítanak

a

díszfaiskolákban.
Az internet folyamatos terjedésével, és funkcióinak bővülésével minden
vállalatnak számolnia kell, és ki kell használnia azokat. A világhálón való részvétel ma
már minden valamire való cég számára elengedhetetlen.
A GPS alapú technológiák az egyik legdinamikusabban fejlődő részei az
informatikának. Mind szélesedik a felhasználhatóságuk köre, és a kihasználhatóságuk
minősége, megéri tehát mérlegelnünk, hogy mely informatikai eszközöket, hogy tudjuk
optimálisan kihasználni vállalatunkban.
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http://www.pflanzmich.de/
http://www.gartencenter-shop24.de/
http://lorberg.com/
http://www.hachmann.de/
http://www.lve.de/
http://www.ley-baumschule.de/
http://www.karl-schlegel.de/
http://www.baumschule-boysen.de

Frissítve
friss
friss
friss
friss
friss
friss
friss
friss
friss
kb 1 éve

Idegen nyelv
német/angol
német
német
német
német/angol/orosz
német
német/angol/orosz
német/angol/francia
német
német

Hollandia
Faiskola
1. Van den Berk Boomkwekerijen
2. Boomkwekerijen De Batterijen
3. Esveld Plantentuin
4. Ton Van Den Oever
5. Mabo Boomkwekerijen
6. Kuppens Boomkwekerijen
7. KS Boomkwekerijen
8. Tonsel Boomkwekerijen
9. Nico Streng Boomkwekerijen
10. Boot & Co Boomkwekerijen

Honlap
http://www.vdberk.nl/
http://www.batterijen.nl/
http://www.esveld.nl/
http://www.oeverton.nl/
http://www.mabo.nl/
http://www.boomkwekerij-kuppens.nl/
http://www.ksboomkwekerijen.nl/
http://www.tonsel.nl/
http://www.nicostreng.nl/
http://www.boot.nl/

Frissítve
friss
friss
kb fél éve
passz
kb fél éve
passz
kb fél éve
friss
friss
passz

Idegen nyelv
holland/angol/német/francia/spanyol/orosz/cseh
holland
holland/angol/német/francia
holland/angol/német/francia
holland
holland
holland
holland/angol/német/olasz
holland
holland/német
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4/1. számú melléklet: A tíz legmegtalálhatóbb német és holland faiskolai honlap

Németország
Faiskola
1. P&P Baumschulen
2. Eggert Baumschulen
3. Baumschule Floraris
4. Gartencenter-Shop24
5. Lorberg Baumschulerzeugnisse
6. Hachmann Baumschule
7. Lorenz von Ehren
8. Baumschulen Wilhelm Ley
9. Karl Schlegl Baumschulen
10. Johannes Boysen Baum- und Rosenschulen

Honlap
http://www.vivaitorsanlorenzo.it/
http://www.vivaibiagini.it/
http://www.azaleavivai.it/
http://www.vivaitrevisan.it/
http://www.vivai-etna.it/
http://www.becattinipiante.it/
http://www.vivaibattistini.com/
http://www.vivaibreda.it/
http://www.giorgiotesivivai.it/
http://www.zulianivivai.it/

Frissítve
kb 1 éve
kb fél éve
passz
passz
passz
passz
passz
passz
passz
passz

Idegen nyelv
olasz/német
olasz/angol/német/francia
olasz/angol
olasz
olasz
olasz/angol
olasz/angol
olasz/angol/francia
olasz/angol/német/francia/spanyol
olasz

Románia
Faiskola
1. Garden Services
2. Hollandia Garden
3. Arboretumul Simeria
4. Corona Garden
5. Pol Klimex
6. Dream Gardens
7. Odu Garden Center
8. Eden Garden
9. Europlant Pepiniere s.r.l.
10. Decoplant Flora

Honlap
http://www.gardens.ro/
http://www.hollandiagreen.ro/
http://www.icashd.rdslink.ro/
http://www.corona-garden.ro/
http://www.polklimex.ro/
http://www.dreamgardens.ro/
http://www.odu.ro/
http://www.edengarden.ro/
http://www.europlantpepiniere.ro/
http://www.decoplantflora.ro/

Frissítve
friss
friss
kb 6 éve
friss
passz
passz
kb fél éve
passz
passz
passz

Idegen nyelv
román
román
román/angol/német/francia/
román
román
román
román
román
román
román
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4/2. számú melléklet: A tíz legmegtalálhatóbb olasz és román faiskolai honlap

Olaszország
Faiskola
1. Vivai Torsanlorenzo
2. Vivai Plante Biagini
3. Vivai Azalea
4. Vivai Plante Trevisan
5. Vivai Etna
6. Vivai Becattini Carlo
7. Vivai Battestini
8. Azienda Vivaistica Breda
9. Gorgio Tesi Group
10. Zuliani Vivai Piante

Honlap
http://www.tuja.hu/
http://fenyokert.fw.hu/
http://www.magnoliabt.hu/
http://www.floranet.hu/
http://www.silvanus.hu/
http://www.radev.hu/
http://www.haridiszfa.hu/
http://www.disznovenykerteszet.hu/
http://hagyanek.faiskola.hu/
http://www.users.monornet.hu/marotidiszfa/
http://www.diszfa.hu/
http://www.taxusdiszfa.hu/
http://www.orokzold.hu/
http://bettidiszfaiskola.hu/
http://www.szentesifaiskola.hu/
http://diszfa.uw.hu/
http://web-hang.hu/diszfaiskola/
http://www.nastebau.hu/
http://www.baueckerdiszfa.hu/
http://www.budaikertcentrum.hu/
http://rada.hu/
http://www.everling.hu/
http://abelia-faiskola.atw.hu/
http://www.specialmix.hu/
http://www.szeles2000.extra.hu/
http://www.kisskerteszduo.hu/
http://www.ujszaszikert.hu/
http://www.zoldkiraly.hu/
http://www.bhbdiszfaiskola.hu/
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Frissítve
friss
kb 2 éve
firss
kb fél éve
passz
friss
kb 1 éve
passz
passz
kb 5 éve
kb fél éve
passz
passz
passz
passz
kb 2 éve
friss
passz
passz
friss
friss
friss
passz
passz
passz
kb 2 éve
passz
passz
kb 2 éve

Nyelv
magyar
magyar/angol
magyar/angol/német
magyar
magyar/angol/német/orosz
magyar/angol
magyar/angol
magyar
magyar
magyar/angol/német
magyar
magyar/angol/német
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar/angol/német/román/szerb
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar

5/1. számú melléklet: Magyar faiskolai honlapok tulajdonságai

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Faiskola
Wiandt Díszfaiskola
Fenyőkert Díszfaiskola
Magnólia Bt.
Flóra Díszfaiskola
Silvanus Díszfaiskola
Radev Bt. Díszfaiskola
Hári Díszfaiskola
Csillaghegyi Díszfaiskola
Hagyánek Díszfaiskola
Maróti Bt.
Plantheon Díszfaiskola
Taxus Díszfaiskola
Szombathelyi Örökzöld Bt.
Betti Díszfaiskola
Szentesi Faiskola
Körmendi Díszfaiskola
Gorzsás Díszfaiskola
Naste Bau Kft.
Bauecker Díszfaiskola
Budai Kertcentrum
Rada Díszfaiskola
Everling Kft.
Abélia Gyümölcs és Díszfaiskola
Gergely Díszfaiskola
Széles 2000 Bt.
Kiss Kertész Duó Kft.
Újszászi Kft.
Zöldkirály Díszfaiskolai Áruda
B&H&B Faiskola

Tulipa Kft.
Fitoland Dísznövénykertészet
Dr. Fitokup Kft.
Hodák Faiskola
Abéliás Kert
Fontanesia 92 Kft.
Kertmester Kft.
Noske Virágkertészet
Korona Kert Bt.
Natura Kert
Garden 2000 Bt.
Mészáros Díszfaiskola
Balogh Zoltán Faiskolája
Flóra Bella Díszfaiskolai Áruda
Stuja Bt.
Jáky Faiskola
Kertészeti Centrum
Morus Díszfaiskola
Alsótekeresi Faiskola Kft.
Blue Arrow Kertészet
Semiramis Kertköpont
Farkas Családi Faiskola
Herbaline Kertészet
Íriszkert
Abies Díszfaiskola Bt.
Albízia Kertészeti Bt.
Aranyeső Faiskola
Balázs Antal Díszfaiskola
Barkóca Faiskola
Baros László

http://www.tulipakert.hu/
http://www.fitoland.hu/
http://www.homoktovis.com/
http://www.hodakfaiskola.hu/
http://www.abeliaskert.atw.hu/
http://www.fontanesia.hu/
http://www.kertmesterkft.hu/
http://www.noske.hu/
http://www.kert-centrum.hu/
http://www.naturakert.hu/
http://garden-2000-bt.internettudakozo.hu/
http://www.meszarosdiszfa.hu/
http://www.baloghfaiskola.hu/
http://www.florabella.hu/
http://stuja.fw.hu/
http://www.jakyandras.fw.hu/
http://kerteszeticentrum.hu/
http://www.vignyul.hu/
http://www.altekfa.hu/
http://www.bluearrow.hu/
http://semiramiskert.freeweb.hu/
http://www.statice.hu/
http://www.whitetear.hu/herba.html
http://www.iriszkert.hu/
http://www.abiesfaiskola.hu/
http://albizia.atw.hu/
http://www.aranyesofaiskola.hu/
http://www.bubo.hu/
http://www.barkoca.hu/
http://www.okostujas.hu/
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friss
passz
friss
passz
passz
kb fél éve
kb 1 éve
passz
kb 2 éve
friss
passz
passz
passz
passz
kb 1 éve
friss
passz
kb fél éve
passz
passz
kb 4 éve
friss
passz
kb fél éve
passz
kb fél éve
passz
passz
friss
passz

magyar
magyar/angol
magyar
magyar
magyar/román/szerb
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar/angol/német/orosz
magyar
magyar
magyar/angol/német
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar

5/2. számú melléklet: Magyar faiskolai honlapok tulajdonságai

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Berger Trio Kft.
Bioker Kft.
Bioritmus Kertészet
Boda Szak Ért Kft.
Bódis Bokorkert
Bonsai Hungary Kft.
Díszkert Kft.
Dula Faiskola
Éden kertcentrum
Érdi Berkenye Kft.
Évelő Park Kft.
Faiskola Sopron
Fuit Garden Bt.
Fülöp és Társa Kft.
Garden Kft.
Gurisatti Faiskola
Helix Kert Kertészeti Áruda
Hibiscus Faiskola
Hungaroplant Kft.
Jaksics Faiskola
Jövőkert Díszfaiskolai Áruda
Kalászi Faiskola és Kertészet
Kalmár 88 Faiskola Bt.
Kazifa Kft.
Kertdekor Kertészeti Kft.
Köszi Faiskolai Áruda
Kulics László
Larix Faiskola
Látóképi Faiskola
Máder Rózsakertészet

http://www.bergertrio.hu/
http://biokerfaiskola.hu/
http://www.bioritmus.hu/
http://bodakert.hu/
http://www.herbacio.hu/bokorkert/
http://www.bonsaihungary.hu/
http://www.marsnet.hu/diszkert/
http://www.dulakert.hu/
http://www.edenkert-kormend.hu/
http://www.erdi-berkenye.hu/
http://www.evelopark.hu/
http://www.faiskola.sopron.hu/
http://www.fruitgarden.hu/
http://fulopkert.hu/
http://www.garden-kerteszet.hu/
http://www.gurisattifaiskola.hu/
http://www.helix-kert.hu/
http://www.hibiscusfaiskola.hu/
http://www.hungaroplant.hu/
http://www.stonepress.hu/jaksics/
http://www.jovokert.hu/
http://www.freeweb.hu/kalaszikerteszet/
http://kalmar-88.internettudakozo.hu/
http://kazifa.uw.hu/
http://kertdekor.com/
http://www.koszifaiskola.hu/
http://kertkozpont.freeweb.hu/kulics.htm
http://www.larixfaiskola.hu/
http://www.latokep.hu/
http://rozsakerteszet.extra.hu/

- 69 -

friss
friss
friss
passz
friss
passz
passz
kb fél éve
friss
passz
friss
passz
passz
kb fél éve
kb 1 éve
friss
friss
friss
friss
passz
passz
passz
kb fél éve
kb fél éve
kb fél éve
kb fél éve
kb 1 éve
friss
kb fél éve
passz

magyar/angol/német
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar/angol/német
magyar
magyar/angol/német
magyar
magyar/angol/német
magyar
magyar
magyar/angol/német
magyar/angol/német
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar/angol/német/olasz

5/3. számú melléklet: Magyar faiskolai honlapok tulajdonságai

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

Mapol Faiskola
MARSI-KER Kft.
Martin Arbor Bt.
Mátyásföldi Faiskola
Mitsch Faiskola
Mohos Kertészet
Móri Flora Kertészet
New Garden
Oázis Kertészet
Oros Korall Kft.
Örökzöld Faiskola
Örökzöld Faiskola
Park Erdő Kertészeti Kft.
Parti Kertészet
Plant Coop Kft.
Prenor Kft.
Puskás Faiskola
Safru Kft.
Selmi Bt.
Sieberz Kft.
Smaragd-M Kft.
Starkl Kert
Syringa & Juni Kert
Szenészi Faiskola
Tahi Faiskola Kft.
Tamási Faiskola
Treemail
Tujakert

http://www.mapol.hu/
http://www.marsi-ker.hu/
http://martinarbor.hu/
http://www.matyasfoldifaiskola.hu/
http://www.mitschfaiskola.hu/
http://www.mohoskerteszet.atw.hu/
http://www.moriflora.hu/
http://www.newgarden.hu/
http://www.oazis.hu/
http://www.oros-korall.hu/
http://gyorgypap.eurocomnet.hu/
http://members.chello.hu/pentekg/
http://www.parkerdofaiskola.hu/
http://partikerteszet.hu/
http://www.plantcoop.hu/
http://www.prenor.hu/
http://gportal.hu/portal/kertmester/
http://www.safru.hu/
http://www.kertfutar.hu/
http://www.sieberz.hu/
http://www.smaragd-m.hu/
http://www.starkl.hu/
http://www.syringa.hu/
http://www.szeneszi-faiskola.hu/
http://www.tahi.hu/
http://www.tamasi-faiskola.hu/
http://www.treemail.hu/
http://users.freestart.hu/tujakert/
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friss
friss
passz
passz
friss
friss
passz
friss
friss
kb 2 éve
passz
kb 1 éve
friss
passz
kb 2 éve
passz
kb 1 éve
passz
passz
friss
kb 3 éve
passz
passz
kb 1 éve
passz
passz
friss
passz

magyar/angol/német/lengyel
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar/angol
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar/angol/német
magyar
magyar
magyar

5/4. számú melléklet: Magyar faiskolai honlapok tulajdonságai

90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.

6. számú melléklet: Geoadatbázis léterhozása

7. számú melléklet: Réteg szerkesztése

- 71 -

8. számú melléklet: Attribútum tábla kitöltése

9. számú melléklet: Feature Dataset létrehozása
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10. számú melléklet: Koordináta rendszer beállítása

11. számú melléklet: A térkép kiterjedésének megadása
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12. számú melléklet: Geometriai tulajdonság megadása

13. számú melléklet: Háttér réteg georeferálása
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14/1. számú melléklet: A birtok nevű poligon szerkesztése

14/2. számú melléklet: Parcella poligonok szerkesztése
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15. számú melléklet: Feature Class importálása Feature Dataset-be

16. számú melléklet: Raszter Dataset létrehozása
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17. számú melléklet: SDE kapcsolat létrehozása

18. számú melléklet: Rétegek sajátos beállításai
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19. számú melléklet: Címke beállításai

20. számú melléklet: Mentés .axl file-ként
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21. számú melléklet: Az xml kód átírása

22. számú melléklet: Website map file-jának megadása
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23. számú melléklet: A publikált, online elérhető website-unk kezdőnézete

24. számú melléklet: Weblap adatainak megadása
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25. számú melléklet: Áttekintő nézet

26. számú melléklet: Megjelenítés módjának megadása
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27/1. számú melléklet: Lekérdezés előtt

27/2. számú melléklet: „Smaragd” tujára való lekérdezés után

- 82 -

Köszönetnyilvánítás:
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a dolgozatom elkészítéséhez nyújtott
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Nyilatkozat:
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betartottam.

Keszthely, 2007.04.27.

aláírás
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