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1. Bevezetés
Az Internet1 ma már Magyarországon is sok területen a mindennapi élet részévé vált,
bekerült a köztudatba. Történelme nagyjából negyven éves múltra, tömeges elterjedése pedig
több mint tizenöt éves múltra tekint vissza. Hazánkban nehéz meghatározni az Internet
használat kezdetét, körülbelül a kilencvenes évektıl indult, azóta rohamosan fejlıdik és
növekszik a felhasználók száma (jelenleg naponta körülbelül 2,5 millió ember internetezik).
Az eredetileg katonai és szakmai célokra tervezett hálózat gyorsan általános
kommunikációs, információtovábbító médiává vált, majd maguktól adódtak az emberi
kapcsolatteremtés újabb, sokszor korábban soha nem ismert formái. Az eredetileg elsısorban
oktatási és kutatási intézményekben elérhetı hálózatra egyre több intézmény, szervezet, cég
kapcsolódott, így a szolgáltatás hamarosan a nagyközönség számára is elérhetıvé vált
(PERJÉS, 2001).
Mára az Internet által nyújtott legfontosabb szolgáltatások közé tartozik:
 az egyéni vagy csoportos kommunikáció;
 információk szolgáltatása (információk visszakeresése, kiíratása, megjelenítése
(Internet (WWW) keresırendszerek használata, könyvtári katalógusok (OPAC)
használata), szövegek, képek, klipek, programok, stb. letöltése);
 szórakozás;
 kereskedelmi

és

könyváruházak),

üzleti

alkalmazások

(rendelés,

banki

tevékenység

(átutalások,

vásárlás
stb.),

(pl.

CD

vagy

marketing

(pl.

reklámtevékenység));
 egyéb szolgáltatások (pl. programok futtatása távoli számítógépeken) [I 1].
Diplomadolgozatom keretében ezen szolgáltatások közül az információk, adatok
szolgáltatásával foglalkozom részletesebben az agrárium vonatkozásában.

1

Internet: Az Internet egy világmérető számítógép-hálózat, amely kisebb hálózatok ezreinek
összekapcsolódásából áll össze, a hálózatok hálózata, mely adatok továbbítását teszi lehetıvé az egész világon.
Tulajdonképpen egy kommunikációs közeg, egy „információs szupersztráda” (VARGA, 2000).
Az internet technológiájának lényege tehát abban áll, hogy lehetıvé teszi az adatátvitelt egymástól földrajzilag
távol elhelyezkedı számítógépek között.
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2. Témafelvetés
Minden gazdasági tevékenység eredményességének záloga az idıben hozott és kellı
mértékben megalapozott döntés. A megfelelı döntés meghozatalához pedig nélkülözhetetlen
a megfelelı mértékő informáltság. Ezen megállapítás alól a mezıgazdaság sem képez kivételt.
A mezıgazdasági termelıknek – legyenek azok kistermelık vagy nagyüzemi
méretekben gazdálkodók – ugyanúgy alapvetı erıforrásukká kezd válni az idıben érkezı és
megfelelı információ. Éppen ezért megállapítható, hogy a magyar agrárgazdaság számára is
fontos a korszerő információs technológiák alkalmazása.
Napjaink egyik legnagyobb mértékben fejlıdı területe az Internet hálózata, amelyrıl már a
bevezetésben is említést tettem. Az Interneten keresztül elérhetı adatbázisok száma napról
napra növekszik, köztük a mezıgazdasággal foglalkozó oldalak száma is, melyek a
következıket teszik lehetıvé a felhasználóik számára:
 Konkurenciakutatás, versenytárselemzés
 Adatgyőjtés
 Piackutatási eredmények megtekintése
 Elemzések megtekintése
 Informálódás
 Felhasználó csoportok megkeresése
 Apróhirdetések feladása
 Gazdasági, pénzügyi információk győjtése
 Témába vágó újságcikkek keresése
 Üzleti partnerek keresése
 Áru- vagy eszközbeszerzés.
A fenti tényezık szemléltetik az Internet egyre növekvı szerepét a vállalkozások
életében. Az online adatbázisok elınyei közé sorolható, hogy nagy mennyiségő, jellemzıen
számszerő adat prezentálását, leválogatási, szőrési és elemzési lehetıségeket, illetve további
feldolgozhatósági lehetıségeket tesznek lehetıvé.
Diplomadolgozatom témájául egy olyan terület Internetes információforrásainak
feldolgozását választottam, amely többféle felhasználói igény kielégítésére ad lehetıséget. A
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mezıgazdasági információforrásokat az államigazgatás intézményeitıl kezdve a tudományos
kutatásokon keresztül a mindennapi üzleti döntéseken át a különbözı szintő oktatási
tevékenységekben egyaránt használják. Dolgozatomban a feltételezett információforrásokat
szőkítenem kellett, így két csoportot hoztam létre. Az egyik csoportba a hazai online
agrárgazdasági adatbázisokat, a másik csoportba a nemzetközi forrásokat soroltam. Az
adatbázisok vizsgálatánál törekszem a mezıgazdasági vállalkozások lehetıségeit is
feltérképezni.
Ugyanakkor nem törekedtem az Interneten elérhetı mezıgazdasági információforrások
teljes körő bemutatására. Ez a vállalkozás mind a dolgozat terjedelmét, mind az Internet
szolgáltatások gyors változását, illetve a mezıgazdaság szerteágazó mivoltát tekintve
valószínőleg lehetetlen feladat lett volna. Ehelyett a tárgyhoz kapcsolódó leggyakrabban
használt,

a

legtöbb

felhasználói

igényt

kielégítı

forrásokat

választottam

ki

és

csoportosítottam.
Dolgozatom elsı részében az agrárinformatika történeti áttekintésével, a mezıgazdasági
vállalkozások külsı információs igényével, a felhasználói feltételekkel, valamint az
adatbázisrendszerek néhány alapismeretével foglalkozom. Ezt követıen mezıgazdaságtudomány néhány szakterületének kiindulópontját (AKI, PIR, KSH, stb.), a nemzetközi
szervezetek nyújtotta információk jellegzetességeit tárgyalom, végül pedig az agráriummal
közvetlenül foglalkozó adatbázisokat ismertetem.
A dolgozatom végén pedig igyekszem levonni a következtetéseket, illetve rámutatni az
adatbázisok fejlesztési lehetıségeire.
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3. Agrárinformatika történeti áttekintése
Az agrárinformatikáról, mint tudományágról csak a múlt század második felétıl
beszélhetünk, megjelenése szorosan kapcsolódik az informatika megjelenéséhez. Utóbbit az
1950-es évek elején a rendszerszemlélet, a kibernetika és az információelmélet, majd az 1960as években a számítógép-tudomány készítette elı.
A számítógépek megjelenése, majd alkalmazásuk elterjedése megteremtette az
információ tudományterületeihez illeszkedı számítógép-tudomány kialakulásának alapjait. Az
elsı teljesen elektronikus számítógépet 1946-ban készítették az Amerikai Egyesült
Államokban. Ezzel egy idıben meghatározták, hogy a rendszerszemlélet elveinek és
célkitőzéseinek alapvetı szerepe van a természet- és társadalomtudományok területén.
A hatvanas és hetvenes évek folyamán folyamatosan bıvítették az informatikával
kapcsolatos egyetemi képzés hatékonyabbá tételét elıbb külföldön, majd itthon is. A
nyolcvanas évek végére az informatika önálló tudománnyá fejlıdött, amelynek célja az
információk ábrázolása, kezelése, közlése, tárolása jellemzıen számítógépre alapozott,
automatizált információs rendszerek formájában.
Az elmúlt évtizedben Magyarországon Harnos Zsolt publikációi által az informatika,
mint tudományág kiterjedt az agrárgazdaságra és ez által létrejött az agrárinformatika
tudománya, amely a különbözı szaktudományok eredményeire támaszkodva, egységes
rendszerbe foglalja a vizsgálandó objektum összefüggéseit, majd elemzésekkel, modellek
készítésével támogatja a fejlesztési, illetve kutatómunkát (HARNOS In KAPRONCZAI,
2007).
Az agrárinformatika jelentısége és szerepe az elmúlt években folyamatosan bıvül,
hazánkban a kilencvenes évek közepétıl több tanulmány is készült az Európai Unióról, annak
agrárpolitikájáról,

agrárgazdaságáról,

a

csatlakozás

harmonizációs

kérdéseirıl.

Magyarországnak létre kellett hoznia mindazon agrárgazdasági információforrásait, melyek
megfelelnek az EU elvárásainak, ezek a következık voltak:
 A KAP finanszírozási és támogatási forrásainak elérése feltételezi a megbízható
és ellenırzött adatszolgáltatási rendszer létrehozását
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 A fogalmak és az egyes mutatók közötti különbségek megszüntetése
 Intézményfejlesztés megvalósítása mellett a hazai források megnyitása, illetve az
EU-projektek hatékony felhasználása
 Informatikai rendszerekre vonatkozó jogszabályok beépítése a hazai rendszerbe
 Az adatszolgáltató gazdálkodói kör felkészítése az EU adatközlési gyakorlatára,
a fokozódó ügyviteli terhekre
 Az EU-kompatibilitáson felül az adatgyőjtı rendszereknek figyelembe kellett
venniük a hazai sajátosságokat, valamint a gazdálkodás méretbeli különbségeit.
Ezzel összefüggésben a hazai adatbázisoknak meg kellett alapozniuk a KAP
hatásvizsgálatainak elemzı munkáit, illetve a magyar érdekek érvényesítésnek
bizonyítható, tényadatokon alapuló érvanyagát.
A magyar agrárgazdaságnak az EU-hoz történı integrálódásában döntı szerep hárult az
európai követelményekkel összhangban álló makrogazdasági agrárinformációs rendszerek
kialakításának.
A makrogazdasági információs rendszerek közé tartozik a döntéseket meglapozó
információkat szolgáltató Központi Statisztikai Hivatal (késıbbiekben KSH), valamint az
Agrárgazdasági Kutató Intézet (késıbbiekben AKI) adatbázisai és szolgáltatási rendszerei. De
rajtuk kívül több szervezet is foglalkozik adatok győjtésével és feldolgozásával. Mint például
a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) Mezıgazdasági Szakigazgatási
Hivatala (MgSzH), a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH), terméktanácsok,
valamint a Magyar Agrárkamara, sıt az egyetemek is.
Ezen intézmények adatbázisaival, a felhasználóknak kínált szolgáltatásaival a
késıbbiekben részletesen is foglalkozom.
A mezıgazdasági termelık és az információs társadalom egymással szimbiotikus
kapcsolatban állnak (KAPRONCZAI, 2007). A gazdálkodóknak megvannak a kötelezettségei,
illetve lehetıségei az információs társadalomban. Ugyanakkor a legnagyobb problémát az
jelenti, hogy hiába állnak rendelkezésre a megfelelı mennyiségő és minıségő adatok az
agráriumról, a gazdák sem technikailag sem tudatilag nem készültek fel ezen
információhalmazok befogadásához. A jövıben ezen a helyzeten kellene változtatni, a
termelık számára világossá kell tenni mindazon elınyöket, amelyekre az Interneten keresztül
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szert tehetnek. Ebben nagy szerep hárulhat a jövı agrárszakembereinek generációira, köztünk
a mi generációnkra, hiszen meghatározó szerepünk lehet az agrárágazat fejlesztésében, a
vidék népességmegtartó képességének erısítésében, illetve a szaktanácsadási rendszer
vidéken történı kiépítésében.
Tanulmányaim során már többször is hallottam, hogy az információ a hatalom eszköze,
az információ pénz. Ezzel a megállapítással teljes mértékben egyet kell értsek, hiszen
láthatjuk beteljesülését a mindennapi élet bármely területén, különösen a gazdasági életben.
Ahhoz, hogy a mezıgazdasági vállalkozások megerısítsék piaci pozíciójukat,
elengedhetetlen a tájékozódás, a minél frissebb információ megléte. Napjainkban jellemzı,
hogy a meglévı és hasznos adatokhoz nem jutnak hozzá a termelık, mert nem ismerik ezek
elérhetıségét. A média forrásaiból, napilapokból tájékozódnak, holott az Interneten és a
Teletexten keresztül is lehetséges az informálódás. Például a Duna Televízió képújságának
575., 576. oldalán magyar és német zöldség-gyümölcs piaci árak olvashatók. Az Interneten
keresztüli forrásokról, köztük a leggyakrabban látogatott oldalakról az Agrárgazdasági Kutató
Intézet és a Központi Statisztika Hivatal által üzemeltett weboldalakról a dolgozatom késıbbi
fejezetében teszek említést.
A termelık igénylik az információt, de hozzájutásuk fejébe kötelezettségeik vannak.
Adatközlési feladatuk van, így egy fajta adok-kapok viszony alakul ki az adatszolgáltatók és
az adatgyőjtık között.
Az adatszolgáltatásban az önkéntesség elve mőködik, a termelık eldönthetik, hogy
csatlakoznak e rendszerekhez vagy sem. Nyugat-Európa országaiban az adatszolgáltatás
fejében a gazdák valamilyen ellenszolgáltatást kapnak, mely a legtöbb esetben pénzbeli
hozzájárulás.

Németországban

az

állam

hozzájárul

a

gazdaságok

könyvelésének

finanszírozásához, Írországban pedig a szaktanácsadás az ösztönzés eszköze. Más
országokban e kettı kombinációja fordul elı.
Magyarországon sajnos még mindig nagy a bizalmatlanság a gazdák körében, számukra
fontos a teljes anonimitás. Mára az adatszolgáltatók adatainak titkosítása teljes mértékben
megoldott az adatvédelmi törvény elıírásainak érvényesülése révén.
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A cél az, hogy az agrárágazatban dolgozók életét megkönnyítsük a megfelelı adatok
képzésével és feléjük történı eljuttatásával. Ehhez szükség van a gazdaságok technikai és
elméleti, gyakorlati hátterének biztosítására.

4. A mezıgazdasági vállalkozások külsı információ igénye
Jelen fejezet célja, hogy áttekintse a vállalkozás szempontjából külsınek minısülı
információk jellegét, illetve szerepét.
Elıször is fontos tisztázni, hogy mit értünk külsı információn. Külsı adatként
értelmezendı minden olyan adat és szolgáltatás, melyek a vállalkozás környezetét írják le, így
nem sorolhatók a pénzügy-számviteli munka és egy egyszerő CRM adatbázis hatáskörébe,
mégis jelentéssel bírnak a döntéshozatal szempontjából. Ilyenek például a mezıgazdasággal
foglalkozók számára fontos meteorológiai adatok, az általános áradatok, a mőszaki
katalógusok és az egyéb benchmarking2 adatok stb. [I 2].
Az alábbi, általam készített ábrán (1. ábra) igyekeztem összefoglalni a mezıgazdasági
vállalkozások külsı információ igényét. Az igen összetett információigényt jelenleg számos
eltérı, egymás hatáskörét többnyire átfedı szervezet elégíti ki (pl. falugazdász-hálózat,
terméktanácsok, agrárkamarák, FVM Hivatal, AKI), melyek sajnos nem mindig felelnek meg
a vállalkozások elvárásainak.
Ha az alábbi információk egy része egyáltalán nem vagy nem idıben áll a vállalkozás
rendelkezésére, akkor többlethaszontól eshet el, sıt akár veszteséget is könyvelhet el.
Gondoljunk csak arra, ha az idıjárási adatoknak és a növény-egészségügyi elırejelzéseknek a
kistérségi, vagy akár táblaszintő ismerete együtt és külön-külön is nagy haszonnal bír, hiszen
a gazdaságon belül ezen a szempontokból is tervezhetıvé válik például a betakarítás vagy a
növényvédelem ütemezése. Ezáltal az optimális idıpontban tudja elvégezni az adott
technológiai mőveletet, ami valószínőleg többletbevételt eredményez.

2

Benchmarking: Szervezetek közötti (gyártási, szolgáltatási stb.) információcsere a „leghatékonyabb
megoldások” megtalálása érdekében. Vállalati filozófia, amely kölcsönös segítségnyújtás révén kíván
üzleti elınyöket elérni.
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Jogszabályok

Piaci /ár
információk

Statisztikai
adatok

Pénzpiac,
fejlesztési
források

Természeti
környezeti
információk
Üzleti
információk

Mezıgazdasági
Vállalatok

Makrogazdasági
információk
Gazdálkodás

Ágazati
szereplık

Állattenyésztés

Növénytermesztés

Például:
• Takarmány
• Technológia
berendezések
• Növendék
állatok
Stb.

Például:
• Vetımag
• Mőtrágya
• Erıgépek
• Munkagépek
• Alkatrészek
Stb.

Kertészet

Például:
• Vetımag
• Mőtrágya
• Technológia
berendezések
Stb.

Forrás: saját munka

1. ábra: Mezıgazdasági vállalatok külsı információ igénye

A külsı adatok-információk tehát mindezek alapján számos lehetséges szerepet
tölthetnek be a vállalati döntéshozatalban. Ezen szerepek az alábbi listában olvasható
felhasználási területek:
 A döntés-elıkészítés során a vállalat külsı környezetét jellemzı információk (pl. jogi,
gazdaságpolitikai környezet, versenytársak/partnerek jellemzıi az adott térségben)
 A vállalati tervezésbe bevonható (jórészt számszerősített) információk (pl. erıforrásparaméterek).
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 A vállalati tevékenység értékelését lehetıvé tevı információk (pl. hasonló tevékenységet
folytató üzemek eredményességét, hatékonyságát jellemzı mutatók a vállalat szőkebb
vagy tágabb földrajzi környezetébıl.) [I 2].
Lényeges, hogy ezek az információk frissek, megbízhatóak és megfizethetıek legyenek
nemcsak a közepes- és nagyvállalatok, hanem a mikro- és kisvállalkozók számára is.
Ezeket nevezhetjük tehát összefoglalva tágabb értelmezésben üzleti információknak,
melyek a vállalkozási környezetre vonatkozó olyan információk, amelyek befolyásolják a
vállalati döntéshozatalt. Idesoroljuk a piaci, pénzügyi, technikai, technológiai, cég- és jogi
információkat, de híreket, tızsdei árindexet, gazdasági-politikai elemzéseket és még számos
egyéb különleges információfajtát is említhetnék.
Egy 2003-ban, a Berzsenyi Dániel Fıiskola Könyvtár- és Információtudományi Tanszék
által készített felmérés szerint a szükségesnek ítélt információk típusa cégenként változó, de
alapvetıen elmondható, hogy tevékenységi területtıl függetlenül a marketinggel kapcsolatos
információk a legkeresettebbek (2. ábra) [I 3].
Piaci információk
Szakterületi
információk
Cég információk
61,1% 19,4%
69,4%

91,6%
91,6%

Jogi információk
Általános információk

75,0%
77,8%

86,1%
Statisztikai információk
Pénzügyi információk
Egyéb

Forrás: [I 3]
2. ábra: A vállalatok által szükségesnek ítélt információk típusa és keresettsége
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A diagrammból jól kivehetı, hogy a magyarországi vállalatok körében elsısorban a piaci és a
szakterületi információk (91,6%) iránt van a legnagyobb igény. Hasonlóan fontos szerepet
kapnak a cég-(86,1%), a jogi (77,8%), az általános (75%), a statisztikai (69,4%) és a pénzügyi
(61,1%) információk is.
Másik fontos kérdés, hogy a vállalatok honnan szerzik ezen információkat. Egyes
felmérések alapján megállapítható, hogy cégeknek - a nyereség és versenyképesség érdekében
- naprakész információkra van szüksége, melyeket a sajtófigyelés és a számítógépes
adatbázisok használatával érhetnek el elsısorban. Alapvetıen két információszerzési formát
különböztethetünk meg és ezeken belül pedig több forrást, melyeket az alábbi ábra szemlélteti
(3. ábra).
Információszerzés

Szántógéptıl független
Nem interaktív
formák
 Média
 „Papír”
alapú
források
 Személyes
megjelenés

Számítógéphez kötött

Interaktív formák

 Keresés az Interneten
 Szervezeti honlapok

 Telekommunikáci
ós eszközök
 Személyes
megjelenés
 Információs
brókerek
igénybevétele
 „Informális”
források

 URL-katalógusok
 Online adatbázisok
 EDI-kapcsolatok
 Integrált külsı
információs
rendszerek

Forrás: [I 4]

3. ábra: Információszerzési formák
Magyarországon elsısorban az Informatikai és Hírközlési Minisztérium fogja össze a
különbözı informatikai fejlesztési programokat. Ezek fıként a következı célokra
összpontosítanak:
•

közérdekő információk kötelezı nyilvánosságra hozatala és elérhetısége az interneten;
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•

az online tartalomfejlesztés, tartalomszolgáltatás, a minıségi, vonzó tartalmak
támogatása;

•

a szolgáltatások elektronizálása;

•

esélyegyenlıség az információhoz való hozzáférésben.
Kérdés az, vajon mennyire vannak tudatában a cégek annak, hogy az e-gazdaság egyre

inkább befolyásolja életüket, és a megfelelı információ birtoklása versenyképességük záloga
[I 5].

5. Adatbázisok, adatbázisrendszerek építésének, lekérdezések technológiái
Az adatbázisrendszerek építésének és lekérdezésének technológiája az elmúlt
évtizedekben folyamatosan fejlıdött és egyre nagyobb szerephez jutott. Hiszen a világon
naponta több millió olyan adat keletkezik, melyek letárolásra kerülnek és egy részük az
Internetre is felkerül. Éppen ezért ebben a fejezetben szeretném tisztázni az adatbáziskezelés
alapfogalmait, az adatbázisok létrehozásának menetét, az adatkezelés folyamatát, valamint az
adatlekérdezés, illetve a megjelenítés eszközeit.
Elıször szeretnék néhány alapfogalmat tisztázni, hiszen az adatbáziskezelés feltétele,
hogy tudjuk mi az adat, mit értünk adatbázis alatt, illetve mit takar egy adatbáziskezelı
rendszer.
Adatnak nevezünk minden olyan ismeretet, mely elızıleg már rögzítésre került. Ezen adatok
feldolgozásával nyerhetünk információkat, a rendelkezésre álló, tárolt adatokból új
ismeretekhez, információhoz jutunk. Az adatoknak egy jól strukturált halmazát adatbázisnak
nevezzük, amelybıl a késıbbiekben információt akarunk majd nyerni. Az információnyerés
céljából pedig olyan szoftvereket használunk, amelyek lehetıvé teszik az adatbázisok
kezelését (lekérdezés, módosítás, törlés, karbantartás) és amelyeket együtt adatbáziskezelı
rendszernek (Database Management System, DMS) nevezünk. Az adatbázis-kezelés pedig,
maga az adatbázis adatok rendezett formában történı tárolását, kezelését jelenti [I 6].
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5.1. Az Internet és az adatbázisrendszerek kapcsolata

Napjainkban egyre inkább elterjednek az adatbázis alapú weboldalak. Általuk tágul a
tartalomszolgáltatás. Az Internet segítségével, nagymérető adatbázisok egyszerő publikálására
nyílik lehetıség. Különösen fontos ez a gazdasági adatokat, információkat szolgáltató
oldalaknál, ahol folyamatos frissítés szükségeltetik, hiszen akár például a tızsde akár a piaci
árinformációs rendszer, vagy bármely gazdasági adatokat nyújtó adatbázis csak abban az
esetben hasznos a vállalatok számára, ha a legújabb adatokat tartalmazzák. Az Internetes
adatbázisok alkalmazásával a kiszolgálóhoz eljuttatott információ kereshetı, folyamatosan
elérhetı, könnyen módosítható, törölhetı, frissíthetı. Ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy
az adatbázist egyszerre többen elérhetik függetlenül tartózkodási helyeiktıl.
Létrehozásához szükség van egy programozó csoportra, adatbázis szerverre és
webszerverre, illetve az ezekhez kapcsolódó programnyelvekre. Ezek kapcsolatrendszerét
szemlélteti az alábbi ábra (4. ábra).

Forrás: [I 7]

4. ábra: Az adatbázis-szerver és a Web-szerver kapcsolata Internetes
felhasználás esetén
Létezik ugyanakkor egy, a vállalatok vagy szervezetek belsı számítógépes hálózatainak
leírására használt győjtıfogalom, az Intranet, amelyet általában ugyanazok a protokollok
mőködtetnek, mint az Internetet. Elıbbit azonban utóbbival szemben csak a szervezet tagjai
használhatják.
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Az Intranetet általában egy tőzfal választja el az Internettıl, aminek célja, hogy
megakadályozza külsı személyek hozzáférést a belsı hálózathoz. Több telephellyel,
kirendeltséggel rendelkezı cégeknek, szervezeteknek, az Internetre épülı, privát (jelszóval
védett) adatbázisokkal, a telephelyek egymás közti információja könnyen, hatékonyan
megoldható.

5.2. Adatbázis rendszerek létrehozása

Adatbázis rendszert alapvetıen kétféleképpen szoktak létrehozni. Az egyik módja, hogy
egy programozó csoport valamelyik - többnyire harmadik generációs - programozási
nyelvben (pl. C típusú nyelv) megírja a rendszert. A másik módszerben pedig egy már
meglévı rendszerben fejlesztik ki az új rendszert. Ehhez többnyire negyedik generációs
nyelveket használnak. Ilyen típusú rendszerek a CASE3 rendszerek. A legtöbb
adatbáziskezelı

rendszer

rendelkezik

ilyen

CASE

eszközökkel.

Továbbá

vannak

alkalmazásfejlesztı rendszerek is, mint például: QBE, POWER BUILDER, UNIFACE. A
legismertebb adatbáziskezelı rendszerek manapság az ORACLE, MySQL, MS SQL,
INGRES, SYBASE és az INFORMIX. Ezek többnyire nagygépes környezetben mőködnek.
Természetesen vannak PC-re íródott adatbázis kezelı programrendszerek is, mint például:
DBASE, CLIPPER, FOXPRO, MS ACCESS.
Az adatbázis létrehozását mindig az adatbázis tervezés elızi meg. Gondosan fel kell
mérni az adott cég igényeit, meg kell fogalmazni a problémákat. Egy adatbázist manapság
körülbelül egy-két hónap alatt fejlesztenek ki. Ennek körülbelül 70-75%-a a tervezésre megy
el, 10-15%-a a programozásra és a maradék a tesztelésre. Alapos tervezés nélkül ugyanis a
rendszer átláthatatlan lesz, késıbbi módosítás nehezen megvalósítható.
Az adatbázistervezés, az adatok jellegének vizsgálata és a köztük levı kapcsolatok alapos
elemzése után következhet az adatmodell létrehozása [I 6].

3

CASE: számítógép által támogatott szoftverfejlesztı rendszer
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5.3. Adatmodellezés

Az

adatmodellezés

az

adatállományok

tervezésének

korszerő

módszere.

Az

adatmodellezéssel az a célunk, hogy egy információs rendszer adatait és az adatok között
fennálló kapcsolatokat következetesen ábrázolva, elısegítsük a számítógépes információfeldolgozást. Az adathalmaz és az adathalmaz elemei között fennálló kapcsolatok strukturált
leírását adatmodellnek nevezzük.
Egy kielégítı modellnek teljesítenie kell bizonyos feltételeket: átfogónak kell lennie,
azaz minden lehetséges adatot és minden lehetséges kapcsolatot tudnia kell ábrázolni és
kezelni; le kell tudnia írni a valóság általános, lényeges és tartós összefüggéseit; redundancia
mentesnek kell lennie, azaz minden adatot lehetıleg csak egyszer tartalmazzon;
következetesnek kell lennie; valamint az alkalmazott hardverrel és szoftverrel összhangban
levınek kell lennie.
Egy adatmodellnek három elemet kell tartalmaznia: egyed, tulajdonság, kapcsolat.
Egyednek nevezzük a valóság olyan dolgait, amelyek más dolgoktól megkülönböztethetıek,
azaz a valós világban létezı, fogalmi vagy fizikai léttel rendelkezı dolog, amelyet
tulajdonságokkal akarunk leírni.
Tulajdonságnak nevezzük a valóság dolgainak azon jellemzıit, amelyekkel az egyedeket
leírjuk. Az egyedek a tulajdonságértékeikkel azonosíthatók.
Kapcsolatnak nevezzük az egyedek közötti viszonyok fogalmi tükörképeit. Objektumok
közötti viszony [I 6].

5.4. Az adatbáziskezelı rendszer részei

Az adatbáziskezelı rendszereknek három fı része van: kapcsolattartó, mely lehetıvé
teszi, hogy más alkalmazások kapcsolatba tudjanak lépni az adatbázissal; a feladat
átkonvertáló, amely az adatbázis kezelı rendszer nyelvén kapott utasításokat elemzi, értékeli,
és ha végrehajthatóak, meghatározza a végrehajtás várható leghatékonyabb módját; az elérés
meghatározó pedig az objektumok elérésére meghatározott módszert átfordítja az operációs
rendszer számára érthetı parancsokká, elindítja, majd értékeli ezen parancsok végrehajtását.
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Itt kell megemlítenem az adatkezeléshez szükséges három nyelvet, az adatdefiníciós nyelvet
(DDL), az adatkezelı nyelvet (DML), illetve az adatlekérdezı nyelvet (DQL) [I 6].
Adatdefiníciós nyelv (DDL) az adatok struktúrájának (logikai tárolási rendszerének)
leírására használható. Az adatkezelı nyelv (DML) az adatbázis adattartamának módosítására,
kezelésére alkalmazható. Adatlekérdezı nyelv (DQL) pedig az adatbázis adattartalmának
megjelenítéséhez, adatok visszakereséséhez szükséges.
Az

adatkezelési

mőveletek

során

az

adatokon

végrehajtott

számítógépes

tevékenységekkel már nem nyerünk ki új ismereteket. Ha valaki lekérdezést hajt végre az
adatbázisból, akkor információt nyerhet pusztán a megjelenítés, az elrendezés, a válogatás
következtében (HALASSY, 1994).
Az adatbázis kezelık fejlıdése során többfajta logikai modell alakult ki, melyek fıként
az adatok közötti kapcsolatok tárolásában térnek el egymástól. A három alapvetı modell a
hierarchikus, a háló és a relációs modell. Ezek közül napjainkban a DOS/Windows 2000/2003
Server is, illetve UNIX operációs rendszerekben kizárólag a relációs modellre épülı adatbázis
kezelıket használják, éppen ezért csak a relációs modellezés bemutatására törekedtem.
A relációs modell az egyik legátláthatóbb és a nyolcvanas évektıl kezdve a
legelterjedtebb adatmodell. Ebben a modellben az adatokat táblázatok soraiban képezzük le.
Itt nincsenek elıre definiált kapcsolatok az egyes adategységek között, hanem a kapcsolatok
létrehozásához szükséges adatokat tároljuk többszörösen. Ezzel egy sokkal rugalmasabb és
általánosabb szerkezetet kapunk. Jelölésrendszere táblázatokból áll. Ezt a modellt használja
például az SQL nyelv is [I 8].
Relációs adatbázisokat relációs adatbázis-kezelıkkel hozhatjuk létre, szerkeszthetjük és
törölhetjük. A relációs adatmodellben a reláció halmaz, ennek megfelelıen a reláció minden
eleme (azaz sora) egyedi, valamint ennél a modellnél lehetıség van ún. NULL (üres,
ismeretlen) érték megadására is. A relációs adatbázis részei közé tartozik a felhasználókkal és
jogosultságokkal foglalkozó rendszer, a táblák, nézetek, indexek, kényszerek (vagy
szabályok), eljárások és függvények, valamint az ún. triggerek (adatbáziskezelési eljárás
kapcsolók). A felhasználókkal és a jogosultságokkal foglalkozó rendszer feladata az
adathozzáféréshez jogosult felhasználók és jelszavaik nyilvántartása. A táblákban tároljuk az
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adatokat. A táblák felépítése: azonos szerkezető sorok (rekordok), különbözı típusú oszlopok
(attribútumok, mezık). A nézet tulajdonképpen egy állandósított lekérdezés egy vagy több
tábla valamely oszlopainak egymás mellé rendezése. Az index a táblához kapcsolódó, gyors
keresést lehetıvé tevı táblázat. A kényszer vagy constraint a lehetséges adatok halmazát leíró,
korlátozó szabály. Az adatbázisban függvényeket és eljárásokat hozhatunk létre, amelyek
megkönnyíthetik az adatok kezelését. A függvények és eljárások hívását ugyanúgy a
jogosultsági rendszer ellenırzi, mint az adatokhoz való hozzáférést. A trigger pedig egy
eseményre adott automatikus válasz, nem az adatbázis, hanem az adatbáziskezelı része [I 9].

5.5. Adatlekérdezés, megjelenítés eszközei

A lekérdezéseket az adatbáziskezelı általában többféle módon is végre tudja hajtani.
Végrehajtásának menete egy egyszerő fastruktúrával szemléltethetı:
 a fa csomópontjaiban valamilyen (kiterjesztett) relációs algebrai mőveletet hajt végre a
rendszer,
 a mővelet eredménye továbbítódik a szülı felé, ahol újabb mővelet következik,
 a végeredményt pedig a gyökér csomópontbeli mővelet állítja elı [I 10].
Hogy a számításba jövı végrehajtási tervek közül melyiket hajtsa végre a rendszer, azt az
optimalizáló dönti el.
Az adatmegjelenítés eszközei között dinamikus weblapok készítése esetén a lekérdezés
bonyolultságától függıen alkalmazható az IDC-HTX technika vagy az ASP eszközök.
Az IDC (Internet Database Connector) egy SQL lekérdezést és az ezt a lekérdezést
kiszolgáló ODBC eszközhöz csatlakozáshoz szükséges paramétereket tartalmazó állomány. A
lekérdezés eredményeként megjelenı weboldal megjelenítésérıl egy formátumleíró állomány
(HTX) gondoskodik. Ezen módszer alkalmazásával csak egyetlen SELECT utasítással
megfogalmazható lekérdezés hajtható végre [I 11].
Ezzel szemben az ASP (ActiveX Server Page) egy VBScript kóddal és SQL
lekérdezésekkel kiegészített HTML utasításokat tartalmazó állomány, mely egyúttal az
adatbáziseléréshez szükséges információkat is tartalmazza. Az ASP több SELECT
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eredményeként elıálló adatok együttes megjelenítésére képes, ezáltal sokkal rugalmasabb
adathozzáférési lehetıséget biztosít, mint az IDC [I 11].

6. Internet penetráció Magyarországon
Az Internet penetráció nem mást jelent, mint az Internet elterjedtségét, illetve az
elterjedtségre ható tényezık számbavételét. Mivel a dolgozatom témája az Internethez
közvetlenül kapcsolódik, így elengedhetetlen, hogy megemlítsem a hazai penetráció
alakulását, külön figyelmet fordítva a vállalkozások helyzetére.
Számos publikáció, tanulmány készült e témában, mára már intézetek, cégek
szakosodtak arra, hogy módszeresen győjtsék, publikálják, értékesítsék az idevágó
adatsorokat, elemzéseket. Itt szeretném megemlítenem a World Internet Project (WIP)
programot, amely az internet társadalmi hatásainak széles körő vizsgálatára szervezıdött
nemzetközi kutatási program, amely a kaliforniai UCLA Center for Communications Policy
és a szingapuri NTU School of Communications Studies kezdeményezéseként indult 1999
nyarán, de ezen programmal a következı részben részletesebben is foglalkozom [I 12].
Felmerül a kérdés, milyen mérıszámok lehetnek alkalmasak a digitális kultúra, a hálózati
gazdaság, az információs társadalom terjedésének szemléltetésére, jellemzésére. Az Internetpenetráció mérésére kétféle módszert szokás alkalmazni, de ma még sem lehet tudni, melyik
módszer ad megbízhatóbb eredményt.
Az egyik megoldás az a módszer, amikor az Internetre kapcsolt számítógépek számát
megszorozzák valamilyen szorzótényezıvel – azt megbecsülve ezáltal, hogy bizonyos
nagyobb felhasználói szegmensekben egy Internet-hozzáférést biztosító gépet/lehetıséget
hányan vesznek igénybe. A másik becslési technika a klasszikus piackutatási módszertant
alkalmazza, a mintavételezést, amely során adatfelvételek fókuszát kiterjeszti az Internethasználat témakörére is [I 13].
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6.1. World Internet Project (WIP) ismertetése

A World Internet Project (WIP) az egyik legnagyobb szabású nemzetközi összehasonlító
vizsgálat, amely az internet és egyéb más új technológiák társadalmi, politikai és gazdasági
hatásait vizsgálja. Magyarország 2001 óta vesz részt ebben a vizsgálatban. Magyar részrıl a
vizsgálatot a TÁRKI Rt. BME-UNESCO Információs Társadalom- és Trendkutató Központ
(ITTK) közös kutatócsoportja végzi. Jelentıségét az alábbi négy kategóriában foglalhatjuk
össze:
•

Az Internet társadalmi hatásainak vizsgálata

•

A vizsgálat kiterjesztése a használókon túl a nem használókra

•

Longitudinális kutatás

•

Nemzetközi összehasonlítás [I 14].

A magyarországi kutatás évente monitoring jelleggel vizsgálja a lakosság körében az internet,
a digitális technológia terjedésének ütemét, illetve a technológia terjedésének társadalmi
hatásait. Évrıl évre elkészítik az adott év statisztikáját és gyorsjelentések formájában
közzéteszik (FÁBIÁN, 2006).

6.2. Internet

penetráció

alakulása

Magyarországon

és

nemzetközi

viszonylatban

Hazánkban az elmúlt évben a 15-69 éves hazai lakosság 41 százaléka számított
rendszeres internetezınek – 2,9 milliónyian használták legalább havi rendszerességgel az
internetet, közülük 2,6 millióan legalább hetente egyszer körülnéztek a világhálón. Az
internetet ennél többen próbálták ki, ugyanakkor még mindig a lakosság nagyobb részére
igaz, hogy nem rendelkezik semmilyen személyes Internet használati tapasztalattal, illetve az
ott található tartalmakkal, szolgáltatásokkal kapcsolatban. Az alábbi ábrán látható az
internetezık arányának alakulása az elmúlt évek során (5. ábra) [I 15].

- 20 -

60%
50%

46%
40%

40%
30%
20%

36%

34%
28% 26%
25%
22%
20% 21%
17%

32%

41%

39%

49%
41%

34%

28%

10%
0%
2003 / 2004 / 2004 / 2005 / 2005 / 2006 / 2006 / 2007 / 2007 /
II. félév I. félév II. félév I. félév II.félév I. félév II.félév I. félév II. félév
Rendszeresen internetezık

internetet kipróbálók

Forrás: [I 15]

5. ábra: Az Internetet kipróbálók és rendszeresen internetezık arányának alakulása
Ugyan az utóbbi néhány évben dinamikus növekedést figyelhettünk meg az internetet
használók számában, a jelenlegi 41 százalékos penetrációs szint nemzetközi viszonylatban
még mindig alacsonynak mondható és nem csak az USA vagy a skandináv országok
kiemelkedıen magas penetrációs szintjéhez képest, hanem az EU 50 százalék feletti
átlagához, és a legtöbb szomszédos ország adatához viszonyítva is [I 15].
A vállalati Internetpenetráció bemutatásához a GKI Gazdaságkutató Rt. és a T-Mobile
Magyarország Rt. által végzett telefonos felmérés adatait szeretném használni, mely kiterjedt
egész Magyarországra és érintette az összes gazdasági szektort [I 16].
A hazai legalább 5 fıt foglalkoztató cégek körében az Internetpenetráció átlagosan 82%os volt 2005 nyarán. Az Internet-csatlakozással rendelkezı vállalkozások aránya a kisebb
cégektıl a nagyvállalatok felé haladva növekszik: az 5-9 fıs cégek átlagosnál kisebb hányada
(75%-a), míg a 10-19 fıs cégek 84%-a, a 20-49 fıs cégeknek pedig 92%-a rendelkezik
valamilyen internet-hozzáféréssel. Legnagyobb arányban természetesen a közép- és
nagyvállalatoknak van csatlakozása: az 50-249 fıs cégeknek 99%-a kapcsolódik a
világhálóhoz, a 250 fınél több dolgozót foglalkoztató vállalakozások körében pedig
gyakorlatilag 100% a penetráció.
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Az összes vállalkozás körében megállapítható, hogy az Internetpenetráció az átlagosnál
nagyobb a szolgáltatási szektorban (pénzügyi tevékenység, ingatlanügyletek, gazdasági
szolgáltatás) mőködı cégek körében (94%), míg a mezıgazdaság, halászat ágazatok (71%),
ami alacsonyabb, mint az 5 fı feletti cégek átlagos mutatója (82%).
Érdekes összehasonlítani az egyes régiókat, melynek eredményét egy ábrán is
szemléltettem (6. ábra).
Megfigyelhetı az országra jellemzı gazdasági fejlettségi eltérés, hiszen a keleti és északi
területeken a penetrációs szint elmarad az országos átlagtól, míg nyugati részeken meghaladja
azt; az Észak-Alföldön (73%) míg a Közép-Magyarországon és Közép-Dunántúlon (86%).
A számítógépet használó, de Internet kapcsolattal nem rendelkezı cégek aránya az országos
átlagnál (10%) szignifikánsan magasabb a dél-dunántúli régióban (18%) [I 16].
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Észak-Magyarország
Dél-Dunántúl
Nyugat-Dunántúl
Közép-Magyarország
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Számítógépe van, de internet hozzáférése nincs

70% 80%

90% 100%

Van internet hozzáférése

Forrás: [I 16]

6. ábra: Internet-hozzáféréssel és számítógéppel rendelkezı 5 fı feletti
vállalatok aránya regionális szinten
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Internet elérhetıség a mezıgazdasági vállalkozásokban

A mezıgazdasági vállalkozások számítógép ellátottsága, illetve Internet hozzáférése
2005-ben 71% volt, ami elmaradt mind az 5 fı feletti cégek átlagos mutatójához képest (82%)
mind a szolgáltatási szektorban mőködı cégek körében.
Az egyenlıtlen fejlıdés nemcsak az eltérı szektorokban jelentkezik, hanem a
mezıgazdasági vállalatok mérete szerint is jellemzı. A nagyvállalatok jelentıs része már
fejlett elektronikus kommunikációs rendszerekkel rendelkezik, ugyanakkor a kis- és
középvállalkozások túlnyomó többségénél ezek alkalmazása még elenyészı. Magyarországon
tehát az agrárgazdaság egészére kettıség jellemzı, az erısen exportorientált, döntıen külföldi
tulajdonú nagyvállalati (nem feltétlenül termelı) szektor, valamint a belsı, illetve lokális
piacra termelı, nagyrészt hazai tulajdonú kis- és középvállalati szektor elkülönülése [I 17].
Ezen elkülönülés feloldása, illetve a kis- és középvállalati szektor nagyvállalatokhoz történı
felzárkóztatása a cél. Ennek és az agrárszektor információs technológiájának fejlesztése
érdekében az agrártárca 40%-os állami támogatással és ingyenes programokkal segítené a
magyar gazdák számítógépes hátterének megerısítését.
A

regisztrált

termelık

várhatóan

2008.

közepétıl

pályázhatnának

komplett

számítógépes, illetve vállalatirányítási rendszer beszerzésére, mindkét esetben az ár 40%-át
állja a minisztérium. Gépet a GazdaNet-programban rögzített listáról lehet majd választani,
arra pedig egy ingyenes, úgynevezett GazdaNet programot kell telepíteni, amely segítségével
a gazda tájékoztatást kap a támogatásokról, jogszabályokról, tızsdei árakról és egyéb
mezıgazdaságot érintı hírekrıl [I 18].
A programban részt vevı termelıknek havonta legalább egyszer be kell lépniük a
rendszerbe, és ötéves üzemeltetési kötelezettséget kell vállalniuk. A szaktárcánál úgy
számolnak, hogy mintegy 30 ezer gazda él majd ezen lehetıséggel [I 18].
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7. Agrárinformatikai adatbázisok
Az

Interneten

elérhetı

gazdasági

adatbázisok

(hazai

és

nemzetközi

tartalomszolgáltatások) az elmúlt években dinamikus fejlıdésen mentek keresztül mind
mennyiségi, mind minıségi tekintetben, s ezen tendencia egyre gyorsulva továbbra is
folytatódik.
A következı részben szeretném bemutatni a mezıgazdasági vállalkozások számára
elérhetı

legfontosabb

adatbázisokat,

melyek

segítik

munkájukat,

piaci

helyzetük

pozícionálását, versenytársak figyelését, illetve nyomon követik a hazai és nemzetközi
gazdasági helyzet alakulását.
Természetesen nem törekedtem az Interneten fellelhetı gazdasági információforrások
teljes körő bemutatására, az Interneten elérhetı szolgáltatások számának rohamos növekedési
üteme miatt. Ehelyett egyetemi tanulmányaim során szerzett tapasztalataimból kiindulva,
illetve a tárgykörben mutatkozó tényleges, egyes esetekben potenciális, felhasználói (olvasói)
igények szerint igyekeztem a szóbajöhetı információforrásokat csoportosítani.
De elıbb néhány szót szeretnék ejteni az agrárgazdasági adatbázisokról általánosságban.
Az agrárinformációs adatbázisok létrehozásának céljai alapvetıen három fı csoportba
sorolható:
• a vállalkozások támogatása,
• az agrárkormányzat elvárásainak való megfelelés,
• az unió igényeinek kielégítése, ezen keresztül az EU konformitás biztosítása.
Az Európai Unió makrogazdasági információs rendszerei szerteágazóak, de
lényegüket tekintve két markáns csoportba sorolhatók. Ezek:
• az elsıdleges (primer) információs rendszerek;
• illetve a másodlagos (szekunder) információs rendszerek.
A primer információs rendszerek az EU nagy adatgyőjtı és feldolgozó bázisai.
Lényegében ezekre épül az Unió agrárinformációs rendszerének egésze. Négy meghatározó
eleme van, melyek az alábbiak:
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• Az agrárstatisztika, amely az EUROSTAT által irányítva szerteágazó területeken nyújt
statisztikai jellegő információkat az Unión belüli folyamatokról, a fıbb tendenciákról.
• A Piaci Információs Rendszer szolgálja egyrészt a termelıket, tájékoztatást nyújt a
fıbb piaci folyamatokról, de fontos feladata az EU információs igényeinek a
kielégítése is.
• A Farm Accountancy Data Network (FADN) az EU egyik legfontosabb információs
rendszere, mely Magyarországon a Tesztüzemi Rendszernek felel meg. Feladata a
gazdaságok pénzügyi folyamatainak, jövedelemhelyzetének nyomon követése.
• A negyedik elem az Integrált Igazgatási és Ellenırzı Rendszer (IIER), amely a
kifizetések elszámolását, illetve ellenırzését végzi (KAPRONCZAI, 2007).
Ezen rendszerekrıl a következı részben részletesebben is foglalkozom, elsısorban
felhasználói oldalról vizsgálom majd ıket.
A másodlagos, vagy szekunder információs rendszerek közös jellemzıi, hogy az
információikat fıleg a primer rendszerek adatbázisaiból nyerik. Céljuk egy-egy „szőkebb”
terület speciális információigényének kielégítése.

7.1. Hazai online agrárgazdasági adatbázisok csoportosítása

A következıkben a bárki által elérhetı online, magyar szolgáltatások legfontosabb
elemei

kerülnek

bemutatásra.

A

mezıgazdasági

élettel

kapcsolatos

adatbázisok

csoportosítását többféle szempont szerint végeztem, ezek a következık:
 intézményi szempontból kiemelkedı oldalak,
 tartalmi (szaktanácsadási) szempontból kiemelkedı oldalak,
 mezıgazdasági ágazatok szempontjából kiemelkedı oldalak,
 egyetemek által üzemeltetett oldalak,
 üzleti jellegő adatbázisok,
 egyéb közhasznú szolgáltatások.
Az elemzésre kerülı weblapok jellemzését az általános bemutatáson túl, a felhasználók, a
vállalkozások szemszögébıl próbáltam véghez vinni. Elsısorban arra helyeztem a figyelmet,
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hogy milyen adatokat szolgáltat, illetve mennyire felhasználóbarát az oldal, valamint arra,
hogy mennyire gyakran frissítik az adatokat.

7.1.1.

Intézményi szempontból kiemelkedı oldalak

Elıször az agrárstatisztika nyújtotta szolgáltatásokkal, illetve kapcsolódó oldalakkal
foglalkozom. A statisztika célja a tájékoztatás, melynek alapelve, hogy az adatokat minden
felhasználó számára elérhetıvé kell tenni. Ugyanakkor a statisztikai törvény egyik alapeleme
az adatvédelem, mely az adatszolgáltató anonimitását szolgája.
A mezıgazdasági statisztika a gazdaságstatisztika részét képezı ágazati statisztikák
közé tartozik. Nélkülözhetetlen kiindulópontot jelent a mezıgazdasági szektor egészére
vonatkozó felmérésekhez, az agrárpiaci kilátások meghatározásához és a KAP keretében
végrehajtott legtöbb intézkedéshez.
A közösségi agrárstatisztika három pillérre épül:
 agrárgazdaságok struktúrája, a gazdaságok tipológiája,
 a termelés statisztikája, valamint
 a monetáris statisztika (KAPRONCZAI, 2007).
Mindhárom pillér elsısorban az államhatalmi és közigazgatási szervek, valamint a
társadalom szervezeteinek, tagjainak számára, illetve az EU szervei felé nyújt információkat.
A mezıgazdasági vállalkozások, mint felhasználók, elsısorban a monetáris statisztikai
adatokat tudják hasznosítani tevékenységük során, melyet elsısorban az AKI által
üzemeltetett Piaci Árinformációs Rendszer szolgáltat.
Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal (http://www.ksh.hu) feladata az
adatfelvételek tervezése, adatok felvétele, feldolgozása, tárolása, elemzése és közzététele, az
egyedi adatok védelme. A hivatal adatokat szolgáltat az országgyőlés és a közigazgatás
szervei, a társadalmi szervezetek, az érdekképviseletek, a helyi önkormányzatok, a
köztestületek, a tudományos élet, a gazdasági szervezetek, a lakosság és a hírközlı szervek,
valamint a nemzetközi szervezetek, a külföldi felhasználók részére [I 19].
A hivatal tájékoztatása során az alábbi alapelveket érvényesíti:

- 26 -

•

objektivitás, szakszerőség,

•

teljes nyilvánosság (az egyedi adatok egyidejő védelme mellett),

•

egyidejő tájékoztatás.
Az oldal tanulmányozása során elsısorban a mezıgazdasági adatszolgáltatásra

helyeztem a figyelmet és tapasztalataim szerint a legtöbb adat 2006-os vagy annál korábbi,
mely az agrárium esetén réginek mondható, ennek valószínő oka a statisztikai feldolgozások
elhúzódása. Különösen a piaci termelıi és a felvásárlási átlagárak esetében, ahol a termelık
számára egyáltalán nem mindegy milyen áron értékesítik termékeiket. Ugyanakkor adatok
állnak

rendelkezésre

a

fontosabb

növények

vetésterületérıl,

termésmennyiségérıl,

termésátlagáról, az állatállomány megoszlásáról, állatsőrőségrıl, az állati termékek
termelésérıl, sıt még Magyarország földterületének mővelési ágak szerinti megoszlásáról is.
A következı intézmény, melyet kiemelnék az AKI (Agrárgazdasági Kutató Intézet),
mely a Piaci Árinformációs Rendszert (PÁIR), valamint a Tesztüzemi rendszert üzemelteti,
melyek az AKI honlapján keresztül érhetık el (http://www.akii.hu). Ezen weboldal fılapjának
képe látható a 7. ábrán.

Forrás: [I 20]

7. ábra: Az AKI honlapjának fıoldala
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A honlap kialakítása kedvezı, könnyen átlátható, felhasználóbarát, így azok a
látogatók is könnyen alkalmazhatják, akik elıször járnak ezen az oldalon. Mindkét oldalon
található egy menürendszer, mely linkeket tartalmaz, ezáltal könnyítve a navigálást az
aloldalak között. A jobb oldalon megtalálható a PÁIR és a tesztüzemi rendszer elérésének
útja, egy egyszerő kattintással léphetünk tovább e rendszerekbe. A következıkben e két
információforrást szeretném elemezni.
„A FAO meghatározása szerint a Piaci Információs Rendszer (PIR) olyan államilag
mőködtetett szolgáltatás, amely széles körben forgalmazott mezıgazdasági termények árairól
és mennyiségeirıl rendszeresen, megfelelı módon adatokat győjt a vidéki, nagybani és
fogyasztói piacokon, és ezt az információt idıben és rendszeres idıközönként a különbözı
médiumokon keresztül eljuttatja a gazdálkodókhoz, a kereskedıkhöz, a fogyasztókhoz, a
kormányzati tisztviselıkhöz, az agrárpolitika döntéshozóihoz” (KAPRONCZAI, 2007).

Magyarországon az AKI által üzemeltetett Piaci Árinformációs Rendszer Interneten
keresztül érhetı el (http://pair.akii.hu/). A piaci árinformációs rendszerek feladata a piac
szereplıinek tájékoztatása, valamint jelentések készítése.
Az adatszolgáltatói kört elsısorban a feldolgozók alkotják, amelyek úgy kerültek
kiválasztásra, hogy a győjtött információk a mezıgazdasági termékek felvásárlása és az egyes
késztermékek mennyisége szempontjából régiónként és országosan is reprezentatívak
legyenek. A rendszer valamennyi részpiac ár- és mennyiségi információit győjti, majd
régiónkénti- és országos átlagokat készít. Az információk győjtése faxon, vagy elektronikus
úton történik. Ugyanakkor a piaci szereplıkkel közvetlenül is tartják a kapcsolatot, így ez által
a számszerő adatok mellett a piaci folyamatok követéséhez nélkülözhetetlen verbális
információkhoz is hozzájuthatnak. A PÁIR adatforrásait és a rendszer felhasználóit a 8. ábra
mutatja be.
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Elsıdleges információ
szolgáltatók

Gazdálkodók
Jellemzı termelıi árak,
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szolgáltatók

Agribusiness / Kereskedık
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P
Á
I
R

Ágazati szervezetek
(Terméktanácsok,
Agrárkamara stb.)
Kiegészítı információ az
ügyfeleknek
FVM, MVH
Árinformáció, piacelemzés,
a piaci helyzet értékelése

Terméktanácsok
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információ
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Kötelezı árszolgáltatási
tevékenység

KSH
Hozam, állatlétszám stb.
információ
EU
Tagországok piaci árai

Külföldi piaci információs
ügynökségek
Rendszeres információcsere

Külföldi piaci
információs
ügynökségek

Újságok és egyéb média
Átfogó összefoglalók

Forrás: KAPRONCZAI, 2007

8. ábra: A Piaci Árinformációs Rendszer adatforrásai és a rendszer felhasználói
A kívánt adatok megjelenítése egyszerő lekérdezésekkel végrehajtható, néhány
kattintással véghez vihetı. A látogatónak nem kell mást tudni csak a pontos célt. A rendszer
fıoldala a 9. ábrán látható, mely alapján látható, milyen kategóriákban kínál adatokat
felhasználóinak.
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Forrás: [I 21]

9. ábra: A Piaci Árinformációs Rendszer fıoldala
Felhasználói oldalról a PÁIR a termelıknek a következı lehetıségeket nyújtja:
 a megfelelı és egyben valós piaci árak ismeretében profit realizálását,
 elısegíti a piaci szereplık és az állami hatóságok jobb, megalapozottabb döntéseit,
 a gazdálkodók a kereskedıkkel számukra elınyösebb megállapodást köthetnek a
szükséges információk tudatában,
 segítségével a termelık nyomonkövethetik a piacokat az ország bármely területén,
régiónként és eldönthetik, hol érdemesebb megjelenni termékeikkel, valamint
 információhoz jutnak a nemzetközi piacok helyzetérıl, a változó minıségi
paraméterekrıl, ezáltal könnyebbé válik az alkalmazkodás ezen újításokhoz.

A következı adatbázis a Vállalkozáselemzési Osztály által üzemeltetett Tesztüzemi
rendszer

(http://www.akii.hu/videkfejl/_framesfadn.htm).

A

Közös

Agrárpolitika

kialakításához szükséges információk biztosítása végett „az Unió tagországai egy
reprezentatív adatgyőjtésre épülı üzemgazdasági információs rendszert mőködtetnek”
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(KAPRONCZAI, 2007). A meghatározott szempontok szerint kiválasztott üzemek önkéntesen
csatlakoznak a hálózathoz, ezáltal egységes könyvelést vezetnek, s adataikat – az
adatvédelemre vonatkozó elıírások szigorú betartása mellett – agrárpolitikai célokra
rendelkezésre bocsátják.
Az adatgyőjtéssel foglalkozó könyvelıirodáknak a tesztüzemek 80%-ról kell ágazati
költség- és bevétel adatokat győjteniük. Az ágazati adatgyőjtés Tesztüzemi Rendszerbe
szervezését részben takarékossági-, részben szakmai szempontok indokolták. Az adatok
elıállítása egyéni vállalkozások esetében általában könyvelıirodák bevonásával történik,
nagyobb üzemek természetesen a könyvelıirodák felügyeletével önállóan is végezhetik.
Mindkét esetben számítógépes könyvelıprogram alkalmazása szükséges.
Magyarországon

a

Földmővelésügyi

és

Vidékfejlesztési

Minisztérium

az

Agrárgazdasági Kutató Intézetet jelölte ki a Tesztüzemi Rendszer bázisintézményeként. Az
intézet feladata a hálózat mőködésének szervezése, szabályozása, az érintett intézmények –
Európai Bizottság, FVM, Központi Statisztikai Hivatal, könyvelıirodák, érdekképviseleti
szervezetek és kamarák – közötti együttmőködés fenntartása, az adatok ellenırzése,
feldolgozása,

elemzése,

továbbá

az

eredmények

közzététele.

Más

szervezetekkel

együttmőködve az intézet végzi a rendszer teljes mértékő EU harmonizációjából adódó
módszertani fejlesztéseket is.
A mezıgazdasági vállalkozások számára elsısorban a magyar Tesztüzemi Rendszer
által kimutatható hatások jelentenek információt, például a támogatási rendszerben
bekövetkezett változások következményei hatással lesznek e az üzemeik jövedelmére. A
csıdelırejelzı modellel pedig elıre lehet jelezni a csıdbe menı, vállalkozásukat abbahagyó
üzemek számát, szektoronkénti, valamint méretbeli megoszlását.
A következı kiemelt intézeti honlap a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
(http://www.mvh.gov.hu/wps/portal) honlapja. Az oldal kezdı lapja az alábbi ábrán látható
(10. ábra). Az oldal nagy elınye, hogy a középsı felületen, a törzsrészben rögtön a legfrissebb
hírek, illetve pályázati lehetıségek jelennek meg, ezáltal a látogató azonnal szembesül a
legújabb információkkal. Ugyanakkor a baloldalon található menübıl további fontos ismeret
szerezhetı. A menü alatt található egy társoldalak lista, melyen keresztül elérhetı többek
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között a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a Magyar közlöny
honlapja.

Forrás: [I 22]

10. ábra: A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal fıoldala
A weblap további szolgáltatást is nyújt a felhasználók számára, mely az oldal jobb oldalán
látható. Egyrészt „Kiemelt dokumentumok” menüpont alatt megtalálható például a 2008. évi
fontosabb határidık listája, köztük a Területalapú támogatás, vagy a Nemzeti Vidékfejlesztési
Terv keretébe tartozó támogatások leadási határideje. Másrészt az „Alkalmazások” menüpont
alatt elérhetı a Gépkatalógus, E-kérelem 2008 (Elektronikus kérelemkitöltés) és az Építésügyi
Normagyőjtemény oldala, ez utóbbihoz regisztrációs szám szükséges.
Az MVH látja el továbbá az Integrált Igazgatási és Ellenırzı Rendszer (Integrated
Administration and Control System, IACS) üzemeltetését, mely az EU primer információs
rendszerének negyedik eleme. Az IIER Rendszer a KAP egyik meghatározó elemét jelentı

- 32 -

közvetlen támogatásoknak az odaítélését, illetve az odaítélés jogosságának ellenırzését
szolgálja (KAPRONCZAI, 2007).
Az IIER 5 rendszerelembıl áll, melyek az alábbi listában találhatók:
1) Az ügyfélnyilvántartás;
2) A földhasználati nyilvántartás (parcellaazonosítási rendszer);
3) Az állatok azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszer;
4) A támogatási kérelmek nyilvántartása;
5) Az ellenırzı rendszer.
Ezen rendszerelemek közül a parcellaazonosító rendszert és az állatok nyilvántartását
szeretném kihangsúlyozni, hiszen a MePAR kulcsfontosságú az agrárágazat szereplınek
tevékenységeinek folytatásához.
Az IIER rendszer egyik meghatározó eleme a mezıgazdasági parcella nyilvántartás, az
EU

terminológia

szerint

Land

Parcel

Identification

System.

Magyarországon

a

Mezıgazdasági Parcella Azonosító Rendszernek megfelelı MePAR rövidítés a használatos. A
támogatást igénylı mezıgazdasági termelı minden évben köteles bejelenteni valamennyi
általa mővelt parcella nagyságát és ezek elhelyezkedését oly módon, hogy ez alapján az adott
parcella egyértelmően azonosítható legyen az adott ország parcella azonosító rendszerében. A
szolgáltatás elérhetısége http://www.mepar.hu/.
A MePAR biztosítja, hogy a gazdálkodók a támogatási kérelemhez csatolt térképek
segítségével azonosítani tudják az általuk hasznosított mezıgazdasági táblákat. A támogatást
igénylı

gazdálkodónak

meg

kell

tanulnia

a

MePAR

blokktérképek

használatát.

Mezıgazdasági parcelláikat ezeken a térképeken találják meg a hivatkozási alapegységként
használt fizikai blokkok segítségével.
A földterület-azonosítás viszonyítási kerete tehát a fizikai blokk, ami a mezıgazdasági
parcellánál nagyobb egység. A blokkok országosan egyedi azonosítóval vannak ellátva,
amelynek segítségével azonnal kideríthetı az összes olyan adat, ami egy blokkra vonatkozik
(pl. hol helyezkedik el, mekkora a területe, stb.). A MePAR területadatainak felhasználásával
végzi az MVH a kérelmek ellenırzésének bizonyos lépéseit, például a blokkokhoz kötött
területi jogosultságokat.
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Az Állatnyilvántartás rendszere annak érdekében jött létre, hogy az állategyedek, illetve
csoportok támogatás alapját képezhessék az állatok azonosítását biztosító rendszer
létrehozásával,

valamint

a

támogatási

jogosultság

megfelelı

módon

történı

ellenırizhetıségéhez. Minden egyes állattartónak naprakész nyilvántartást kell vezetnie az
általa tartott állatokról, és jelentenie kell az állatok születését, tenyészetek közötti mozgását,
illetve halálát. A szolgáltatással kapcsolatos egyéb információk a következı oldalon érhetık
el: http://www.enar.hu.
Az utolsó általam említett intézményi adatbázis a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium oldala (http://www.fvm.hu/), melynek kezdılapja az alábbi képen látható (11.
ábra).

Forrás: [I 23]

11. ábra: Az FVM fıoldala
A weboldal elemzése során elsısorban a szolgáltatásokra helyeztem a figyelmet, melyek
közül a legfontosabb, hogy az oldal frissítése folyamatos, így az oldal törzslapján rögtön az
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újdonságok olvashatók, ezáltal itt is a látogató azonnal értesülhet a legfrissebb hírekrıl. Az
oldal fımenüje a lap felsı részében található, mely a következı menüpontokból áll:
 A Minisztérium menü, mely az FVM rövid bemutatását szolgálja.
 A Hírek, közlemények menüpont alatt olvashatók a legújabb hírek az agrárium
világából.
 Pályázatok menüpontra kattintva a felhasználó különbözı pályázati felhívásokat
találhat.
 A Jogszabályok menüpont az FVM rendeleteit tartalmazza.
 Az Eseménynaptár pedig a közeljövıben megrendezésre kerülı rendezvények
listáját mutatja be.
Az weblap mindkét oldalán almenüket láthatunk (Infotéka és EU oldalak néven), melyek
lehetıvé teszik a különbözı témák, intézmények, adatok megjelenítését. Számomra az egyik
pozitívuma az oldalnak, hogy a szakértıi névjegyzéken és a szakmai szervezeteken túl
rendelkezésünkre áll egy linkcentrum is, mely a fontosabb hazai és külföldi webhelyeket egy
listában tárolva különbözı kategóriákba (ágazatonként, intézményenként stb.) rendszerezve
tartalmazza.
Véleményem szerint a mezıgazdasági vállalkozók számára ez a honlap az egyik
leghasznosabb oldal, ami az Interneten keresztül rendelkezésre áll.
Egyéb hasznos intézmények által üzemeltetett információforrások:
 Takarnet (http://www.takarnet.hu/), mely a Földhivatal információs rendszere,
földügyi információkat szolgáltat. Belépéshez regisztráció szükséges, illetve díj
fizetése.
 FVM

Magyar

Közösségi

(http://amc.hu/), mely,

Agrármarketing

Centrum

Közhasznú

Társaság

mint a nevében is látszik a Földmővelésügyi

és

Vidékfejlesztési Minisztérium kül- és belföldi piacon tevékenykedı közösségi
agrármarketing szervezete.
 Földhivatali portál (http://www.foldhivatal.hu/) , ahol a fıvárosi és megyei
földhivatalok érhetık el.
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 Országos

Mezıgazdasági

Könyvtár

és

Dokumentációs

központ

(http://www.omgk.hu/), melyet az elektronikus újság kiadványai miatt emeltem ki.
 Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (http://www.mva.hu) olyan szolgáltató
szervezet, amelynek fı feladata a hazai kis- és középvállalkozásoknak nyújtott
szolgáltatásain keresztül e társadalom-, illetve gazdaságpolitikai értelemben egyaránt
kiemelkedı jelentıségő csoport fejlıdésének elımozdítása. A szolgáltatások köre
kiterjed mind az induló mikro vállalkozások, mind a gazdasági és piaci megerısödésre
képes kis- és középvállalkozások segítésére.

7.1.2.

Tartalmi (szaktanácsadási) szempontból kiemelkedı oldalak

Ebben a csoportban elsısorban a szaktanácsadással foglalkozó oldalakat szeretném
bemutatni, elemezni. Mint már azt a korábbiakban említettem az Internet segítségével szinte
minden információhoz hozzájuthatunk, az őrkutatástól kezdve, a napi híreken keresztül a
dohányültetés technológiájáig. Ezen információforrás egyre szélesebb körben való
felhasználása lehetıvé tette, hogy az emberek ne csak kész tényekhez juthassanak, hanem
szaktanácsot is kérhessenek az ország, vagy a világ bármely pontján levı szaktanácsadóktól.
A szaktanácsadás célja, hogy felgyorsítsa azokat az ismeretátadási folyamatokat,
amelyeknek eredményeképpen az ágazat szereplıi, különösképpen a termelık, díjtalanul,
vagy számukra elérhetı áron megkapják a tevékenységük végzése során meghozandó
döntésekhez szükséges információkat.
Kutatásaim során több szaktanácsadással foglalkozó oldalt, céget találtam, mely a
legtöbb esetben egy-egy mezıgazdasági ágazatra vagy annak egy területére specializálódott.
Én két oldalt emeltem ki: az Agrároldal.hu – Minden, ami mezıgazdaság c oldalt
(http://www.agraroldal.hu/), valamint az Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet
szaktanácsadási weblapját (http://www.atk.hu/szaktanacsadas/index.html).
Az Agrároldal.hu – Minden, ami mezıgazdaság weblapján, mint a neve is tükrözi
minden

olyan

tényezırıl

található

információ,

amely

az

agráriumban

folytatott

tevékenységekkel kapcsolatban felmerülhet. Az oldalt folyamatosan frissítik, a legújabb hírek
listája fogad rögtön a megnyitást követıen.
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A fımenü nem kevesebb, mint 43 menüpontból áll. Az elsıre nagyon soknak tőnı szám,
ugyanakkor összeszedett, jól felépített és átlátható
struktúrát takar.
Elsısorban az online szaktanácsadás menüpontot
emelném ki, mely az 12. ábrán megtekinthetı.
Látható, hogy a szaktanácsadási szolgáltatás kiterjed
mind a növénytermesztés mind az állattenyésztés
ágazatára,
agrárjog,

továbbá

a

valamint

a

környezetgazdálkodás,
nemesítés,

az

biotechnológiai

területére is.
Ha

a

felhasználónak

kapcsolatban

kérdése

valamelyik

merül

fel,

területtel

a

megfelelı

menüpontra kattintva megjelenik egy ablak, melyen
keresztül

e-mailben

feltehetı

a

kérdés

és

Magyarország legnevesebb földmővelési szakemberei
válaszolnak.
Forrás: [I 24]

12. ábra: Az agrároldal.hu menüje
Az Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet szaktanácsadási weblapját azért
emeltem ki, mert ez az oldal egyaránt nyújt ingyenes, valamint térítés ellenében szolgáltatást.
Az ingyenes tanácsadás elsısorban a különbözı állatfajták takarmányozási technológiájára
vonatkozik, illetve a takarmányok tartósításának módjára. Térítés ellenében pedig sperma-,
genetikai-, valamint takarmányvizsgálatot is vállalnak. Az oldalon megtalálható továbbá
szakterületenként a kutatók neve, valamint elérhetıségük.
Egyéb szaktanácsadással foglalkozó oldalak közül a teljesség igénye nélkül az alábbiakat
említem meg:
 Magyar Agrár Kft. – Biztonság a mezıgazdaságban (http://www.magyaragrar.hu/)
 Mezıgazdasági szaktanácsadás lapja (http://www.szaktanacsadas.mindenkilapja.hu/)
 FVM

Mezıgazdasági

Gépesítési

Intézet

Országos

Mezıgazdasági

Mőszaki

Szaktanácsadói Központként is mőködik (http://www.fvmmi.hu/szaktan.php?lang=HUN)
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7.1.3.

Mezıgazdasági ágazatok szempontjából kiemelkedı oldalak

A mezıgazdaság a termelıszféra azon ágazata, amely magába foglalja a földmővelést,
azaz a növénytermesztést és az állattenyésztést. A mezıgazdaság e két markáns csoportján
belül megkülönböztetünk számos ágazatot. Ezen ágazatokat a következı ábrában foglaltam
össze a teljesség igénye nélkül (13. ábra).
Mezıgazdaság

Növénytermesztés

Állattenyésztés

 Gabonanövények

 Szarvasmarhatenyésztés
 Baromfitenyésztés

(kukorica, búza)
 Zöldség

 Sertéstenyésztés

 Gyümölcs

 Juhtenyésztés

 Biogazdálkodás

 Lótenyesztés

 Olajos magvúak

 Vadgazdálkodás
 Stb.

(napraforgó, szója)
 Fehérjenövények
(lucerna, fehérhere)
 Stb.
Forrás: saját munka

13. ábra: Mezıgazdasági ágazatok fajtái
Látható, hogy a mezıgazdaság igen szerteágazó, többfajta tevékenységbıl áll. Minden
mezıgazdasági növényfaj és állatfaj külön ágazatot képvisel, köztük az egyre inkább elıtérbe
kerülı biogazdálkodás és a kertészet is, ezen ágazatok képviselıinek különbözı
információkra van szüksége.
Az Interneten természetesen minden ágazatnak van elérhetı saját adatbázisa. Néhány
információforrás, melyet kutatásaim során találtam az egyes ágazatokhoz kapcsolódóan:
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 a Magyar Kukorica Klub (http://www.magyarkukoricaklub.hu/hirek.php) oldalán a
legújabb kukoricafajtákról, hibridekrıl kaphatunk információt, szaktanácsadást,
továbbá üzleti ajánlatok menü alatt vásárlás, eladás is lebonyolítható;
 az Ökogazdabolt (http://www.okogazdabolt.hu/index.html) weblapja az ökológiai
gazdálkodásról nyújt információkat, olyan tápoldatokat és növényvédıszereket,
szakirodalmat és egyéb hasznos kerti eszközöket kínálnak, melyek a környezetkímélı,
mérgek nélküli növényápolásban, növénytermesztésben használhatóak;
 a

Kertpont.hu

(http://www.kertpont.hu/uj/kertpont.php)

weblapja

a

hobbykertészkedéssel foglalkozik;
 a Szılı és Bor információs portál (http://borkincstar.atspace.com/), mely hasznos
információkat szolgáltat a szılı és bor ágazatról, illetve a kapcsolódó témákról;
 a

Magyar

Szürke

Szarvasmarhát

Tenyésztık

Egyesületének

(http://www.szurkemarha.hu/) oldalán az aktualitások, tanúsított termékek, partnerek,
adatbázisok mellett olyan dokumentumok is letölthetık, melyek például a fajta
tenyésztésének, tartásának technológiáját írják le;
 a Holstein-fríz Tenyésztık Egyesületének honlapján (http://www.holstein.hu/)
tenyésztési információkat, tenyészérték adatokat találhatunk az egyesület tagjainak
szánt információk mellett.
A mezıgazdasági ágazatok képviselıi számára az Interneten keresztül elérhetı
adatbázisok számos információt nyújtanak, ezek általában az adott ágazat technológiájának
leírására, az adott állat tartására vonatkozó információk, illetve a növény termesztésének
jellemzıit tartalmazzák. Továbbá elérhetı az adott ágazat termékeinek listája, illetve
természetesen a legfrissebb tudnivalók is.

7.1.4.

Egyetemek által üzemeltetett információforrások

Tény, hogy napjainkban egyre több adatbázis érhetı el az Interneten, köztük az oktatási
és szaktanácsadási tevékenység is növekszik a hálózaton, illetve annak támogatására szabad
felhasználású szoftverek érhetık el, továbbá intenzíven gyarapszik az elektronikus
publikációk köre az agrárterületen is. A kutatási eredményeket, fejlesztéseket és az
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alkalmazásokat hosszasan lehetne sorolni. Az agrárinformatika elfogadottá válásában,
külföldi sikereiben meghatározó szerepet játszottak és töltenek be az egyetemek.
Az egyetemek által üzemeltetett információs rendszerek leginkább a szaktanácsadást
segítik a mezıgazdasági vállalkozók számára. Hazánk egyetemei közül ilyen információs
rendszert mőködtet a Szent István Egyetem, a Gödöllıi Agrártudományi Egyetem, valamint a
Debreceni Egyetem. Ezen adatbázisok listája a következı:
 a BORINFO (http://www.borinfo.hu/), mely a Szent István Egyetem Kertészettudományi Kara által létrehozott adatbázis,
 a

RENOAAR

-

Regionális

Normatív

(http://miau.gau.hu/miau/01/renoaarjuni.html),

AgrárAdatok
melyet

a

Rendszere
Gödöllıi

Agrártudományi Egyetem hozott létre, valamint
 a Magyar Állattenyésztési Adatbázis (http://www.agr.unideb.hu/animaldb/) a
Debreceni Egyetem által készített oldal.
A BORINFO a szılı-bor ágazat információs rendszerének egyik eleme, olyan internetes
adatszolgáltatás,

mely

a

HEGYIR-BORIR-NETIR

adatgyőjtı-adatrendszerezı

programrendszerekre épül. Kezdetben a Szent István Egyetem mőködtette, mára létrejött a
borportal.hu weboldal, melynek célja a magyar borászat, borturizmus és gasztronómia
szereplıinek bemutatása, valamint a látogatók számára programajánlatok, bortesztek, borral
és gasztronómiával kapcsolatos hírek és cikkek közlése. Az oldal nemcsak borkedvelıknek
készült, hanem a borászoknak is érdemes az oldalt rendszeresen látogatni. Az oldal jól
strukturált, nagy elınye, hogy négy nyelven jeleníthetıek meg az információk. Ez utóbbi
tulajdonsága kiemeli a hasonló portálok közül, ez lehetne az egyik fejlesztési irány a magyar
agrárgazdasági adatbázisok körében, a több nyelven történı megjeleníthetıség.
A RENOAAR alapján lehetıvé válik a megyék összehasonlítása, a terület- és
vállalkozásfejlesztési projektek, a mezıgazdasági szaktanácsadók információkkal való
ellátása, az adatbázisokban még fellelhetı ellentmondások feltárása, valamint a szakmai vita
megindulása egy egységes agrárinformatikai arculat hosszú távú kialakítása érdekében.
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A Magyar Állattenyésztési Adatbázis a Debreceni Egyetem által készített oldal sertés, ló,
juh, szarvasmarha és baromfi fajokról tartalmaz információkat. Ezen információk a fajokra
jellemzı általános leírások, a hazai és külföldi helyzet ismertetése mellett tenyésztési
információk, üzemi adatok és fajtákra jellemzı termelési paraméterek. A rendszert a képek és
a videofelvételek teszik értékesebbé, érthetıbbé és láthatóvá a fajtákat, technológiai
rendszereket. Az adatbázis nyitólapját a 14. ábra mutatja be.

Forrás: [I 25]

14. ábra: A Magyar Állattenyésztési Adatbázis nyitóoldala
Mint az ábrán is látható az oldalt utoljára 1997. évében frissítették, létrehozását követıen egy
évvel. Éppen ezért az adatbázis a felhasználóknak elsısorban csak a fajták ismertetésével
nyújt hasznot. A weboldal fejlesztése az új adatok feltöltésével érhetı el.
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7.1.5.

Üzleti jellegő adatbázisok

Ebben a csoportban elsısorban olyan adatbázisokat emeltem ki, melyek cégadatokat
tartalmaznak. A cégadatbázisok elsısorban a versenytársak meglétérıl, illetve számáról
tájékoztatja

a

vállalkozókat,

valamint

a

szükséges

erıforrások

beszerzéséhez,

szállítmányozáshoz, raktározáshoz, egyéb gazdálkodás során felmerülı tényezıkhöz, továbbá
terményeik eladásához (kereskedelem) szolgáltatnak információkat. Ilyen adatbázisok például
a következık:
 az

Agrárkapu.hu

oldalán

keresztül

elérhetı

cégadatbázis

(http://www.agrarkapu.hu/cegadatbazis.php),
 a Webbusiness Szakmai katalógusán belül elérhetı mezıgazdasági cégkatalógus
(http://katalogus.wb.hu/mezogazdasag),
 a cégadatbázis.com (http://www.cegadatbazis.com/), valamint
 a cégbank (http://www.cegbank.hu/).
Az Agrárkapu.hu cégadatbázisa az általam talált legnagyobb mezıgazdasági
cégadatbázis, amely 76 csoportban tartalmaz cégeket. A csoportba sorolás megkönnyíti a
felhasználók munkáját a cégkeresés során, ugyanakkor a weblapon természetesen lehetıség
van keresésre is a Cégradaron keresztül, ahol megye, cégnév vagy ágazat szerint történhet a
szőkítés. Az oldalon saját cégünk regisztrálására is sor kerülhet, mely egy hónapon keresztül
ingyenes, utána pénzbeli térítéshez kötött. A regisztráció során a szokásos adatokon (cégnév,
képviselı, cím, telefonszám, e-mail, stb.) kívül meg kell adni, milyen csoportba tartozik az
adott cég, illetve tevékenységének rövid leírására is szükség van.
Az Agrárkapu.hu

fımenüjén keresztül nemcsak a cégadatbázist érhetjük el, hanem a

Kereskedelmi áruház menü alatt boltok és katalógusok, az Agrárpiactér menüpont alatt pedig
további cégek listáját is. Végül a Sajtó menü alatt a legújabb hírek olvashatók kategóriánként.
A Webbusiness Szakmai katalógusán belül elérhetı mezıgazdasági cégkatalógus 5
kategóriába sorolja a regisztrált cégeket, ezzel segítve a keresést. A regisztrálás során három
típusból lehet választani, melyeknek eltérı költségvonzata van (15. ábra).
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Forrás: [I 26]

15. ábra: A Webbusiness szakmai katalógusába történı bejegyzés
Az esetek többségében a cégek a második és harmadik lehetıséget választják. Azoknak a
cégeknek, melyek rendelkeznek saját weblappal, kedvezıbb a második lehetıség, hiszen egy
egyszerő linkkel az ügyfelek azonnal továbbléphetnek oldalukra. Ugyanakkor a harmadik
bejegyzési típus a saját weboldallal nem rendelkezıknek is kitőnı alkalmat kínál a cégük
interneten történı megjelenésére, elérhetıségük szélesebb körben való terjesztésére.
A Cégadatbázis.com és a Cégbank hasonló elven mőködik, mint a Webbusiness oldala.
A cégek kategorizálva vannak, a regisztrációért fizetni kell a Cégbank esetében, míg a
Cégadatbázis.com adatbázisába ingyenesen kerülnek fel. Természetesen ez utóbbi két
adatbázis nemcsak mezıgazdasági vállalkozásokat tartalmaz, így azok száma lényegesen
kevesebb, mint az Agrároldal.hu cégadatbázisa esetében volt.
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7.1.6.

A

Egyéb közhasznú szolgáltatások

hazai

internetes

agrárgazdasági

adatbázisok

utolsó

csoportjába

mindazon

információforrások kerültek be, melyek nem sorolhatók az elızı csoportokba. Ilyenek az
URL-katalógusok, az interneten is elérhetı mezıgazdasági szaklapok, valamint a pályázat
figyelı.
Az URL-katalógusok elınyei közé tartozik, hogy gyors tájékozódást tesznek lehetıvé
az adott témában, jelen esetben az agrárgazdaság körében, illetve a források jól strukturált
formában érhetık el. Ugyanakkor hátrányai is vannak, hiszen általában kézi létrehozás és
karbantartás jellemzi. Emiatt a teljesség nem biztosítható, kérdéses a frissesség, valamint a
hasznosságuk is változó.
Magyarországon „az egyik leglátogatottabb oldal a Startlap (http://www.startlap.hu/)”
(KİVÁRI, 2006), mely több ezer oldalt kínál különbözı témákban. Az agrárgazdasággal
kapcsolatos oldalak a teljesség igénye nélkül az alábbi ábrán láthatóak (16. ábra).

mezogazdasag.lap.hu

strucc.lap.hu

kert.lap.hu

talaj.lap.hu

novenytermesztes.lap.hu

nyul.lap.hu

zoldseg.lap.hu

tragya.lap.hu

takarmanyozas.lap.hu

malac.lap.hu

gyumolcs.lap.hu

vetomag.lap.hu

szarvasmarha.lap.hu

mangalica.lap.hu

kukorica.lap.hu

agrarinfo.lap.hu

baromfiipar.lap.hu

husipar.lap.hu

buza.lap.hu

bank.lap.hu

allateledel.lap.hu

haziallat.lap.hu

cukor.lap.hu

kormanyzat.lap.hu

Forrás: [I 27]

16. ábra: A Startlap agrárgazdasággal kapcsolatos lapkatalógusa
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Ezen oldalakat böngészve a látogatók számos információhoz könnyedén hozzájuthatnak.
Talán épp ez a hátránya, hiszen egy-egy katalógus több száz weblap linkjét tartalmazza
különbözı csoportokba sorolva, mely a keresés egyszerősítését szolgálja, ennek ellenére
olykor nehéz megtalálni a kívánt információt.
A Startlaphoz hasonló szolgáltatást nyújt a Linkcenter is, ahol szintén megtalálhatóak a
témához kapcsolódó linkeket szolgáltató aloldalak. De ide sorolható még a WYW tematikus
katalógusa vagy a Lapozz keresı és linkgyőjtemény is.
Az interneten is elérhetı mezıgazdasági szaklapok elsısorban a legfrissebb hírekrıl,
pályázatokról történı tájékozódást segítik, továbbá egy-egy ágazatra vonatkozó ismereteket,
tanácsokat szolgáltatnak. Az általam kiemelt mezıgazdasági szaklapok a következık:
 Magyar Mezıgazdaság Kft. (http://www.magyarmezogazdasag.hu/) lapjai,
 a Napi Gazdaság címő napilap (http://www.napi.hu/default.asp?cMenu=AN),
 a Mezıhír (http://www.mezohir.hu/) független mezıgazdasági szaklap, valamint
 a Szabad Föld (http://www.szabadfold.hu/) naprakész hetilap.
Ezen újságok közül míg az elsı három cikkei csak elıfizetés fejében érhetıek el, addig a
Szabad Föld hetilap esetében azok ingyenesen elolvashatók.
A Magyar Mezıgazdaság Kft ágazatonként kínál lapokat, melyek listája a nyitólapon
rögtön megjelenik, ezek a következık:
 Állatorvosok lapja,

 Magyar Mezıgazdaság,

 Állattenyésztık lapja,

 Kertészet és Szılészet,

 Borászati füzetek,

 Kertbarát Magazin,

 Kertgazdaság,

 Kerti Kalendárium,

 mmg-piac,

 Kistermelık lapja,

 Dísznövény kereskedelem,

 Méhészet,

 Állattenyésztés.

A Napi gazdaság címő napilap cikkeinek rövid tartalma megtekinthetı az oldalon,
ugyanakkor a teljes cikk elolvasásához szükség van az elıfizetıként való bejelentkezésre. A
weblap a cikkeken kívül cégadatokkal is szolgál látogatói számára.
A Mezıhír független agrárinformációs szaklap, melynek weblapján a vállalkozók
nemcsak a lap cikkeinek rövid leírásából szemezgethetnek, hanem napi hírekhez,
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pályázatokhoz, FVM hírekhez, meteorológiai adatokhoz is hozzájuthatnak, illetve
apróhirdetéseket is találnak. Az újság aktuális számának témakörönkénti cikkeinek listája,
illetve összefoglalója szintén olvasható a nyitólapon.
A Szabad Föld címő hetilap naprakész információkat szolgáltat, az aktuális lap cikkei
ingyenesen letölthetıek, mely az oldal egyik nagy elınye. Ezen kívül lehetıség van
újságcikkek keresésére témakör, szerzı vagy akár rovatok szerint, továbbá hozzászólásra egyegy témához. Természetesen a hetilapra elıfizetési lehetıség is van.
A Pályázatfigyelı (http://www.pafi.hu/) a hazai társadalmi szervezetek és alapítványok,
intézmények, magánszemélyek, önkormányzatok, vállalkozások számára meghirdetett
pályázati kiírások győjteménye. Itt különbözı bontásban (témák, pályázók típusa)
megtalálható az érvényben lévı pályázatok összessége. Két szolgáltatást emelnék ki a
pályázatok listáján kívül, egyrészt a regisztráltaknak díjfizetés ellenében rendszeresen
küldhetı értesítı a legújabb pályázatokról, másrészt a Segítık menüpont alatt olyan cégek,
alapítványok, szolgálatok listáját találjuk, akik segítenek a pályázatok megírásában.

7.2. Nemzetközi online agrárgazdasági adatbázisok

Mivel

diplomadolgozatom

keretében

elsısorban

a

hazai

agrárágazat

online

adatszolgáltatására helyeztem a figyelmet, ezért a számos külföldi példa közül csak néhányat
kívánok megemlíteni.
Ha nemzetközi szinten vizsgáljuk az Interneten keresztül elérhetı adatbázisokat,
változatos képet kapunk, a helyzet országról országra változik, s ennek tükrében a magyar
online információ szolgálat egyelıre a középmezınyben foglal helyet.
Elsıként az Európai Unió online információ szolgáltatásait emelném ki, amelyek
természetesen többnyelvőek és jól strukturáltak. Nagy mennyiségő tárolt adat áll
rendelkezésre, melyek különbözı témák szerint vannak kategorizálva.
Az

EUROSTAT

az

Európai

Unió

statisztikai

hivatala

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1090,1&_dad=portal&_schema=PORT
AL), mely hitelesíti a tagországok statisztikai adatait, majd továbbítja brüsszeli irányítás felé.
Természetesen számos területrıl győjt adatokat, köztük a mezıgazdaságról is. Az EU
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termelési statisztikája kiterjed a termelés két fı erıforrására: a földterületre és az
állatállományra, valamint a növénytermesztés és az állattenyésztés legfontosabb jellemzıire.
Az EUROSTAT csak a tagországok hivatalos statisztikai szervezeteitıl származó, vagy e
statisztikai szervezetek által hitelesített adatokat fogadja. Magyarországi partnere a Központi
Statisztikai Hivatal.
A FAO (http://www.fao.org/) szintén jelentıs statisztikai adatbázis szolgáltatást nyújt,
akárcsak az USDA (http://www.usda.gov/wps/portal/usdahome), mely az Amerikai
Mezıgazdasági Minisztérium által üzemeltetett agrárgazdasági adatbázis. Az USDA
nyitóoldala látható az alábbi képen (17. ábra).

Forrás: [I 28]

17. ábra: Az USDA nyitólapja
Jól látható, hogy ezen adatbázis esetében is az elsıdleges funkció az információszolgáltatás, a
legfrissebb hírek, pályázatok megjelenítése ezáltal segítve a gazdaság szereplıinek
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tevékenységét. Természetesen menü általi navigálással témakörök szerinti keresés is
biztosított az adatbázisban.
Kiemelendı még a német adatszolgáltatás. Elsısorban a BLE (Die Bundesanstalt für
Landwirtschaft

und

Ernährung)

honlapját

(http://www.ble.de/cln_043/DE/00__Home/homepage__node.html?__nnn=true), valamint az
Agrinet adatbázisát (http://www.agrinet.de/agrinet/) mutatnám be néhány szóban.
A BLE egy német, táplálkozással és mezıgazdasággal foglalkozó szervezet, mely
adatokat szolgáltat a piac alakulásáról ágazatonként, minıségi követelményekrıl illetve
ingyenesen letölthetık a publikációk is, melyek a legújabb kutatási eredményekrıl számolnak
be.
Az Agrinet adatbázisa elsısorban a szaktanácsadást szolgálja, illetve elısegíti a
vállalkozók Interneten történı megjelenését. Továbbá körülbelül száz linkeket találhatunk
ABC sorrendben, ezzel könnyítve a keresést, melyek révén a látogatók további hasznos
weblapokat érhetnek el. Sajnos az oldal hátránya, hogy utoljára 2006-ban frissítették.
Ugyanakkor a linkek által új hírekhez is hozzájuthatunk.
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8. Következtetések, javaslatok
Mint azt már dolgozatom korábbi fejezeteiben említettem napjainkban az adatbázis
alapú weboldalak száma rohamosan emelkedik. Ennek oka, hogy az adatok mennyisége
folyamatosan

nı,

így

az

Interneten

történı

megjelenítéshez

elengedhetetlen

az

adatbázisrendszerek alkalmazása, hiszen általuk egyszerőbbé válik az adatok feltöltése, illetve
a változások követése. Különösen a gazdasági oldalak esetében fontos a megfelelı
mennyiségő és minıségő adatok megléte. Nem kivétel természetesen ez alól a mezıgazdaság
sem.
Kutatásaim során számos agrárgazdasági információkat szolgáltató adatbázissal,
weboldallal találkoztam, melyek közül a legfontosabbakat dolgozatomban is bemutattam,
tapasztalataim szerint az Interneten keresztül minden információ megtalálható, elérhetı, amire
egy gazdaságban szükség lehet. Sajnos a gazdák döntı többsége ezen lehetıségeket még nem
látja át, nem használja ki. A jövıben ezen kellene változtatni.
Véleményem szerint hazánkban a mezıgazdasági termelık és az információs társadalom
szimbiotikus kapcsolata, a két fél közötti bizalmatlanság okozza jelenleg az egyik legnagyobb
problémát, ezáltal szabva gátat az agrárinformációs rendszerek adta lehetıségek
kihasználásának, illetve a rendszerek fejlıdésének.
A másik probléma a gazdák - itt elsısorban a kis- és mikrovállalkozásokra, vagy akár az
ıstermelıkre gondolok – számítógéppel, illetve Internettel való ellátottságában rejlik.
Magyarországon jelenleg az Internet penetrációja még csekély arányt képvisel a maga 41
százalékával. Javaslatom szerint a cél elıször olyan fejlett infrastruktúra kiépítése az ország
területén, mely teljes Internetes lefedettséget biztosít, majd a mezıgazdasági termelık
tájékoztatása mindazon lehetıségekrıl, melyek adottak a világhálón.
Az

online

agrárgazdasági

adatbázisok

létrehozásánál,

illetve

üzemeltetésénél

kulcsfontosságú tényezı a megbízható és friss adatok, hírek megjelenítése, valamint ezek
publikus volta. Hiszen ezen adatok (pl.: árstatisztikák, rendeletek, technológiák, termelési
statisztikák, pályázatok, támogatások, stb.) az agrártársadalom minden szereplıje számára
fontosak.
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Az általam vizsgált információforrások, weboldalak az említett adatok szolgáltatásában
jutnak szerephez. A mezıgazdaság igen szerteágazó ágazat, jelenleg még nem létezik olyan
online adatbázis, amely minden tevékenységi kört lehatárolna az agráriumon belül, illetve
minden, az összes gazdasági tevékenység során felmerülı információ igény teljes körét
kielégítené. Egy ilyen adatbázis létrehozása valószínőleg lehetetlen feladat lenne, éppen ezért
szükség van minél több, akár ágazatonkénti információkat szolgáltató weblapokra, melyek
segítségével hatékonnyá tehetı az információszolgáltatás.
Ezen adatbázisok tervezésénél kulcsfontosságú a felhasználóbarát kialakítás, illetve a
navigálás kérdése, hiszen felhasználói közé nemcsak informatikusok és szakemberek
tartozhatnak, hanem akár a szakmához (informatikához) nem értı személyek is.
Véleményem szerint további hasznos szolgáltatás egy ilyen oldal kialakításánál a
hírlevél küldés lehetıségének megvalósítása hatékonyabbá téve az új információk
szolgáltatását. Így a regisztrált felhasználó nemcsak akkor értesül a hírekrıl, mikor fellép az
oldalra – ami valószínőleg nem naponta történik -, hanem akár e-mailen keresztül is. Hiszen
az emberek az e-mailjeket általában mindennap megnézik, míg egy adott oldal látogatása nem
biztos, hogy napi rendszerességgel történik.
Összességében elmondható, hogy az online adatbázisok létrehozása, illetve a már létezı
adatbázisok fejlesztése továbbra is fontos és szükséges. Kulcsfontosságú, hogy a weblapok
által nyújtott szolgáltatások, adatok megbízhatóak és frissek legyenek, valamint valós képet
mutassanak az agrárágazat helyzetérıl.
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9. Összefoglalás
Diplomadolgozatom keretében az online agrárgazdasági adatbázisok jelentıségére,
elemzésére helyeztem a figyelmet. Célom elsısorban a hazai adatbázisok csoportosítása volt,
valamint példák segítségével mindazon információforrások ismertetése, melyek egy
mezıgazdasági termelı számára elengedhetetlenek.
Mint tudjuk az információ olyan erıforrás, mely alapjaiban határozza meg a
vállalkozások döntéseit, s ez által helyzetüket az egymással folytatott versenyben. Éppen ezért
meghatározó az idı, mely alatt az adatok rendelkezésre bocsátatnak. Itt jelentkezik az
Internetes adatbázisok által nyújtotta elıny, hiszen általuk könnyen és gyorsan elérhetık a
legfrissebb adatok.
Az elmúlt évtizedben Magyarországon az informatika, mint tudományág kiterjedt az
agrárgazdaságra és ez által létrejött az agrárinformatika tudománya. Az agrárinformatika
jelentısége és szerepe folyamatosan bıvül, hazánkban a kilencvenes évek közepétıl több
tanulmány is készült az Európai Unióról, annak agrárpolitikájáról, agrárgazdaságáról, a
csatlakozás harmonizációs kérdéseirıl. Magyarországnak létre kellett hoznia mindazon
agrárgazdasági információforrásait, melyek megfelelnek az EU elvárásainak. Ezen
makrogazdasági információs rendszerek közé tartozik többek között a döntéseket meglapozó
információkat szolgáltató Központi Statisztikai Hivatal és az Agrárgazdasági Kutató Intézet
adatbázisa, valamint ide sorolható a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, a
Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, a terméktanácsok, valamint a Magyar
Agrárkamara, sıt az egyetemek információszolgáltató tevékenysége is.
Nemcsak az Európai Unió intézményei és hazai kormány felé szükséges az információk
eljuttatása, hanem a termelık is igénylik az információt, de hozzájutásuk fejébe
kötelezettségeik vannak. Adatközlési feladatuk van, így egy fajta adok-kapok viszony alakul
ki az adatszolgáltatók és az adatgyőjtık között. Ezt a viszonyt jelenleg még nagymértékben
befolyásolja a gazdák oldaláról fellépı bizalmatlanság. A bizalmatlanság áthidalása az
adatvédelmi törvény elıírásainak érvényesülése révén valósul meg.
A mezıgazdasági vállalkozások által igényelt legfontosabb külsı információk közé
tartoznak a piaci és üzleti információk, a statisztikai adatok, a jogszabályok, az ágazati
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szereplık adatai, pénzpiaci információk, valamint a természeti környezettel kapcsolatos
információk.
Ezen információk elérésében jut fontos szerep az online adatbázisoknak. Az adatbázis
alapú weboldalak száma napról napra növekszik. Az adatbázisrendszereknek köszönhetıen
nagy mennyiségő adatok publikálására nyílik lehetıség. Létrehozásukhoz szükség van egy
programozó csoportra, adatbázis szerverre és webszerverre, illetve az ezekhez kapcsolódó
programnyelvekre.
Az adatbázisrendszerek létrehozásán túl az online információforrások felhasználásának
szempontjából fontos a hazai Internet ellátottság kérdése, hiszen hiába érhetı el a megfelelı
mennyiségő és minıségő adat, ha a vállalkozások technikai okok miatt nem tudnak
hozzáférni. Ugyan az utóbbi néhány évben dinamikus növekedést figyelhettünk meg az
internetet használók számában, a jelenlegi 41 százalékos penetrációs szint nemzetközi
viszonylatban még mindig alacsonynak mondható. A vállalkozások körében megállapítható,
hogy az internet penetráció az átlagosnál nagyobb a szolgáltatási szektorban (pénzügyi
tevékenység, ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás) mőködı cégek körében (94%), míg a
mezıgazdaság, halászat ágazatok (71%), ami alacsonyabb, mint az 5 fı feletti cégek átlagos
mutatója (82%). A cél a 100%, melynek eléréséért különbözı programokat indítanak, ilyen
például a GazdaNet-program is.
Az online agrárgazdasági adatbázisok köre folyamatosan bıvül, dolgozatomban a hazai
adatbázisokat öt csoportba soroltam, az intézményi szempontból, a tartalmi (szaktanácsadási)
szempontból és mezıgazdasági ágazatok szempontjából kiemelkedı oldalak, továbbá az
egyetemek által üzemeltetett oldalak, az üzleti jellegő adatbázisok és végül az egyéb
közhasznú

szolgáltatások

közé.

Minden

csoportban

bemutatásra

került

néhány

kulcsfontosságú adatbázis, így feltárva a termelık számára elérhetı lehetıségeket. Végül a
nemzetközi adatbázisok között olyan weboldalak kerültek bemutatásra, melyek példaként
tekinthetık a hazai szakemberek számára.
Összességében elmondható, hogy az online adatbázisok létrehozása, illetve a már létezı
adatbázisok fejlesztése továbbra is fontos és szükséges. Fontos, hogy a weblapok által nyújtott
szolgáltatások, adatok megbízhatóak és frissek legyenek, valamint valós képet mutassanak az
agrárágazat helyzetérıl.
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