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Előszó
Az elmúlt évtizedben jelentős változásnak lehettünk tanúi az információ-technológiai
eszközök és rendszerek, valamint az ezekre épülő alkalmazások és szolgáltatások
fejlődésében. E változás az agrárgazdaság számára is új lehetőségeket nyitott, sok területen
pedig ma már nélkülözhetetlen eszközök eléréséhez járult hozzá. Magyarországon e
folyamat az agrárgazdaság egészére kiterjedő, úgynevezett Európai Uniós
Agrárinformációs rendszerek bevezetésében és fejlődésében érzékelhető markánsan.
A Magyar Agrárinformatikai Szövetség elmúlt 10 éves tevékenysége az agrárgazdaság
fejlődése, fejlesztése szempontjából is olyan területekre irányult, mint az ágazat és az
agrárinformatikai szakterület szempontjából fontos konferenciák, fórumok, műhelymunkák
szervezése, az agrár-felsőoktatásban az informatikai képzések támogatása,
diplomadolgozat pályázatok kiírása, valamint az Agrárinformatikai Nyári Egyetemek
szervezése, amely az utolsó 3 évben nemzetközi rendezvényként került megrendezésre
hazai és külföldi társszervezetek, intézmények támogatásával.
Különösen fontos, hogy az információ technológiai eszközök, technológiák módszerek
különösen a felsőoktatási intézményekben keletkezett kutatási eredmények minél szélesebb
kör számára váljanak ismertté, illetve minél több területen hasznosuljanak. Fontos ez azért
is mert a szakterületen tevékenykedő oktatók/kutatók számára kutatási eredményeik
megjelentetésére nagyon korlátozott lehetőségek állnak rendelkezésre. Általában a
publikálási lehetőségek meglehetősen korlátozottak, az angol nyelvű források pedig nem
tartalmaznak hazai környezetre vonatkozó kutatási eredményeket, amelyeket a gyakorlati
szakemberek hasznosíthatnának. Ezért a hazai oktatók/kutatók, PhD hallgatók kutatási
eredményeinek közzététele, publikálása a gyakorlat számára is hasznos lehetőséget
biztosít,
Ennek a küldetésnek a betöltéséhez ad segítséget a Magyar Agrárinformatikai
Szövetségnek az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív
Programjában az „Innovatív információtechnológiák agrárgazdasági kutatási, fejlesztési
alkalmazási eredményeinek disszeminációja” című projekt megvalósítása, melynek részét
képezi e tanulmánykötet megjelentetése is. Bízunk benne, hogy a tanulmánykötet sorozat
nyomtatott és elektronikus formájú megjelentetése a szakterület fejlődését szolgálja.

A szerkesztők.
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Burgonyafajták minősítése
(Fajtaazonosítás és ~minősítés digitális képanalízis felhasználásával) 1
Csák Máté
Pannon Egyetem Georgikon Kar, Gazdaságmódszertani Tanszék, Keszthely
mate.csak@georgikon.hu
Abstract: The topic of the dissertation involves working out a qualifying system for potato improvement
based on the fractal analysis of digital photos, which is capable of separating potato varieties or
identifying qualitative differences in a relatively simple and economic way.The goal of the research
project was to investigate whether Spectral Fractal Dimension (SFD) value of digital images is applicable
to describe various quality characters of potato tubers and whether SFD values could be used for the
identification of certain varieties – if so, which conditions were the most important to enable this process.
The additional goal of the dissertation is to develop such an up-to-date computational information system
which is suitable for both storing data of sublimation and experimental data as well as its overall
analyzing. Considering the above aims, we developed an evaluation computer program which determines
the SFD values of the 4 conditions of potato tubers: skin colour; raw flesh-colour; boiled flesh-colour;
graying of flesh-colour after 24 hours in RGB spectrum and in all of its sub-spectrums (R, G, B). In total
2080 digital images (RGB 24 bit, JPEG image, resolution 2544*1696 pixel) of 13 varieties from
4 examining period were analyzed. Based on our results in general we can state that SFD analysis can be
used in potato breeding only when digital images were made under well-determined, standardized
conditions. Detailed statistical analysis (hypothesis tests, principal component analysis and non-hierarchic
cluster analysis) showed that SFD was not suitable for qualifying of the examined tuber characters within
a genotype. In most cases when deviations were analyzed between different years in case of the same
genotype, it became evident, that significant deviations exists within the same genotypes as well.
We could conclude that the identification of genotypes should be related not to one particular SFD value,
but to the control of the given year with the known value.When analyzing the differences between certain
genotypes on yearly basis, it can be stated that – irrespective of characteristics or the studied spectrum –
there is not one case where the separation of genotypes would completely be realized significantly. There
are genotypes, however, which can be separated 100%, though the genotypes and their characteristics
changed every year. It cannot be stated either that by combination of the values of different characteristics
and spectrums, separation is not possible. We used non-hierarchic cluster analysis to solve this problem.
As a result of the method, the separation of genotypes was successful every year, so by summarizing the
joint RGB SFD value of 4 characters with the values of another spectrum the separation will be complete.
Thus, it can be stated that the aim can be realized but practical applicability requires further examination,
while current results of the presented study can be utilized on research level successfully.
Keywords: Potato, image processing, variety identification, Spectral Fractal Dimension, Principal
Component Analysis
Összefoglaló:A disszertáció témája kidolgozni egy, a burgonyagumó egyes állapotairól készült digitális
képek analízisén alapuló objektív értékeket adó, olyan minősítési rendszert, amely vagy a burgonyafajták
elkülönítését, vagy a fajtán belüli minőségi különbségeket képes viszonylag egyszerűen és gazdaságosan
kimutatni.Célul tűztem ki annak megállapítását, hogy a burgonyagumókról készült képek Spektrális
Fraktál Dimenzió (SFD) értéke alkalmazható-e, és mely körülmények között a gumók különböző
állapotainak jellemzésére. El kívántam dönteni, hogy az SFD érték alkalmas e a burgonyagumók
kiválasztott tulajdonságai alapján az egyes fajták elkülönítésére, s ha igen, mely állapot, vagy állapotok
határozzák meg ezt az elkülöníthetőséget? A dolgozat további célja volt, egy olyan korszerű számítógépes
információs rendszer létrehozása, amely egyszerre alkalmas a nemesítési- és az ehhez kapcsolódó
kísérleti adatok tárolására és komplex elemzésére is.Vizsgálataimat a Pannon Egyetem Burgonyakutatási
Központ 11 fajtáján és két Holland fajtán végeztem. Az egyes fajták 4 féle gumótulajdonságát vizsgáltam
(héjszín, nyers hússzín, főtt hússzín, 24 órás nyers hússzürkülés) 10-szeres ismétlésben, összességében
2080 db 24 bites (RGB) digitális, JPG képformátumú, 2544*1696 felbontású fénykép elemzésével.A fenti
célkitűzések megvalósításához egy számítógépes programot készítettem, amely képes a gumók 4
állapotáról készített képek SFD értékének meghatározására és kiértékelésére az RGB szintérben, s annak
minden alterében (R,G,B).A kísérletek megelőző vizsgálatok eredményei azt mutatták, hogy amennyiben
a burgonyanemesítési kutatásokban fel szeretnénk használni az SFD értéket, akkor a képeket állandó, jól

1Doktori

(Phd) értekezés első téma
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meghatározott, standardizált felvételezési körülmények között kell elkészítenünk. A standard
körülmények között készített képek SFD adatainak párosított t-próbával és főkomponens analízissel,
valamint nem-hierarchikus klaszter analízissel történő elemzése — a különböző tulajdonságok és a
színterek eredményeinek variációjával — azonos évjáraton belül igen, de különböző évjáratok között —
függetlenül a vizsgált tulajdonságtól, és a vizsgált színtértől — nem tette lehetővé a vizsgált fajták
elkülönítését. Az esetek nagy részében a különböző évek az azonos fajtán belül is különbséget mutattak.
Ennek alapján azt a következtetést vontam le, hogy a fajták azonosítását nem egy meghatározott SFD
értékhez, hanem az adott év ismert SFD értékű kontrolljához kell viszonyítani. A több időszakra
vonatkozó gyakorisági értékek alkalmazásával megállapítottam a fajták páronkénti elkülöníthetőségének
várható mértékét is.A statisztikai elemzések eredményei alapján a tulajdonságok fajtán belüli
minősítésére az SFD nem alkalmas. Ennek oka, hogy a 13 fajtából 12 esetben a minimum és maximum
értékek relatív eltérései nagyságrenddel nagyobbak voltak, mint a legkisebb szignifikáns értékhez tartozó
relatív eltérés. Ez azt jelenti, hogy az egyes fajták várható értékei és azok szórása által meghatározott
intervallumok átfedik egymást, és így nem lehet egyértelműen minőségi értékhatárokat meghatározni.Az
eredmények alapján kijelenthető, hogy a burgonyagumók egyes állapotairól készült digitális fényképek
SFD értékeit alapul vevő módszer — a jelenlegi technológiai színvonalon — a gyakorlatban csak
korlátozottan alkalmazható a fajták, nemesítési vonalak jellemzésére. A kapott eredmények a kutatói
munkában azonban már jelenleg is jól hasznosíthatók. A módszert célszerű tovább fejleszteni, pl. a képek
látható hullámhosszon túli tartományokban (UV és közeli infravörös) való kiértékelésével.
Kulcsszavak: Burgonya, képfeldolgozás, fajtaazonosítás, Spektrális Fraktál Dimenzió, Főkomponens
analízis

Bevezetés
A burgonya az egész világon, így Magyarországon is fontos szerepet tölt be a humán
táplálkozásban. A szántóföldi növények közül a harmadik legfontosabb élelmiszernövény. Egy főre
jutó éves fogyasztása Magyarországon kb. 60 kg. Ennek ellenére a burgonyaágazat napjainkban
komoly problémákkal küzd. Ennek az állapotnak egyik jellemző adata az elmúlt évek alacsony
termésátlaga (KSH 2003-2007: 20,8 t/ha) – amely mintegy fele a fejlett országokénak. Ehhez járul
a vetésterület nagyságának folyamatos csökkenése (KSH 2003-2007: 21,5 %). Az ágazat
minőségbiztosítása – különösen az étkezési burgonyatermesztés és forgalmazás terén szintén sok
kívánni valót hagy maga után. A jó minőségű étkezési burgonya előállításának alapja a kiváló fajta
és a minőségi vetőburgonya használata. A magyarországi burgonyatermesztés jelenleg mintegy
80%-ban külföldi, a hazai ökológiai viszonyokat kevésbé tűrő, betegségekre fogékony fajták
termesztésén alapul. A hazai nemesítésű, jó alkalmazkodó képességű, rezisztens fajták részaránya
alig éri el a 20 %-ot. Ha ehhez még hozzávesszük, hogy a termőterület több mint 50%-ára 3 éves
vagy annál idősebb, az esetek többségében nem fémzárolt, gyenge minőségű „vetőburgonyát”
ültetnek a termelők, úgy érthető az alacsony termelési színvonal2008b.
A Keszthelyen működő Burgonyakutatási Központ öt évtizede folytat egy az új fajtáktól elvárt
minőségi és rezisztens tulajdonságok szigorú szelekcióján alapuló komplex nemesítési programot.
Az itt előállított fajták közös jellemzője, hogy kiváló minőségük mellett olyan összetett rezisztens
tulajdonságokkal rendelkeznek, különféle kórokozókkal, kártevőkkel, élettani stresszekkel
szemben, amelyek kiemelkedő gazdasági előnyt jelentenek a termesztők számára.
Minden nemesítői munka egyik alappillére a nemesítési vonalak, genotípusok tulajdonságainak
megbízható minősítése, később pedig a fajtajelöltek, fajták egyértelmű azonosíthatóságának,
megkülönböztethetőségének biztosítása. Ez utóbbi elengedhetetlen követelménye minden új fajta
elismerésének, illetve szabadalmaztathatóságának. A jelenlegi nemesítői gyakorlat különösen a
gumók minőségi jellemzőinek meghatározására legtöbbször kényszerűségből a viszonylag
szubjektív, a bírálatot végző személyek megítélésén, viszonyítási skálákhoz való hasonlításán
alapuló bírálatokat, illetve szelekciót alkalmaz. Ez magas fokú szakmai ismereteket, sok éves
tapasztalatot feltételez, ugyanakkor - éppen a szubjektivitásból adódóan – e módszer nem ad
objektív értékeket. Ezért nagy jelentősége lenne egy objektív, a gumóminőség legalább egyes
jellemzőinek meghatározására alkalmas mérési technika kidolgozásának és alkalmazásának(Polgár
Zs. - Horváth S, 1999).
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Az új fajták elismerésének folyamatában a fajtaleírás kereteit nemzetközi jogszabályok
(UPOV 2, 2004), szabványok (TG/23/6 3) és standard vizsgálatok (DUS) (UPOV, 2002.; Kempelen,
2009; OMMI, 2009) írják elő. Egy új fajtának, illetve tulajdonságainak megkülönböztethetőnek
(D), egyöntetűnek (U) és állandónak (S) kell lennie. A fenti kívánalmakat biztosító fajtaleíró
vizsgálatok nem egy eleme nagy költségigényű, és hasonlóan a nemesítésben használt leíró
módszertanhoz szubjektív elemeket is tartalmaz. Mivel ezek a szabványok nyitottak, így lehetőség
van újabb – és egyúttal olcsóbb - a fajtaazonosításra, minősítésre a korábbiaknál alkalmasabb,
objektívebb módszerek kidolgozására bevezetésére.
A témára vonatkozó irodalmi adatok áttekintésekor kiderült, hogy a fraktál-analízist, mint
képanalízis módszert, csak elvétve alkalmazzák biológiai rendszerek elkülönítésére, minősítésére,
miközben nyilvánvaló, hogy ezek a rendszerek is rendelkeznek fraktál tulajdonságokkal.
Hazai vonatkozásban egyedi példa erre a Berke et. al. (2005) által, egy európai uniós pályázat
keretében (IKTA-00101/2003) végzett munka, ahol egy egységes minősítő és osztályozórendszer
(EMOR) kidolgozását tűzték ki célul burgonya fajták minősítésére. Ebben a munkában a
burgonyagumó különböző állapotainak jellemzésére készített digitális fényképeknél elsőként
alkalmazták a Spektrális Fraktál Dimenzió (SFD) meghatározását. A fenti vizsgálatokban
tapasztaltak arra ösztönöztek, hogy alaposabban szemügyre vegyem az SFD értékének
alkalmazhatóságát, illetve ennek az értéknek a felhasználhatóságát a burgonyanemesítési
kutatásokban. Számos olyan mérési körülményt tapasztalunk, melyek hatottak az SFD értékre.
Tisztázni kellett, milyen tényezők, és milyen mértékben befolyásolják az SFD értékét. Ugyanakkor
a kutatási program eredményei azt jelezték, hogy érdemes további vizsgálatokat folytatni.
A Burgonyakutatási Központban folyó munkákba való bekapcsolódása során a fenti
problémákat felismerve doktori értekezésem témájául két területet választottam:
1. Gumójellemzők objektív mérésén alapuló, olyan minősítési rendszer kidolgozása, amely vagy
a burgonyafajták elkülönítését, vagy a genotípusok közötti minőségi különbségeket képes
viszonylag egyszerűen és gazdaságosan kimutatni a fraktál tulajdonságok kihasználásával.
A fenti tématerületeken belül célul tűztem ki a következőket:
• annak megállapítása, hogy alkalmazható-e az SFD érték a burgonyagumó különböző
állapotainak jellemzésére,
• használható-e az SFD érték a burgonyagumók kiválasztott tulajdonságai alapján az
egyes fajták elkülönítésére, a genotípusok jellemzésére,
• ha igen, mely állapot vagy állapotok határozzák meg ezt az elkülönítést.
•

2. A burgonyanemesítés során keletkező mindennemű kísérleti adat felvételezésére,
tárolására és elemzésére alkalmas digitális adatbázis kifejlesztése.4

Irodalmi áttekintés
Burgonya – Solanum tuberosum
A termesztett burgonya a burgonyafélék (Solanaceae) családjába tartozó növény, amit
keményítőben gazdag gumójáért termesztenek világszerte.Peru és Chile hegyvidékéről származik,
az őslakosok már kb. 5000 éve termesztik. Európába először Pizarro expedíciója hozta el az 1530es években. 1590-ben Caspard Bauhin bázeli botanikus írja le, és nevezi el Solanum Tuberosum
Esculentum-nak. Napjainkra a burgonya a világ legfontosabb termesztett, nem gabonanövénye,
több ezer fajtája ismert, és nemesítése világszerte folyik.

2

International Union for the Protection Of new Varieties of plants
Test Guide: Potato Guidelines for the conduct of tests for distinctness, uniformity and stability
4
Ezen céllal e tanulmány nem foglalkozik.
3
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A burgonya jellemzése, jelentősége
Alacsony (50–90 cm) magasra növő, lágyszárú cserje. A föld feletti rész szárcsomóiból nőnek a
hajtások és levelek, a föld alattiból a gyökerek és a tarackok. A tarack (sztóló) csúcsának
megvastagodásából alakul ki a gumó (ággumó).
A burgonyagumó egészséges élelmiszer, sok vitamint és ásványi anyagot tartalmaz. Fogyasztani
kizárólag a gumóját szabad: a bogyókban, a növény felszíni zöld részeiben, valamint a
burgonyagumó „szemeiben” (rügyeiben) és a napon (fényben) tartott gumó megzöldülő héjában
mérgező alkaloidok vannak (szolanin, chaconin).Mindennapos, alapvető élelmiszernövény,
kalóriatartalma 1/3-a a kenyérének. Könnyen emészthető és más zöldségekkel ellentétben jól és
sokáig eltartható. Rendkívül sokféle módon elkészíthető.
A burgonyának az emberiség élelmezésében betöltött szerepét mi sem jellemzi jobban,
minthogy az ENSZ 2005.12.07-i határozata a 2008-as évet a Burgonya Nemzetközi Évévé
nyilvánította. A burgonya több tápanyagot termel, rövidebb idő alatt, kisebb földterületen, mint
például a világ élelmezésében nagy szerepet játszó gabonafélék. Az emberi fogyasztásra alkalmas
növényi rész burgonya esetén 85 %, míg gabonaféléknél 50 %.Az elmúlt 10 év során, világszinten,
a vetésterület évente 2,4%-al, de ezt meghaladóan a termelés évente 4,5%-al nőtt, ami annyit jelent,
hogy emelkedtek a termésátlagok is. Észak Amerika és Nyugat Európa 40 t/ha felett van, a Fejlődő
országok 20 t/ha alatt termelnek. Magyarországon az átlagosan fogyasztás mintegy 60 kg/fő, ami
kicsivel több, mint fele az európai átlagnak.
Jelenleg Magyarországon kb. 25.000 hektáron folyik burgonyatermesztés, melyből csak
mintegy 300 ha a vetőburgonya. A hazai fajtalistán szereplő fajták száma 67 db, melyek közül 17
magyar (13 keszthelyi) nemesítésű.
A hazai burgonyanemesítés:
Napjainkban a Pannon Egyetem keszthelyi Burgonyakutatási Központjában folyik a
legeredményesebb nemesítői munka. A Központ jelenleg az ország egyetlen burgonyakutatásra
szakosodott intézete, mely a hazai burgonyatermesztés egészét támogató fontos tudományos
műhely, az ágazat kutatási háttérintézménye. Fő feladata olyan fajták kinemesítése, melyek a
magyarországi ökológiai körülmények között is sikeresen termeszthetők. Olyan fajtáké, melyek
termőképessége és minősége a burgonyát károsító főbb kórokozókkal szembeni rezisztenciájuk
révén, a több éven át tartó szántóföldi szaporítás alatt sem csökken, ezáltal gazdaságosan
termeszthetők. Munkája eredményeként a Központnak jelenleg 13 minősített fajtája szerepel az EU
fajtalistáján. Név szerint: Démon, Balatoni rózsa, Katica,Lorett, Góliát, Rioja, Hópehely, White
Lady, Vénusz Gold, Luca XL, Kánkán, Ciklámen és Somogyi sárga kifli. A fajták mindegyike
magas termőképességű, kiváló asztali minőségű étkezési burgonya, melyek a Somogyi sárga kifli
kivételével, extrém rezisztenciával (immunitással) rendelkeznek a legnagyobb gazdasági kárt
okozó burgonya Y (PVY), és a PVA, PVX vírusok fertőzésével szemben. A burgonya
levélsodródás vírussal (PLRV) szembeni szántóföldi rezisztenciájuk, hasonlóan a varasodással
szembeni ellenállósághoz, ugyancsak magas. A 13 fajta közül 9 fonálféreg és burgonyarák, 2 pedig
emellett burgonyavész (fitoftóra) rezisztens is 2008a.
A burgonya Minősége, minősítési rendszere, fajtaazonosítás
A burgonya minőségét az új fajták előállítása során a nemesítők, azok állami minősítése során
pedig a fajtaminősítő hatóság (Magyarországon a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, MGSZH)
vizsgálja. Egy új burgonyafajta előállítása körülbelül 10-12 évet vesz igénybe. Ez idő alatt a
nemesítők a fajtajelöltek számos tulajdonságát kell, hogy egy időben, és több éven át vizsgálják.
Legfontosabbak a termőképesség, a tenyészidő, a lombozatot és a gumót károsító kórokozókkal
szembeni ellenálló képesség, valamint a felhasználást, étkezési, feldolgozóipari minőséget
meghatározó gumómorfológiai és beltartalmi, minőségi jellemzők (pl. keményítő-, glykoalkaloid-,
redukáló cukor tartalom, gumó alak, rügymélység, héjszín, héj minőség, gumó hússzín, nyers és
főzés utáni elszíneződések, sütési szín, stb.)1989. Ezen tulajdonságok egy része objektív, műszeres
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úton mérhető (keményítő-, glykoalkaloid-, redukáló cukor tartalom), míg másik részük általánosan
elfogadott standardokhoz, pl. színskálákhoz való szubjektív hasonlításán alapul 2005.
Jelen kutatási téma esetén olyan tulajdonságok vizsgálatát tűztem ki célul, amelyek egyszerű
értékelése jelentős szubjektív tényezővel terhelt, vagy objektív vizsgálatuk komoly, rendkívül
költséges műszerezettséget igényel. Az ilyen vizsgálatok, pl. a gumóhéj és hús színének
kategóriákba sorolása, a gumóhús nyers, valamint főzés és sütés utáni színének megállapítása.
A nemesítők körében praktikus okokból általánosan elterjedt színskálákhoz való hasonlítás
mellett 2001, elsősorban kutatási, illetve ipari felhasználási célokra számos vizsgálat, kísérleti
eredmény látott napvilágot az utóbbi évtizedekben1963és különösen az utóbbi néhány évben.
2001és 2004 főtt burgonya minták gumóhús minősítésére, 2009burgonya chips minősítésére
alkalmazta a MIR, illetve NIR és MIR technológiát. Az SFD érték burgonyaminősítésben való
felhasználásáról azonban mindeddig csak egy irodalmi hivatkozás áll rendelkezésünkre 2006.
A Pannon egyetem keszthelyi Burgonya Kutatási Központjában jelenleg használt
gumóminőségi/konyhatechnológiai vizsgálatok ehhez képest a hagyományos típusú
felvételezéseken, és olyan érzékszervi bírálatokon alapulnak, melyeket a korábbi OMMI 5 (mai
nevén MGSZH 6) fajtaminősítési vizsgálati módszertanához igazítottak. A gumóhéj színének
meghatározására 5 kategóriát használnak: halványrózsa, rózsa, sötétrózsa, sárga és lila. A gumóhús
színének kategóriái: fehér, halványsárga, sárga és sötét sárga. A gumóhús nyers és főzési
elszíneződését 1-5-ig terjedő skálán osztályozzák, ahol az 1-es érték a legnagyobb, az 5-ös érték a
legkisebb elszíneződést (legjobb minőséget) jelenti.
Könnyen belátható, hogy nagytömegű vizsgálat (sok vonal), több napon át tartó felvételezés
esetén még tapasztalt szakemberek számára is komoly kihívást jelent a bírálati módszertan
következetes és konstans alkalmazása.
A termesztési, kereskedelmi, feldolgozási szempontok megkövetelik, hogy mindig pontosan
tudjuk, milyen fajtával dolgozunk. Afelhasználó szempontjából lényeges burgonyajellemzőket,
mint például afőzési tulajdonságokat, ízt, tárolhatóságot stb., alapvetően a genotípushatározza meg.
A kereskedelemben a fajta neve orientálhatja a vásárlót; hamegkedvelt egy fajtát, igyekszik
legközelebb is azt vásárolni. Sajnos napjaink kereskedelmi gyakorlatában nem tüntetik fel a
csomagoláson a fajta nevét. Az egyes fajtákeltérő piaci értéke és egyedi ára azonban gyakran
tudatos ferdítésekhez vezet.Egy az osztrák Mezőgazdasági Minisztérium által készített felmérésben
azt találták,hogy 343 megvizsgált burgonya mintából 32 % hibásan volt deklarálva, 20 %pedig
fajtakeverék volt. A fajtakeverékek mennyisége az összes tételen belüla tárolási idő előrehaladtával
rendszerint növekedett 1981.
A fajták azonosítására sokféle módszert dolgoztak ki az elmúlt évtizedekben:
• Hagyományos morfológiai jellemzés: A módszer a növény habitusa, a virág, levél, gumó,
rügy, fényhajtás formája, színe, alakja stb. alapján írja le az adott fajtát. A módszer az
azonosítás szempontjából magában hordozza azt a hibalehetőséget, amely a környezeti
hatásokból és a megfigyelés szubjektivitásából adódhat. Ráadásul ezek a jellemzők nem
egyszerre állnak rendelkezésre a megfigyeléshez egy adott időpontban és megítélésük nagy
gyakorlati tapasztalatot igényel 1991. Továbbá a morfológiai markerek a korai szelekcióhoz
nem elég informatívak, emellett egyes jellegek egymással erősen korrelálnak, tehát fölös
variációkat képviselnek 1994.
• Biokémiai módszerek: Biokémiai módszerek alkalmazásakor, a kivonat (fehérje vagy
DNS) megfelelő elkészítése és tárolása (-20 °C alatt) esetén, a minta alapján hónapok,
esetenként évek múltán is reprodukálható és objektív fajtaazonosítást végezhetünk 1991.

5Országos

Mezőgazdasági Minősítő Intézet
Szakigazgatási Hivatal

6Mezőgazdasági
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o Fehérje polimorfizmusokon alapuló vizsgálatok: Burgonyánál a gumó raktározott
fehérjéinek és különböző izoenzimjeinek elektroforetikus spektruma megbízhatóan
használható egy-egy fajta elkülönítésére. A fehérjespektrumok fajtaazonosításban való
alkalmazhatóságát, a mintázatok több hónapig fennálló stabilitását és vírusfertőzésektől,
ökológiai tényezőktől való nagymértékű függetlenségét több szerző is igazolta munkája
során (1966; 1985; 1981). A kutatók az idők folyamán — a technikai fejlődést követve
— többféle fehérje-elválasztási technikát alkalmaztak: papír-elektroforézis 1962;papír
majd agar-gélelektroforézis 1966; poliakrilamid (PAGE) gélek (1976; 1985).
A raktározott fehérjék között, illetve a fajtaazonosításban kiemelt szerepe van a
patatinnak. A burgonyagumó oldható fehérjéinek kb. 40 %-át teszi ki a patatinnak
nevezett glikoproteinek családja 1983.
o Izoenzim polimorfizmusokon alapuló vizsgálatok: Számos szerző foglalkozott az
izoenzimek kutatásával és feltárták, hogy több izoenzim együttes vizsgálatával is lehet a
burgonya fajtákat azonosítani (almasav dehidrogenáz, glükóz-6-foszfát-dehidrogenáz,
izocitrát dehidrogenáz, savas foszfatáz, sikiminsav dehidrogenáz, foszfoglükóz izomeráz,
diaforáz peroxidázt, alkohol dehidrogenáz, foszfo-glükomutáz, glutamát-oxálacetát
transzamináz, triózfoszfát izomeráz, észterázt)1984; 1985; 1985).A fajtára jellemző
egyedi mintázatok (ujjlenyomatok) segítségével —néhány mutáció kivételével —
valamennyi keresztezéssel előállított fajtát és vonalat meg tudták különböztetni (1991).
o DNS szintű vizsgálatok: A DNS-módszerek a fehérje-, izoenzim-technikákhoz
viszonyítva a meglévő polimorfizmusok részletesebb feltárását biztosítják, ezért
genetikailag közel álló, pl.: azonos szülőpártól származó utódok elkülönítését, egyedi
azonosítását is nagy valószínűséggel lehetővé teszik, továbbá a genetikai ujjlenyomat
(fingerprinting) képzésén túl alkalmasak filogenetikai analízisre és genetikai térképezésre
is (1988; 1989 a).A RAPD (Randomly Amplified Polymorphic DNA) technika
kifejlesztése az 1990-es évek elején (1990; 1990) nagy előrelépést hozott a
polimorfizmus-vizsgálatok terén, mivel e módszer gyakorlatilag minden fajnál
univerzálisan, tetszőleges számú primer bevonásával alkalmazható. A RAPD módszert
alkalmazták burgonya-genotípusok genetikai variabilitásának vizsgálatára1997.
Az izoenzim vizsgálatokhoz képest a DNS technikák hatékonyak és megbízhatóak,
azonban sok esetben nagyobb az idő, költség-, felszereltség igényük, alkalmazásuk
összetettebb feladatot jelent 1989 b; 1990).
Kép analízis
A digitális kép definíciója
A digitális kép nem más, mint fényerősség értékekből álló két- vagy több dimenziós (színes
képek esetén) tömb. A fényerősség függvénye f(x,y), ahol f az (x,y) koordinátájú képpont, azaz a
pixel fényessége.
A digitális képeken négyféle felbontást értelmezünk:időbeli (temporális) felbontás, geometriai
felbontás, radiometriai felbontás, spektrális felbontás.
A digitális képek alternatív megjelenítésére alkalmasak a gyakorisági (hisztogram) és szóródási
(scattergram) diagramok. A 1. táblázat – példaként - Katica gumó állapotainak szóródási
diagramjait és hisztogramjait mutatja:
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1. táblázat.Digitális képek megjelenítési lehetőségei Katica burgonyafajta különböző
tulajdonságai esetén

JPG
+
scattergram

hisztogram

24 órás
szürkülés

főtt gumó

nyers gumó

egész gumó

állapot

A képfeldolgozás tudománya
A digitális képek kezelésében három szintet különböztethetünk meg:
•

digitális képfeldolgozás (digital image processing): Legjobb példa erre a különböző
képszűrések használata1989;1982).

•

digitális képelemzés (digital image analysis): itt a már (elő)feldolgozott, szűrt, javított
képen olyan algoritmusok futnak le, amelyek raszteresen szervezett, de már nem képi
információt eredményeznek (pl. vegetációs index előállítása távérzékelt
felvételből)(online), vízpotenciál érték meghatározása burgonya levélből 2007.

•

digitális képértés (digital image understanding): itt olyan algoritmusokat használunk,
amelyek révén absztrakt információ állítható elő. Jó példa erre az éldetektálással nyert
útszélekből összeállított úthálózat, amely takart részeken is értelmezett, topológiailag
korrekt hálózat2007; BMEEOFTASJ5.
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Fraktál analízisek
A fraktál szóval rendszerint az önhasonló alakzatok közül azokra utalnak, amelyeket egy
matematikai formulával le lehet írni, vagy meg lehet alkotni. A különböző felbontások által okozott
problémák
leírására
javasolta
1975
a
fraktálok
használatát.
Az Ő meghatározása szerint minden olyan görbe vagy felszín fraktál, amely a felbontástól
függetlenül többé-kevésbé ugyanúgy fest. Kiterjesztve a definíciót, fraktálnak tekintünk egy
önmagához hasonló vagy morfológiai jellemzőkkel bíró objektumot, amely érzéketlen a
megfigyelés léptékére. A fraktálokat két tulajdonsággal szokás jellemezni, önhasonló-,
törtdimenziójú objektumok.

1. ábra.Mandelbrot-halmaz
A fraktálokat úgy írhatjuk le: megvizsgáljuk, hogyan változnak különböző felbontásoknál, mely
értékkel jellemezhetjük az adott objektumot egy meghatározott tartományban. Ennek megfelelően
egy fraktál dimenziója (D) olyan szám, amely azt jellemzi, hogy a tér két kiválasztott pontja között
hogyan nő a távolság, midőn növeljük a felbontást.
A D fraktáldimenzió egyik definíciója
𝐷=

log(𝐿2�𝐿1)
log(𝑆1�𝑆2)

(1), ahol L1 és L2 a térben mért hosszúságok, S1 és S2 pedig a használt

mérték nagysága (azaz a felbontás).
A fraktál dimenzió (FD) meghatározására többféle módszert dolgoztak ki (Fractional Brownian
motion method, Fourier power spectrum, 1997, Morphological method, Mass fractal, Spectral
dimension method).
Az RDBC eljárást használta több kutatásában BERKE J.(2004, 2004, 2005, 2006, Berke et al.
2005, 2005, 2002, 2007, 2008, 2006), köztük egy 2003-as európai uniós pályázatban is 2005;2006),
melynek keretében burgonya fajták minősítését kísérelte meg a vizsgált tulajdonságok SFD
értékeinek meghatározásával. BERKE J. azonban nem vizsgálta azokat a tényezőket, mely az SFD
értékét befolyásolják, befolyásolhatják. 2007 részletesen elemzi az SFD értékére ható tényezőket
RGB szintérben készített felvételek esetén.
Ekkor a kép színterét leíró függvény a következőképpen néz ki:
3
8

ln�C3 �

d
sfd(P) = ∑8k=1 ln�C3 d = 2k , 1 ≤ k ≤ 8, k ∈ N
d�

3
(2), ahol, rögzített d esetén tekintsük a C

kocka d élhosszúságú kockákra való felosztását, legyen e kockák halmaza

3
Cd3 , ahol Cd jelentse

3
3
Cd3 számosságát, hasonlóan Cd legyen Cd elemszáma.

Megállapítja a függvényről (2):
“A függvény bármilyen – a definícióban specifikált – képhez rendel értéket, és nem feltételezi,
hogy a kép színtere ( P ) hordoz-e fraktáltulajdonságot. Az esetleges fraktáltulajdonság a
függvényértékből sem derül ki, mert az tulajdonképpen 8 lépésben finomítással nyert klasszikus
fraktáldimenziók számtani közepe, mely kapott még egy 3-as szorzót a hármas színbontás miatt. Az
10
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viszont igaz, hogy fraktálszerkezetű P esetén fraktáldimenzióval arányos értéket szolgáltat,
egyébként meg egy telítettségre jellemző mutatót ad.”
A függvény értékét befolyásoló tényezőkről megállapítja:
„Az eredmények alapján kiderült, hogy nincs univerzális SFD mérés, hanem egyes
tárgytípusokhoz kell definiálni mérési eljárást, melynek szigorú környezet és metódus adatokat is
kell tartalmaznia a számítási algoritmuson túl. Természetesen minden ilyen definícióhoz meg kell
adni azt, hogy bizonyítottan milyen hibával érvényes a mérés.”
E cikkben megfogalmazott eredmények alátámasztására - közösen e dolgozat Szerzőjével vizsgálatot folytattunk le. A részletes vizsgálat részét képezi a dolgozatomnak. A vizsgálatok
eredménye 2008 igazolta HEGEDŰS G. állításait.
Klaszter analízis, Ordináció
A matematikai statisztika a maga módszereivel fontos eszköze a bonyolult, sok változóval leírt
rendszerek áttekintésének, így a mérési adatok tömegében rejlő összefüggések feltárásának, az
adatok rendezésének, csoportosításának. Ilyen statisztikai eljárás a klaszter-analízis(online) is. „A
cluster angol kifejezés, és sokféle jelentéssel bír (köteg, nyaláb, csomó, csomag, csoport), a
statisztikában leginkább a „csoport” jelentést használjuk.”1988 A klaszter-analízis feladata, az,
hogy a különböző objektumokat azok hasonlóságai és közös tulajdonságai alapján csoportosítsa.
Lényegében egy olyan dimenziócsökkentő eljárás, amellyel adathalmazokat tudunk homogén
csoportokba sorolni, klasszifikálni. Ezeket a csoportokat nevezzük klasztereknek. Az egyes
klasztereken belüli adatok valamilyen dimenzió szerint hasonlítanak egymáshoz, és e dimenzió
mentén különböznek a többi klaszter elemeitől.
A csoportosítás alapját valamilyen távolság- vagy hasonlóságmértékek képezik. Ha n pontunk
van, akkor a közöttük minden lehetséges párosításban kiszámított távolságok egy újabb mátrixba, a
Dj,k távolságmátrixba írhatók be. A szakirodalom rendkívül sokféle távolságmérési eljárástmetrikát, dj,kfüggvénytismer. Az így felírt adatok egy metrikus térben helyezkednek el. A metrikák
egyik „erősebb” 7 csoportját alkotják az euklidészi távolságon 8 alapuló eljárások, és az ilyen módon
számított távolságok az euklidészi térben helyezkednek el.A mérési adataink mátrixát
kiindulásképpen mindig egy euklidészi térben ábrázolható pontsereg koordinátáiként fogjuk fel.
Eredményeinket - s itt elsősorban az ordinációs módszerek szórásdiagramjaira gondolunk - is
euklidészi térben ábrázoljuk (általában a papír síkjában). A többváltozós módszerek (osztályozó
módszerek, ordinációs eljárások) jelentős része feltételezi, hogy a pontok euklidészi, de legalább
metrikus térben helyezkednek el. Emiatt tisztában kell lennünk azzal, hogy egy adott távolság-,
különbözőségi- (djk) vagy hasonlósági (sjk=1-djk) függvény milyen többváltozós értékelő
módszerben alkalmazható egyáltalán, s ha igen, milyen formában.
A különbözőségi vagy hasonlósági függvények komplementerek egymással, alulról és felülről is
korlátosak és általában az értékei a [0,1] intervallumba esnek, továbbá nem teljesítik a metrikus
axiómákat.Ugyanakkor a fenti intervallumba eső függvényekre megmutatható, hogy megfelelő
átalakítással metrikussá tehető ( 𝑑𝑗𝑘 = �1 − 𝑠𝑗𝑘 ), és az így átalakított függvény többnyire
euklidészi is.

A „megfelelően jó” eljárás kiválasztása csak a mérési adatok ismeretében és próba tesztek
alkalmazásával lehetséges1997

7Egy d

függvényről tehát az az erősebb állítás, hogy euklidészi, mert akkor metrikus is, míg ez fordítva nem
feltétlenül igaz.
8euklidészi távolság: két pont távolsága a közöttük meghúzható egyenes szakasz hosszúsága

11

Agrárinformatikai tanulmányok II.

A klaszterelemzéseknek – algoritmusuk alapján – 2 fajtáját különböztetjük meg:
1.

Hierarchikus klaszterelemzés

2.

Nem-hierarchikus klaszterelemzés

A sokdimenziós adatstruktúrák leírása, megértése az objektumok és változók közötti
összefüggések feltárása sokszor nagy nehézségekbe ütközik. Ennek a problémának a kezelésére
használhatjuk az összefoglaló néven ordinációnak nevezett eljárásokat, mely a „a hatékony
dimenzió eljárás művészete”, ahogy Podani írja (1997 ). Ordinációs módszer alatt értünk minden
olyan eljárást, amelyben a dimenzionalitás csökkentése mesterséges változók bevezetésével
történik. Az így létrejövő új dimenziók (2-3) többé-kevésbé jól leírják az eredeti sokdimenziós
struktúrát, ezenközben feltárva az objektumok és változók közötti összefüggéseket, melyet már
különféle diagramokon (pl. scattergram) is hatékonyan szemléltethetünk.
Anyag és Módszer
Növényanyag
Vizsgálataimat a Pannon Egyetem Burgonyakutatási Központ 11 fajtáján és két Holland
végeztem (2. táblázat).
2. táblázat. A vizsgált fajták
Balatoni rózsa Cleopátra
Desiree
Démon
Góliát
Hópehely
Katica
Kánkán
Lorett
Luca XL
Rioja
Somogyi kifli VénuszGold White Lady
Az egyes fajták4 féle gumótulajdonságának vizsgálatára (gumóhéj, nyers gumóhús, főtt
gumóhús) 10-szeres ismétlésben digitális fényképek készültek. Így ez összességében 2080 vizsgált
mintát jelent.A 3. táblázat 3 fajtát és a tulajdonságokat szemlélteti.
3. táblázat. Fajták és tulajdonságok összefoglalása

Fajta

Egész gumó
héjszín (RE)

Nyers hússzín
(RF)

Főtt hússzín (BF)

24 órás szürkülés
(SF)

Balatoni rózsa

Cleopátra 9

Vénusz Gold
A digitális képek készítéséhez szükséges egész gumókat, nyers és főtt gumószeleteketa
Burgonyakutatási Központ szolgáltatta, ahol a mintaelőkészítés a Központban általánosan használt
módszertant követte.

9Holland

fajta
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SFD alkalmazhatóságának vizsgálata
A vizsgálatokhoz digitális fényképezőgéppel 24 bites színes (RGB), raszteres képeket
készítettünk láthatófény tartományban JPG formátumban(online;online;Delp). Az elkészült képek
elő feldolgozáson estek át, amely az adott objektum hátterét teljesen homogenizálta (fehér vagy
fekete háttérszín), így biztosítva kizárólag az objektum SFD értékének meghatározását. A
felvételek készítésekor figyeltünk arra, hogy mindig csak a vizsgálati célnak megfelelő érték
változzon, míg a többi körülmény állandó maradjon.
Képek készítése:
A felvételeket a CANON EOS 30D típusú digitális kamerával készítettem, CANON 18-55 mm
lencsével, 1728x1152 pixel, 72 ppi felbontással, az egyes felvételezésekre vonatkozóan fix
fókusztávolsággal.
Irányított megvilágítás:
Homogén felületű síklapot forgattunk (0-85°) a fix helyzetű, és fixintenzitású fényforráshoz
(200W) viszonyítva, a szórt fények kizárásával.
Szennyeződés, bevonat (víz, olaj stb.)
Csillogás, visszatükröződés jelenségének vizsgálatára (pl. gumó felvágásakor a vágási felületen
megjelenő a hús roncsolásával keletkező folyadék) egy domború-, gyűrt mintázatot mutató alufóliát
ragasztottunk síklapra, és ezt forgattuk (0-85°) a fix helyzetű-, és ~intenzitású fényforráshoz
viszonyítva.
Intenzitás vizsgálat:
A fényintenzitás mérését a Gossen Colormaster 3F típusú digitális készülékkel végeztük.
Mindegyik képen ugyanaz a minta - Góliát egész gumó - került felvételezésre.
Természetes megvilágítás körülményei között a berendezést árnyékmentes, nyílt téren került
felállításra. A vizsgálat során 1 gumót fotóztunk le, 23 intenzitással, 3-szoros ismétléssel.
Az intenzitás értéke 5800 lux és 57000 lux között változott az időjárási viszonyok változásának
megfelelően. Az egyéb körülmények - pl.: háttér, burgonya helyzete, fókuszpont - állandóak
voltak.
Mesterséges megvilágítás körülményeihez egy 300W-s normál izzó fényerejét változtattuk
szabadon választható szintre (ellenállás változtatással), így az intenzitás 39-7700 lux között
változott. A vizsgálat során 1 gumót fotóztunk le, 31 intenzitással, 3-szoros ismétléssel.
A megvilágítás spektruma:
A mintára (egy térképrészlet) különböző spektrumú fényt vetítettünk, ügyelve arra, hogy az így
vetített fény intenzitása ne változzon. A térképrészletből két azonos méretű területet vágtunk
ki (A,B). Az „A”-terület a térkép egy részletét, míg a „B”-terület a térkép szélén egy olyan részlet,
amely üres volt, gyakorlatilag ezen a területen jelent meg az éppen aktuális spektrumú fény.
Egybevágósági transzformációk (forgatás vízszintes síkon):
A vizsgálat célja kideríteni a tárgy helyzete mennyiben befolyásolja az SFD értékét. Elméletileg
nincs semmilyen hatása az SFD értékére, de mivel veszteséges tömörítésű képeket készítünk (JPG),
a tömörítési algoritmus okán már lehet hatása az SFD értékére.
A vizsgálatba 8 burgonya fajtát vontunk be.Egy gumónak 8 pozíciója volt
(0-7-15-22-30-37-45-52 percben kifejezve). Az ismétlések száma 10, a mintaszám fajtánként 80, az
összes felvétel száma 640.
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A digitális kamera és a SIGMA EM-140 DG körvakú hibájának meghatározása
A Szerző vizsgálta, hogy a felvételeket készítő berendezések milyen hibát okoznak működésük
során. Itt elsősorban a SIGMA EM-140 DG körvakú jelent bizonytalansági tényezőt. Az egymás
után készített felvételek esetén a körvakúnak fel kell töltődnie egy megfelelő szintre, ahhoz hogy
villanni tudjon, és még ebben az esetben sem biztos a fix intenzitás. A vizsgálat során
véletlenszerűen 0-3 perc között került sor képkészítésre, 20 alkalommal. Előfordult 10 esetben,
hogy a vaku nem töltött fel, így nem volt villanás. Ezek a képek nem kerültek kiértékelésre.
A képfelbontás változásának hatása az SFD érték alakulására
Balatoni rózsa gumókat (2 db) fotóztunk 3 felbontásban (3504*2336, 2544*1696, 1728*1152).
Az így kapott képeket mértük.
Technikai eszközök:
Fotó állvány, Canon EOS 30D digitális fényképezőgép, Canon EF-S 18-55mm optikai
lencse,SIGMA EM-140 DG körvakú .
Képek előkészítése
A kiértékelő program számára az elkészített felvételeket manipulálni kellett. A képeket az
Adobe Photoshop CS3 program (2002)[2004] segítségével szerkesztettem.Két művelet került
végrehajtásra:
•

az eredeti képből kivágtam a mintákat 1170x1170 pixel méretű az eredeti képpel
megegyező (72 ppi) felbontású négyzettel (Vágó eszköz). Ezzel a képméret is csökkent,
mely egyben a futási idő optimalizálását is jelentette,

•

egyszínű (fehér) homogén háttér kialakítása a felvételezés során keletkezett
szennyeződések eltávolítására.
Kiértékelés

A felvételezések során elkészített képek analizálására MatLab (7.0.0.19920-R14) fejlesztői
környezetben kiértékelő programot írtam, mely az általánosan elterjedt un. „Doboz-számláló”
eljárást (Relative Differential Box-Counting method) használta az SFD érték meghatározására. A
dimenzió (D) értékének meghatározására az (1) kifejezést a vizsgált tulajdonságra alkalmazva
kapjuk (2) kifejezést, melyet a következő alakban is felírhatjuk:
𝑑
𝑘

ln n

SFD = ∑𝑘𝑖=1 ln m𝑖 n ≠ 0, 1 ≤ k ≤ 8, k ∈ N
𝑖

(3), ahol:d: réteg (dimenzió=3), k: iteráció

szám=8, n: nem üres térkockák száma, m: összes térkocka.
Az algoritmus a kép színmélységének SFD értékét határozza meg az RGB, R, G és B
színterekre vonatkozóan.Fontos tisztázni, hogy az SFD értéket a Berke által megfogalmazott
értelemben használom. Az így kapott értékek — a módszer által adott korlátok között — jellemzik
az adott tulajdonság színmélység változásának dinamikáját. Az hogy az általam vizsgált
objektumok a vizsgált tulajdonságokra mennyiben tekinthetők fraktálnak(lásd önhasonlóság
kritérium) a továbbiakban nem vizsgáltam és nem értelmeztem.
A program 3 fő részből áll:
1. Képek azonosító adatainak beolvasása: a mérni kívánt képek – célszerűen – egy
könyvtárba lettek elhelyezve.A képek azonosítására egy kód került kidolgozásra, mely
elősegíti a mért adatok táblázatokba történő tárolását.
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2. Az egyes képek analizálása: ez egy ciklikus tevékenység, lépései: képbeolvasása,
„Doboz-számláló” eljárás (RDBC) alkalmazása, SFD érték kiszámítása
3. Adattárolás: a mért értékeket (RGB->TFV 10; R->RFV 11; G->GFV 12; B->BFV 13) a
program MS Excel táblázatokba tárolja (52 munkafüzet (alaptábla) = 4 időszak*13 fajta).
Statisztikai elemzések
A programfuttatáskor keletkező alaptáblákból időszakonkénti összesítő táblák készültek.
Ezekben az összesítő táblákban statisztikai elemzésekhez az MS Excel program függvényeit
használtam.
Klasszikus statisztikai mérőszámok:átlag,szórás,minimum,maximum,abszolút eltérés,relatív
eltérés.
Varianciaanalízis: egytényezős, kéttényezős, ismétléses(Szűcs, 2002)[2002]
Hipotézis vizsgálatok:t-próba (Student-próba) alkalmazása (2001,1981, 2002, 1996, F-próba
SynTax-statisztikai analízis program: A programcsomagot a Pannon Egyetem Limnológiai
Intézetétől kaptam. Nagyon sokféle statisztikai elemző eljárást ismer. Ezek közül az adatok
kiértékelésére a non-Hierarchical modult, és a grafikus megjelenítés segítésére az Ordination
modult alkalmaztam.
A non-Hierarchical modulban többféle számítási módszer, és ezen belül is sok-sok együttható
közül választhatunk.A Szerző által választott beállítások a következők voltak:
Method - Metód: Global optimization
Coefficient - Együttható:Similarity ratio (24. 14) – Hasonlósági hányados 1969; 1997
együttható, képlete:
1−

jelöli.

∑𝑖 𝑥𝑖𝑗 𝑥𝑖𝑘

�∑𝑖 𝑥𝑖𝑗 2 +∑𝑖 𝑥𝑖𝑘 2 −∑𝑖 𝑥𝑖𝑗 𝑥𝑖𝑘 �

(4), ahol xij az eredeti adatokat, i a sor, j és k az oszlop indexet

Az együttható értékei a [0,1] intervallumba esnek, 1 jelöli a teljes egyezést. Választását az
indokolta, hogy összemérhető más hasonló típusú együtthatókkal, és a próba futtatások során ez az
együttható adta a legjobb elkülönítést (BRCV 15 értéke a legkisebb volt), bár jelentős különbség
nem mutatkozott az együtthatók között.
Data Standardization:no Standardization: a mért tulajdonságok adatai homogénnek tekinthetők.
Nem-hierarchikus klaszterezés 1997 : globális optimalizációs eljárás, hasonlósági arány
(SIMILARITY RATIO) együttható alkalmazása.
Az Ordin modul segítségével főkomponens analízist tudunk végezni. A modul Eigen-analízis
módszerével 2 dimenzióra redukálja a 4 dimenziós teret (4 tulajdonság, fizikailag a 4 oszlop), és
ebben helyezi el az objektumokat (13 fajta, fizikailag a sorok). Az így számított adatokból
Scatter-diagramok készíthetők.
Ezeket a vizsgálatot kifejezetten a szemléltetés kedvéért alkalmaztam, bemutatva a fajták
elkülönülését e grafikus eszköz segítségével, de az eredmények összevethetők a t-próba
eredményeivel is.
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TFV=Total Fractal Value
RFV=Red Fractal Value
12
GFV=Green Fractal Value
13
BFV=Blue Fractal Value
11

14
15

A SynTax program leírásának D mellékletében a képlet sorszám hivatkozása

BCRV = BRCV = Best Result Criteria Value
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Eredmények
Az SFD alkalmazhatóságának technikai vizsgálati eredményei:
A lefolytatott vizsgálatok alapján megállapítható, hogy az SFD értékére a megengedettnél
nagyobb mértékben hatnak:
• a megvilágítás intenzitása,
• a megvilágítás szöge és spektruma,
• a csillogás, tükröződés mértéke.
A megvilágítás intenzitásának és szögének, valamint a fényforrás spektrum kibocsátásának
változása befolyásolja az SFD értékét.A változás mértéke nagyobb, mint az megengedhető.
Ha ugyanis ez az abszolút eltérés nagyobb, mint az azonos körülmények között felvett
burgonyafajták közötti SFD értékek ± szórás értéke, úgy ezen tényezők hibája elfedi
burgonyafajták közötti esetlegesen meglévő különbözőséget.
A megvilágítás intenzitásánál - természetes megvilágítási körülmények között- kimutathatók a
felvételezéskor fellépő külső változó tényezők hatásai. Ehhez a változáshoz azonban egyértelműen
nem tudtunk hozzárendelni valamilyen függvényt.
Mesterséges megvilágítás esetén találtunk egy olyan intenzitási sávot 1100 luxtól 8000 luxig,
ahol az SFD értéke érzéketlen a megvilágítás intenzitására.
Az objektum helyzetének vizsgálata, azt az eredményt hozta, hogy az SFD értéke csak a
hibahatárokon belül változik.
A digitális kamera és a SIGMA EM-140 DG körvakú hibájának vizsgálati eredménye szintén a
hibahatárokon belül változik. Ennek ellenére célszerű ugyan arról a mintáról több felvételt
készíteni – javasolt ismétlési szám 5-10 -, ez által csökkentve a hibaértéket.
Vizsgálatainkban a Spektrális Fraktál Dimenzió (SFD), mint képelemzési eljárás
alkalmazásának lehetőségét tanulmányoztuk a burgonyagumó egyes nemesítési programokban
általánosan felvételezett paramétereinek jellemzésére (héjszín, hússzín, nyers, főtt és 24 óra utáni
nyers szürkülés).Az eredmények azt mutatják, hogy amennyiben a burgonyanemesítési
kutatásokban alkalmazni szeretnénk az SFD-t a fajták elkülönítésére, az objektív fajtaértékmeghatározásra, automatikus elemzési, minősítési folyamatok gyakorlati megvalósítására, úgy jelenleg - csak jól meghatározott felvételezési körülmények között tehetjük ezt meg.
Standard körülmények leírása
Vizsgálataink eredményei alapján a következőkben fogalmazhatók meg azok a körülmények,
amelyek lehetővé teszik a vizsgált burgonyagumó paraméterek SFD értékének külső befolyásoló
tényezőktől legkevésbé befolyásolt meghatározását:
• állandó intenzitást biztosító mesterséges fényforrás alkalmazása (körvakú);
• merőleges vetület biztosítása;
• közepes - 2544*1696 pixel - felbontás alkalmazása;
• csillogás mentesség biztosítása (nyers hússzín vizsgálat esetén, friss vágott felület
leitatása);
• azonos mintáról több felvétel készítése;
• fix fókusztávolság alkalmazása;
• a minta színétől nagyban eltérő homogén háttér biztosítása (kék, fekete, fehér).
Burgonyagumó vizsgálatok eredményeinek értékelése
Kísérleteinkben a burgonyagumó egyes tulajdonságainak (héjszín, hússzín, nyers, főtt és 24 óra
utáni nyers szürkülés) SFD értékét határoztuk meg. A kapott adatok statisztikai értékelésénél
alapvető annak megállapítása, hogy az értékelendő adathalmaz homogén-e? A mért adatok
16
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homogenitásának eldöntésére többféle lehetőség együttes vizsgálata szükséges. Egyrészt tudjuk,
hogy a vizsgált tulajdonságok jellemzésére ugyanazt a mérőszámot (SFD) használjuk, továbbá a
4 vizsgált tulajdonság közül 3 tulajdonság a gumó húsának különböző állapotát jellemzi. Másrészt
az SFD értéke a függvény (3) tulajdonságaiból adódóan, egy jól meghatározott értelmezési
tartományba esik (0<SFD>=8). Ebben az értelmezési tartományban nem tapasztalunk az értékekre
vonatkozó léptékváltást. Harmadrészt a varianciaanalízisek (F-próba) alkalmazásával eldöntöttük,
hogy a minták szórásai azonosak. Ezen meggondolások, vizsgálatok eredményeként kijelenthetjük,
hogy a kapott adatok homogének, így a t-próba alkalmazása lehetséges. A következőkben el
kellett dönteni, hogy mely értéktől tekintjük az eltérést szignifikánsnak. Az általános gyakorlat
szerint a statisztikai próbákat egy adott P szinten szokás vizsgálni. A Szerző is ennek megfelelően
járt el. Ugyanakkor a vizsgálat eredményeként elkészült táblázatok — az Excel 2007-ben megjelent
feltételes formázási lehetőségnek köszönhetően — lehetőséget nyújtanak az elkülönítés
erősségének szemléletes megjelenítésére.
A következő kategóriákat határozta meg a Szerző, figyelembe véve az általános gyakorlatot is.
P > 0,15
nem szignifikáns
P 0,15 > X > 0,05
gyengén szignifikáns
P 0,05 > X > 0,01
közepesen szignifikáns
P 0,01 > X> 0,001
közepesen erősen szignifikáns
P 0,001 > X > 0,0001
erősen szignifikáns
P < 0,0001
nagyon erősen szignifikáns
Példaként a Szerző bemutatja a 2008 őszi felvételezés, a 4 vizsgált tulajdonság együttes
értékelését tartalmazó 9. táblázatot (200811.xlsx munkafüzet é4TFVSign munkalap). A színezés
szemléletesen mutatja a fajták elkülönülését, és ennek erősségét.
Varianciaanalízisek
Egytényezős varianciaanalízis:
A p (alfa) a szignifikancia szint, az 1-alfa a megbízhatósági szint
H0: a fajták között nincs eltérés (helyes)
H1: szignifikáns az eltérés (elvetve)
Az eredményekegyértelműen azt mutatják, hogy p = 5%-os szignifikancia szint mellett a fajták
között a vizsgált tulajdonságokat illetően jelentős különbség mutatható ki. Az elkülönülés erősségét
jellemző p-érték nagyságrendekkel kisebb, mint a választott szignifikancia szint.
Néhány esetben az eltérés nem igazolható. A főtt hússzín és a szürkült hússzín tulajdonságának
együttes vizsgálata (BFSF) - a 2008 őszi időszak kivételével – nem jelez szignifikáns különbséget a
fajták között. Megítélésem szerint ez annyit jelent, hogy elég a kettő közül csak az egyik
tulajdonságra az SFD értékét meghatározni! Praktikusan ez a szürkült hússzín, mivel ez nem
igényel plusz energiaráfordítást és eszközt.
Kéttényezős varianciaanalízis, ismétlésekkel
Három hipotézist kell felállítani minden esetben:
• H0fajta: a fajták „azonosak”
• H1fajta: a fajták szignifikánsan különbözőek
• H0 jellemző: a jellemző értékek „azonosak”
• H1jellemző: a jellemző értékek szignifikánsan különbözőek
• H0fajta, jellemző: nincs interakció
• H1fajta, jellemző: van interakció
17
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A 3 tulajdonságra vonatkozó kéttényezős varianciaanalízis eredményeibőlazt a következtetést
vonhatjuk le, hogy a héjszín, nyers hússzín és a másik két tulajdonság bármelyike szignifikánsan
magas elkülönítést ad mind a három H1 hipotézisre (H1fajta , H13 jellemző , H1fajta,3 jellemző).Ebből
következően, egyrészt elég lehet az SFD párosított t-próba vizsgálatoknál a 3 tulajdonság
értékelése a 4 tulajdonság helyett, másrészt ez annyit jelent, hogy elég a héjszín, nyers hússzín és a
szürkült hússzín tulajdonságra az SFD értékét meghatározni!
Összességében az egytényezős és kéttényezős varianciaanalízis vizsgálatok eredményei azt
mutatják, hogy a fajták a tulajdonságok alapján elkülöníthetők, kivétel a főtt hússzín és szürkült
hússzín esetet. Az elkülöníthetőség mértéke különböző, legerősebb a 4 tulajdonság együttes értéke,
de a 3 tulajdonság együttes értéke is nagyon jó elkülönítést ad. Az esetek nagy többségében a fajták
és tulajdonságok között interakció is létezik. A fentiekből következően a párosított t-próba
vizsgálat elvégezhető.
Fajtán belüli minősítés
Az SFD értékek a teljes (Totál=T), az R, G és B színterekre határoztam meg. Gyorsan feltűnt,
hogy minden választott tulajdonságnál mind a totál mind az R, G, B térben is, és minden évben az
adatok igen közeli értékeket vesznek fel.
Az adatok egyértelművé teszik (10. táblázat), hogy a 13 fajtából 12 esetben a minimum és
maximum értékek relatív eltérései nagyságrenddel nagyobbak, mint a legkisebb szignifikáns
értékhez tartozó relatív eltérés. Ugyanez igaz a fajtán belüli évenkénti eltérésekre is. Ebből adódik,
hogy a fajtán belüli minősítések matematikai lehetősége megszűnt. A fajtán belüli minőségi
kimutathatóság lehetőségét nem vizsgáltam tovább.
Fajták SFD értéke
A továbbiakban az azonos fajták különböző évek közötti eltéréseit vizsgáltam, minden
tulajdonságra és színtérre. Egyidejűleg elemezésre kerültek a tulajdonságok együtthatásai annak
céljából, hogy kiderüljön melyek a totál értékhez tartozó meghatározó elemek a különböző
tulajdonságok esetében.
A 4. táblázatban lehetséges 78 esetből összesen 4 eset volt, amikor az évek között nem volt
szignifikáns eltérés (a számláló a szignifikáns esetek számát, a nevező (vizsgált időszakok) az
összes esetszámot tartalmazza).
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Fajta neve
Balatoni
rózsa
Démon
Katica
Luca
White
Lady
Cleopátra
Góliát
Kánkán
Rioja
Desiree
Hópehely
Lorett
Vénusz

4. táblázat. A fajták évek közötti eltérései a tulajdonságok kombinációira

TFV
RE 16
4/6

BFV
RF&BF 17
2/3

TFV
RE&RF&SF 18
5/6

BFV
RF&BF&SF 19
2/3

BFV
RE&RF&SF 20
5/6

TFV
RE&RF&BF&SF 21
3/3

5/6
2/4
5/6
5/6

2/3
1/1
3/3
3/3

5/6
2/3
3/6
3/6

2/3
1/1
1/3
3/3

4/6
2/3
3/6
3/6

2/3
1/1
3/3
3/3

3/3
5/6
6/6
5/6
5/6
5/6
3/6
5/6

1/1
1/3
0/3
2/3
0/3
2/3
2/3
2/3

2/3
4/6
6/6
2/6
5/6
6/6
6/6
6/6

1/1
0/3
2/3
0/3
2/3
2/3
2/3
2/3

3/3
4/6
3/6
2/6
5/6
4/6
3/6
3/6

1/1
3/3
3/3
2/3?
2/3
3/3
3/3
3/3

Így megállapíthatóvá vált, hogy az esetek nagy részében az azonos fajtán belül is szignifikáns
különbségek vannak. Ezért azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a fajták azonosítását nem egy
meghatározott SFD értékhez, hanem az adott év ismert SFD értékű kontrolljához kell viszonyítani.
Ez a tény egyidejűleg arra enged következtetni, hogy a termesztési feltételek (kezdve a
meteorológiai változóktól, a talajtani változókig, stb.) hatnak a burgonya választott vizsgálati
tulajdonságaira, és ezáltal az SFD értékekre.
Fajták évenkénti vizsgálata
A vizsgálatokat az egyes időszakokban a párosított t-próbával (p0=5%) végeztem a 4 tulajdonság
együttes értékeit figyelembe véve.
A 2007 év őszi időszakra a 78 értékből 40 esetben – 51,3% - volt az elkülönülő fajták száma. A
Kánkán fajta minden más fajtától elkülönült (100%), a Cleopátra és Lorett fajták csak a Desiree
fajtától nem különült el (91,7%), míg a többi fajták mintegy egyharmadnyi mértékben különültek el
(33,3%).Összességében negyede nagyon jó, míg kétharmaduk a közepesnél gyengébb elkülönülést
mutatott.
A 2008 év tavaszi időszakra a 78 értékből 58 esetben – 74,4% - volt az elkülönülő fajták száma
(Ebben az évben a Katica fajta nem állt rendelkezésre, helyette egyszeri alkalommal a Somogyi
sárga kiflit vizsgáltam). A legjobb 75% fölötti elkülönülést a Balatoni rózsa, Desiree és Lorett
fajták adták (92%, 75-75%). A többi fajta – a Hópehely kivételével (50%) - a közepesnél jobb
elkülönülést adott (66,7%). Összességében ezen időszak értékei mutatták a legjobb elkülönülést.
A 2008 év őszi időszakra a 78 értékből 44 esetben – 56,4% - volt az elkülönülő fajták száma. A
Katica fajta minden más fajtától elkülönült (100%), a Hópehely, Vénusz gold és White Lady fajták
80% fölötti mértékben, míg a többi fajták a közepesnél gyengébb mértékben különültek el (33,3%).
Összességében a fajták 40%-a nagyon jó, míg 60%-a a közepesnél gyengébb elkülönülést mutatott.
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TFV RE= héjszín RGB szintér fraktál érték
BFV RF&BF= nyers~ és főtt hússzín Kék (Blue) altér fraktál érték
18
TFV RE&RF&SF= héjszín, nyers~ és szürkült hússzín RGB szintér fraktál érték
19
BFV RF&BF&SF= nyers~, főtt~ és szürkült hússzín Kék (Blue) altér fraktál érték
20
BFV RE&RF&SF= héjszín, nyers~ és szürkült hússzín Kék (Blue) altér fraktál érték
21
TFV RE&RF&BF&SF= héjszín, nyers~, főtt~ és szürkült hússzín RGB szintér
fraktál érték
17
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A 2009 év tavaszi időszakra a 66 értékből 32 esetben – 48,5% - volt az elkülönülő fajták száma
(Ebben az évben a Desiree fajta nem állt rendelkezésre). A Vénusz Gold fajta minden más fajtától
elkülönült (100%), ugyanakkor a többi fajta közepes (54,5% és 9% között) vagy annál rosszabb
mértékben különült el. Összességében ezen időszak értékei mutatták a legrosszabb elkülönülést.
Az egyes fajták közötti eltérések értékeinek évenkénti összesítését a 5. táblázatban 22 foglaltam
össze,valamennyi tulajdonságra és színtérre vonatkozóan.
5. táblázat. A fajták évenkénti elkülöníthetőségének értékelése az SFD értékek és a
tulajdonságok összefüggés vizsgálata alapján (t-próba)
Tulajdonságok
TFV1
RFV2
GFV3
BFV4
TFVRE5 …
RFVSF6
GFVSF7…
TFVRF&SF8 …

200711

200802

200811

200902

50,6%
Kánkán=100%
41,6%
Kánkán=100%
41,6%
Kánkán=100%
51,9%
Kánkán=100%
Katica=100%
59,0%

74,4%
Cleopátra=100%
56,4%
Balatoni rózsa=100%
49,4%

58,4%
Katica=100%
57,1%
Katica=100%
42,9%

48,5%
Vénusz=100%
13,6%

31,2%

57,1%
Kánkán=100%

51,5 %

56,4%

43,6%

56,1%

44,2%
Balatoni rózsa=100%,
Desiree=100%
2,6%

44,9%

40,3%
Cleopátra=100%

24,2%
Vénusz=100%

18,2%

29,2%

52,6%
Desiree=100%
65,4%

22,1%
Cleopátra=100%
59,1%
Katica=100%
50,0%
Katica=100%
54,5%
Katica=100%
25,5%

31,8%
Vénusz=100%
24,2%

48,5%
Katica=100%
68,2%

54,5%
Vénusze=100%
25,8%

47,0%
Katica=100%
68,2%

50,0%
Vénusz=100%
45,5%
Vénusz=100%
48,5%
Vénusz=100%
200902

TFVRF&BF9 …
TFVRF&RE10 …

51,3%
Kánkán=100%
47,4%
Kánkán=100%

TFVRE&SF11 …
12

TFVRE&BF …
TFVBF&SF13 …

TFVRE&BF&SF15 …

17

RFVRE&RF&SF

TFVRF&BF&SF18 …

50,6%
36,4%
38,5%
Cleopátra=100%
50,6%

TFVRE&RF&BF14 …

TFVRE&RF&SF16 …

45,5%

46,2%
Kánkán=100%
200711
29,5%
Balatoni rózsa=100%,
Kánkán=100%

53,8%
Desiree=100%
62,8%

18,2 %

30,3%
Vénusz=100%
53,0%
50,0%

200802

54,5%
Katica=100%
200811

53,8%
Balatoni rózsa=100%

45,5%
Katica=100%

19,7%

50,0%

66,7%
Katica=100%

31,8%
Vénusz=100%

Megállapítható, hogy függetlenül a tulajdonságtól vagy a vizsgált színtértől nincs olyan eset,
melyben a fajták elkülönítése teljes egészében megvalósulna. Minden évben van azonban olyan
fajta, amely 100%-san elkülöníthető, de a fajták és tulajdonságaik évente változtak. Ugyanakkor az
sem állapítható meg, hogy a különböző tulajdonságok és a színterek eredményeinek variációjával
az elkülönítés nem lehetséges.
A 8. gyakorisági táblázatban a vizsgált időszakokban a fajták egymással szembeni elkülönülését
mutatom be a 4 tulajdonságra vonatkozóan. A táblázat átlója felett az elkülönült értékek
darabszáma, míg az átló alatt az elkülönülés százalékos értéke látható (a halványlilával színezett

A táblázat meglehetősen nagyméretű, így terjedelmi okok miatt csak néhány
részletét közlöm.
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értékek a legalább 50%-s elkülönülést jelentik). Ezt a százalékos értéket felfoghatjuk valószínűségi
értékként, amely megmutatja egy éven belül milyen lesz a fajták egymással szembeni várható
elkülönülése.A táblázatból az is kitűnik, hogy a fajták elkülöníthetőségéről csak egymáshoz
viszonyítva van értelme beszélni. Vannak olyan párosítások (5 db) – Balaton rózsa+Démon, Góliát,
Démon+Góliát, Luca XL, Hópehely+Luca XL - amelyek egyetlen egyszer sem különültek el
egymástól. Találunk azonban olyan eseteket (4 db) – Vénusz Gold+Cleopátra, Desiree, Lorett,
White Lady+Lorett - amelyek minden időszakban elkülönültek.
A táblázat utolsó 2 oszlopa azt mutatja, hogy az adott fajta hányszor különült el a 4 időszak
összesítésében legalább 50%-ban (darabban és százalékosan), narancssárgával jelölve az 50%-t el
nem ért fajtákat, mely csak 2 esetben fordult elő (Katica, Luca XL). Ugyanezt az értéket
rangsorolva az 6. táblázat jeleníti meg. Egy másik megközelítésben is készíthetünk rangsort,
mégpedig ha a százalékos értékek átlagának rangsorát vizsgáljuk. (7. táblázat)
6. táblázat. A vizsgált időszakokban a
fajták egymással szembeni elkülönülésének
gyakorisági rangsora a 4 tulajdonságra
vonatkozóan
Fajta

db

%

Desiree
Lorett
Vénusz
Cleopatra
Kánkán
Balatoni Rózsa
Góliát
Rioja
White Lady
Démon
Hópehely
Katica
Luca

11
11
11
10
9
8
8
8
8
6
6
5
5

92%
92%
92%
83%
75%
67%
67%
67%
67%
50%
50%
42%
42%

7. táblázat. A vizsgált időszakokban a
fajták elkülönülésének %-os értékek
átlagának rangsora a 4 tulajdonságra
vonatkozóan
Fajta
%
Vénusz
73%
Cleopatra
67%
Desiree
59%
White Lady
56%
Lorett
55%
Kánkán
53%
Rioja
47%

Balatoni
Rózsa
Góliát
Hópehely
Katica
Démon
Luca
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43%
43%
37%
37%
35%
33%
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8. táblázat. A vizsgált időszakokban a fajták egymással szembeni elkülönülésének gyakorisági táblázata a 4 tulajdonságra vonatkozóan (darabban, és
százalékosan)
Balatoni
rózsa

Balatoni rózsa

Cleopatra
2

Desiree

Démon

Góliát

Hópehely

Katica

Kánkán

Lorett

Luca

Rioja

White
Lady

Vénusz

db

%

2

0

0

2

1

2

2

1

2

3

3

8

67%

1

2

2

2

2

2

1

2

2

3

3

10

83%

2

2

3

2

3

2

2

2

4

3

11

92%

0

2

1

1

2

0

1

3

2

6

50%

2

1

2

2

1

2

3

3

8

67%

1

1

2

0

1

1

0

6
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A két rangsor nagyon hasonló, és azt mutatja, hogy vannak olyan fajtáink melyek jó elkülönülő
képességűek – Vénusz, Desiree, Cleopátra, White Lady -, míg más fajták – Démon, Hópehely,
Katica, Luca XL – ezzel a képességgel csekély mértékben rendelkeznek.Az összesített rangsort a
keszthelyi fajták közül a Vénusz Gold vezeti (92%, 73%), egyedül a Hópehellyel szembeni
elkülönülése alacsony értékű(25%). A többi fajta – Balatoni rózsa, Góliát, Kánkán, Lorett, Rioja elkülönülése átlagosnak mondható. Érdekes tény, hogy a Lorett és a Luca XL milyen karakteres
elkülönülési képességet mutat, bár tudjuk, hogy genetikai szempontból édestestvérek.
Hangsúlyozom ezek a rangsorok csak iránymutatást adnak a várható elkülöníthetőségre, de az igazi
elkülönülést csak a fajták páronkénti vizsgálatával tudjuk meghatározni.
Meg kell még jegyezni, hogy a módszer visszaellenőrzésére kettős vakpróba mellett két fajta
azonosítását kíséreltemmeg 2009 tavaszi időszakra vonatkozóan. A mintavételezés időpontja május
elején volt. Az egyik fajtát – White Lady- sikerült azonosítani, míg a másik fajtát – Démon – nem,
ami felhívta a figyelmet arra, hogy a felvételezések időpontját a fajtatulajdonságok figyelembe
vételével kell megválasztani.
Klaszter-analízis
Az irodalom áttanulmányozása után választottam ki a klaszter eljárásokból a nem-hierarchikus
eljárást, a paraméterek közül (előzetes vizsgálatok eredményeként) a globális optimalizáció
metódust, hasonlósági arány együtthatót (4), maximális klaszterszám (12-13 mérési időszaktól
függően) és 10 ismétléses futási számotalkalmaztam.Az eljárásban használt értékek a mérési adatok
átlagai voltak. Az eredmények értékelésénél figyelemmel kell lennünk a BRCV 23 értékének
nagyságára, amely tulajdonképpen a számítások során kapott legjobb hasonlósági arány koefficiens
értéke. Ez az érték [0,1] intervallumba esik, és 1 jelöli a teljes egyezést. Ezt az értéket százalékosan
is kifejezhetjük, így jellemezve a fajták közötti hasonlóság mértékét.
Az eredmények a következők:
Az elkülönülés mértéke ((1-BRCV)*100) minden időszakra és értékre magasabb 90%-nál.
A 2008 őszi időszak esetén még ezt is jóval meghaladta 99% feletti. Miután a mérési adatok
átlagaival történt az elemzés, így ezek a magas értékek torzítást tartalmaznak, minden bizonnyal
nem ilyen magas fokú a tényleges elkülönülés. Ezt figyelembe véve is megállapítható, hogy a
fajták elkülönítése minden évben megtörtént és a totál érték (TFV) és egy másik szintér adatainak
összevetésével az elkülönítés teljes lesz.
Ordináció – Főkomponens analízis
Az elkülönülés szemléltetésére bemutatom a több dimenziós eredmények síkbeli ábrázolását
leképező módszer (Eigen-analízis) eredményeként az adatokat ábrázoló szóródási diagrammot (2.
ábra). A diagramokon a vízszintes tengely a Főkomponens analízis (PCA) eredményeként
meghatározott a héjszínt képviselő értékeket xRE, míg a függőleges tengely a további három
komponens együttes értékét képviselő értékeket yRFBFSF jelöli. A főkomponens analízist – a nemhierarchikus klaszter analízissel történő összehasoníthatóság okán - szintén a mérési adatok
átlagával végeztem el.
A Scatter-diagramok jól illusztrálják a fajták elkülöníthetőségét. Egyrészt arról ad információt,
hogy az egyes fajták páronként milyen mértékben különölnek el, ezt az őket összekötő egyenes
hosszával jellemezhetjük. Ha ezeket az értékeket összevetjük a szignifikancia vizsgálatok
eredményeivel, megállapíthatjuk, hogy az eredmények inkább egymást erősítő hatását
tapasztalhatjuk. Másrészt csoportokat képezhetünk a diagramon való elhelyezkedésük és
egymáshoz viszonyított helyzetük alapján, mellyel későbbiekben hasonlóságot, különbözőséget
állapíthatunk meg. Érdemes elgondolkodni az olyan eseteknél, amikor az adott fajták azonos
x értéket, vagy y értéket vesznek fel.

23Best
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2.ábraxixA 4 tulajdonság SFD átlagainak szóródási diagramja (2007 év őszi időszak)
Főkomponens analízistvégeztem a mért értékeken is 2009 év tavaszi időszakra. A számított
Eigen-értékek százalékosan kifejezve rendre a következők: héjszín 33,02%, nyershússzín 27,66%,
főtt hússzín 20,75%, szürkült hússzín 18,57%. Ezek az értékek az egyes tulajdonságok súlyának
felel meg az elkülönülés részvételében. Itt is alkalmazhatjuk a fajták párosított vizsgálatát, mint a
t-próbák esetén. A t-próbák eredményeként a legjobb elkülönülést a Vénusz Gold, míg a
legrosszabb elkülönülést a Luca XL fajta mutatta. A Vénusz Gold a párosított t-próbák alapján
(lásd 15. táblázat) a legtöbb fajtától magas szinten különül el, legjobban a Cleopátra, Desiree,
Balatoni rózsa, míg legrosszabbul a Hópehelytől.
A 2009 tavaszi időszakban a Vénusz Gold mindegyik fajtától elkülönült, kivétel a White Lady.
Ennek szemléltetéseként bemutatom a Vénusz Gold - Balatoni rózsa (3. ábra)scattergramját.
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3. ábra. A 4 tulajdonság SFD értékeinek szóródási diagramja Vénusz Gold –
Balatoni rózsa fajtákra (2009 év tavaszi időszak)
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A legrosszabbul elkülönülő fajtának a 4 időszakra vonatkozóan a Luca XL bizonyult (4. ábra).
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4. ábra. A 4 tulajdonság SFD értékeinek szóródási diagramja Luca XL - Kánkán fajtákra
(2009 év tavaszi időszak)
A diagramokon feltüntetett pf1-f2 érték a t-próba során számított érték az adott fajtákra
vonatkozóan.
A 3. ábra és 4. ábra különbözősége jól mutatja az elkülönülés jellegét, teljesen elkülönülő
halmazoktól, a teljesen egymást fedő halmazokig minden változat megtalálható. Megállapítható,
hogy a főkomponens analízis (PCA)eredményei összhangban vannak a t-próba eredményeivel.
Ennél fogva kijelenthető, hogy a célul kitűzött feladat megvalósítható.

Jövőbeni kutatási irányok
A jövőben a vizsgálati időszakok számának növekedésével, és az alkalmazott módszerek
finomításával több és pontosabb mérési adatok állhatnak rendelkezésünkre, melynek
eredményeképpen eljuthatunk egészen a gyakorlati alkalmazhatóságig (pl. jogtalan fajtahasználat
kiderítése). Vizsgálni lehetne az egyes alterek SFD értékeinek szerepét, dominanciáját, élettani
összefüggéseit. Ki lehetne terjeszteni a vizsgálatokat a közeli infra, valamint UV tartományokra is.
Miután a képek analízise JPG formátumú képeken történt, így célszerű lenne megvizsgálni, hogy
az eljárás, más - veszteségmentes – képformátumokra (pl. TIFF) milyen eredményt ad. További –
más eljárásokkal történő - kutatási irány lehetne a burgonya minőségét jellemző nyers és főtt
hússzínének fajtánkénti szürkülési vizsgálatának objektívvé tétele (színmérés, színeltérés mérése),
illetve dinamikai vizsgálatokra (időbeli lefolyás) történő kiterjesztése.

Konklúzió
A disszertáció témája a keszthelyi burgonyanemesítési programban felmerült fejlesztési igények
figyelembevételével egy folyamat eredményeként alakult ki. Célul tűztük ki a burgonyagumó
különböző állapotainak jellemzését azok digitális lefényképezés útján keletkező Spektrális Fraktál
Dimenziójában (SFD) meglévő különbségeinek feltárásával és jellemzésével. Létre kívántunk
hozni egy olyan, a burgonyagumó színének, a gumóhús nyers, 24 óra utáni nyers, és főzés utáni
színelváltozásának objektív értékeket adó minősítési rendszert, amely vagy a burgonyafajták
elkülönítését, vagy a fajtán belüli minőségi különbségeket képes viszonylag egyszerűen és
gazdaságosan kimutatni.
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Az eredmények azt mutatják, hogy az SFD-t, mint mérőszámot, alkalmazni szeretnénk a
burgonyafajták, nemesítési vonalak elkülönítésére, az objektív fajtaérték-meghatározásra,
automatikus elemzési, minősítési folyamatok gyakorlati megvalósítására, úgy azt, jelenleg, csak jól
meghatározott, standard felvételezési körülmények között tehetjük meg.
A következő körülményeket kell standardizálni a felvétel készítésekor:
•
•
•
•
•
•
•

állandó intenzitást biztosító mesterséges fényforrás alkalmazása (körvakú),
merőleges vetület biztosítása,
közepes - 2544*1696 pixel - felbontás alkalmazása,
azonos mintáról több felvétel készítése,
csillogás mentesség biztosítása (nyers hússzín esetén, friss vágott felület leitatása),
a minta színétől nagyban eltérő homogén háttér biztosítása (kék, fekete, fehér),
fix fókusztávolság alkalmazása.

Burgonya fajták azonosítása és minősítése digitális képanalízis felhasználásával.
Eredményként megállapítható, hogya Spektrális Fraktál Dimenzió (SFD), mint képelemzési
eljárás jelenlegi technológiai színvonalon a fajtán belül nem alkalmas minőségi különbségek
jellemzésére. Ugyanakkor megállapítható, hogy az SFD érték alkalmas az egyes burgonyafajták
elkülönítésére, de azt megbízhatóan csak az azonos évi kontrol felvételezéshez viszonyítva lehet
kivitelezni.
Ennél fogva kijelenthető, hogy a célul kitűzött feladat megvalósítható, de az SFD alapú
jellemzés gyakorlati alkalmazhatóságot tovább kell vizsgálni.
Tézisek
1.

Megállapítottuk, hogy az Spektrális Fraktál Dimenzió érték csak akkor lehet alkalmas
bármilyen objektum jellemzésére, ha a digitális képelemzés kép-felvételezési és képkiértékelési módszere standardizált.

2.

Megállapítottam a burgonya fajták digitális képanalíziséhez szükséges standardizált képfelvételezési és kép-kiértékelési feltételeket. A standardon biztosítandó körülmények a
következők:
• állandó intenzitást biztosító mesterséges fényforrás alkalmazása (körvakú);
• merőleges vetület biztosítása;
• közepes - 2544*1696 pixel - felbontás alkalmazása;
• csillogás mentesség biztosítása (nyers hússzín vizsgálat esetén, friss vágott
felület leitatása);
• azonos mintáról több felvétel készítése;
• fix fókusztávolság alkalmazása;
• a minta színétől nagyban eltérő homogén háttér biztosítása (kék, fekete, fehér).

3.

Megállapítottam, hogy az SFD érték alkalmas a burgonyafajták éven belüli páronkénti
elkülönítésére, de csak az azonos évi kontrol felvételezéshez viszonyítva.

4.

Megállapítottam, hogy a jelenlegi technológiai színvonalon a Spektrális Fraktál Dimenzió
érték nem alkalmas a vizsgált gumójellemzők fajtán belüli minősítésre.

Irodalom Jegyzék
[online] Hiperspektrális felvételezések Magyarországon, Aisa, elérhetőség: http://gisserver1.date.hu/
[olvasva: 2009. május 7.].
[online] JPEG File Interchange format (ver. 1.02) elérhetőség: http://www.jpeg.org/public/jfif.pdf [olvasva:
2009. december 14.]

26

Agrárinformatikai tanulmányok II.
[online] JPEG2000 hivatalos oldal, elérhetőség:
2009. május 7.].

http://www.jpeg.org/jpeg2000/index.html [olvasva:

[online] elérhetőség: http://wikipedia.org/wiki/Klaszter-anal%C3%ADzis [olvasva: 2009. május 7.].
Adobe Photoshop CS Tanfolyam a könyvben (2004), Perfect-Pro Kft.
Allaga J. - Nagy I. - Horváth S.(1997): Burgonya-genotípusok genetikai variabilitásának vizsgálata RAPDmódszerrel, Növénytermelés, Tom. 46. No. 4., pp. 337-345.
Álló G. - Hegedűs Gy. Cs. - Kelemen D. - Szabó J. (1989): A digitális képfeldolgozás alapproblémái,
Akadémiai kiadó, Budapest.
Berke et. al. (2005) : Egzakt minősítő és osztályozó rendszer fejlesztése növénynemesítési és növénykórtani
vizsgálatokhoz digitális képfeldolgozás alkalmazásával (EMOR) Berke et al., (IKTA-00101/2003),
Informatika a felsőoktatásban, [online] elérhetőség:
http://agrinf.agr.unideb.hu/if2005/kiadvany/papers/A15.pdf [olvasva: 2009. május 7.].
Berke J. - Polgár Zs. – Horváth Z. - Nagy T. (2006): Developing on Exact Quality and Classification System
for Plant Improvement, Journal of Universal Computer Science, Vol 12. Issue 9, pp. 1154–1164.
Berke J. - Hegedűs Gy. Cs. - Kelemen D. - Szabó J. (2002): Digitális képfeldolgozás és alkalmazásai,
Veszprémi Egyetem, Keszthely, ISBN 963 9096 911, [online] elérhetőség: http://digkep.hu [olvasva: 2009.
május 7.].
Berke J. - Polgár Zs. - Horváth Z. - Nagy T. (2006): Developing on Exact Quality and Classification System
for Plant Improvement, Journal of Universal Computer Science, vol. 12, no. 9, pp. 1154-1164
Berke J. (2004 a): Fractal dimension on image processing, 4th KEPAF Conference on Image Analysis and
Pattern Recognition, Vol.4, p. 20.
Berke J. (2004 b): The Structure of dimensions: A revolution of dimensions (classical and fractal) in
education and science, 5th International Conference for History of Science in Science Education, July 12–16.
Berke J. (2005): Applied Spectral Fractal Dimension, Joint Hungarian-Austrian Conference on Image
Processing and Pattern Recognition, Veszprém.
Berke J. (2005): Spectral fractal dimension, Proceedings of the 7th WSEAS Telecommunications and
Informatics (TELE-INFO ’05), Prague, pp.23-26, ISBN 960 8457 11
Berke J. (2006): Measuring of Spectral Fractal Dimension [online] elérhetőség:
http://www.springerlink.com/content/p3212434p8g8215m/ [olvasva: 2009. május 7.].
Berke J. (2006): Measuring of Spectral Fractal Dimension, Advances in Systems, Computing Sciences and
Software Engineering, Springer pp. 397-402., ISBN 10 1- 4020-5262-6.
Berke J. (2007): Measuring of Spectral Fractal Dimension. Journal of New Mathematics and Natural
Computation, Vol. III/3, pp. 409-418., ISSN: 1793-0057.
Berke J. (2008): A Spektrális fraktálszerkezet vizsgálatának elméleti és gyakorlati lehetőségei, Informatika a
Felsőoktatásban 2008 Konferencia Elektronikus Kiadványa, p. 182, Debrecen, ISBN 978-963-473-129-0.
Elektronikus változat: ISBN 978-963-473-129-0 8 [online] elérhetőség:
http://www.agr.unideb.hu/if2008/kiadvany/eloadasok.htm [olvasva: 2009. május 7.].
BMEEOFTASJ5 segédlet (2004): Digitális képanalízis, BME, 2004 (HEFOP/2004/3.3.1/0001.01).
Bonierbale, M. W. - Plaisted, R. L. - Tanksley, S. D. (1988): RFLP maps based upon a common set of clones
reveal modes of chromosomal evolution in tomato and potato, Genetics, 83., pp. 1095–1103.
Bonjean, A. - Forgeois, P. - Lacaze, P. - Lemaire-Bonjean, F. - Sourdille, P. (1994): A molekuláris
markerezés: hatékony eszköz a nemesítők számára, Agrogene, Moissy-Cramayel.
Buczkowski, S. – Kirjakos, S. – Nekka, F. – Cartilier, L. (1997): The modified Box-Counting method:
Analysis some of characteristic parameters, [online] elérhetőség:
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V15-3TX4XGGS&_user=410879&_coverDate=03%2F31%2F1998&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5665&_sort
=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1132109844&_rerunOrigin=scholar.google&_acct=C000019644
&_version=1&_urlVersion=0&_userid=410879&md5=fb6ecce2fe7f14c054c42d0f69efd654#sec2[olvasva:
2009. december 14.]

27

Agrárinformatikai tanulmányok II.
Burton, W.G. (1989): The Potato, Longman Group UK, England.
Csák M. - Hegedűs G. (2008): Az SFD mérésként való alkalmazhatósága a burgonyanemesítési
kutatásokban, Acta Agraria Kaposváriensis Vol 12 No 2, pp. 177-191.
Delp, E. J. : Result of JPEG Compression, [online] elérhetőség: http://cobweb.ecn.purdue.edu/~ace/jpegtut/jpgimag1.html [olvasva: 2009. december 14.]
Dévényi D. - Gulyás O. (1988): Matematikai statisztikai módszerek a meteorológiában, Tankönyvkiadó,
Budapest, pp. 251-262.
Douches, D. S. - Freyre, R. - Hicks, K. (1990): Use of RFLPs to fingerprint North American potato varieties,
In: First Planning Conference for the Use of Molecular Techniques in Potato Germplasm Enhancement, CIP,
pp. 166–175.
Douches, D. S.- Ludlam, K. (1991ab): Electrophoretic characterization of North American potato cultivars,
American Potato Journal, 68., pp. 767-780.
Douches, D. S. – Ludlam, K. (1991): Electrophoretic characterization of North American potato cultivars,
American Potato Journal, 68., pp. 767-780.
Eizenberger M. (2007): Digitális képfeldolgozás alapjai, Ental Kft, 2007 (GVOP-3.3.1-05/1.-2005-050164/3.0).
Gebhardt, C. - Blomendahl, C. - SCHachtschabel, U. - Debener, T. - Salamini, F., - Ritter, E. (1989 ab):
Identification of 2n breeding lines and 4n varieties of potato (Solanum tuberosum ssp. tuberosum) with RFLP
fingerprints, Theor. Appl. Genet., 78., pp. 16-22.
Havasi Gy. - Molnár M. - Szunyogh Zs. - Tóth M. (1996): Általános statisztika I., Nemzeti Tankönyvkiadó,
Budapest.
Hegedűs G. (2007ab): Spectral fracturedimension – invariant transformations and shifting rules. Erdei Ferenc
IV. Tudományos Konferencia, Kecskemét, 2007. augusztus 27-28. II. kötet, pp. 671-674., ISBN 978 963
7294 65 5.
Isleib, D. R. (1963): Objective method for potato chip color determination, American Journal of Potato
Research, Springer, New York, pp. 58-60.
Kemény S. - Papp L. - Deák A. (2001): Statisztikai minőség-(megfelelőség-) szabályozás, Műszaki
Könyvkiadó, 1999, 2001.
KempelenFarkasDigitálisTankönyvtár: A növényfajták DUS-vizsgálata, [online] elérhetőség:
http://www.tankonyvtar.hu/mezogazdasag/szantofoldi-novenyek-080905-27 [olvasva: 2009. május 7.].
Labib, A. I. (1962): Potato proteins, Their properties and nutritive value, Thesis, Wageningen.
Loeschcke, V. - Stegemann, H. (1966): Proteine der Kartoffelknollen in Abhängigkeit von Sorte und Virosen
(Polyacrylamid-Elektrophorese), Phytochemistry, 5., pp. 985–991.
Maier, G.- Wagner, K. (1981): Identifizierung österreichischer Kartoffelsorten mit Hilfe der
Polyacrylamidgelelektrophorese, Die Bodenkultur, 32., pp. 314–325.
Maier, G.- Wagner, K. (1981): Identifizierung österreichischer Kartoffelsorten mit Hilfe der
Polyacrylamidgelelektrophorese, Die Bodenkultur, 32., pp. 314–325.
Mandelbrot, B. B. (1975): Les objets fractals: forme, hasard, et dimension, Flammarion, 1975; angol kiadás:
B. Mandelbrot: Fractals: Form, Chance and Dimension, W H Freeman and Co, 1977; ISBN 0716704730.
Martinez-Zapater, J. M. – Oliver, J. L. (1984): Genetic analysis of isozyme loci in tetraploid potatoes
(Solanum tuberosum L.). Genetics, 108., pp. 669-679.
MGSZH (2005): Burgonya Kísérleti Módszertan, TG/23/6 24. EU 2005/91/EK irányelve, 2005. december 16,
2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkely.

24Test

Guide: Potato Guidelines for the conduct of tests for distinctness, uniformity and stability

28

Agrárinformatikai tanulmányok II.
Oliver, J. L. - Martinez-Zapater, J. M. (1985): A genetic classification of potato cultivars based on allozyme
patterns, Theor. Appl. Genet., 69., pp. 305-311.
OMMI: A növényfajták DUS vizsgálatának alapelvei[online] elérhetőség:
http://www.ommi.hu/kiadvany/fajta/dus.pdf [olvasva: 2009. május 7.].
Park, W. D. - Blackwood, C. - Mignery, G. A. - Hermodson, M. A. – Lister, R. M. (1983): Analysis of the
heterogeneity of 40,000 molecular weight tuber glycoprotein of potatoes by immunological methods and by
NH2-terminal sequence analysis, Plant Physiology, 71., pp. 156–160.
Podani J. (1997 ab): Bevezetés a többváltozós biológiai adatfeltárás rejtelmeibe „avagy mit kezdjünk azzal a
rengeteg adattal”, SCIENTIA Kiadó, Budapest, p. 31.
PolgárZs. - Horváth S. (1999): A nemesítés lehetőségei a burgonya minőségének javítására, XLI. Georgikon
Napok, Keszthely, 1999. szeptember 23-24., Előadások összefoglalója, pp. 313-315.
Polgár Zs. – Wolf I. – Gergely L. – Proksza P. – Berke J. (2005): Application of image processing methods
in potato breeding and variety registration, Information systems in agriculture and forestry, XI. Year of
International Conference, Prague, ISBN 80-213-1337-4.
PolgárZs. (2008a): Ismertető a Burgonya Kutatási központ tevékenységéről, Burgonya Ágazati Fórum,
Keszthely.
PolgárZs. (2008b): A vetőgumó termesztés helyzete és problémái Magyarországon, Burgonya Ágazati
Fórum, Keszthely.
Quiros, C. F. – McHale, N. (1985): Genetic analysis of isozyme variants in diploid and tetraploid potatoes,
Genetics, 111., pp. 131-145.
Sevcsik J. - Hefele J. (1982): Fényképészet, Műszaki Könyvkiadó.
Shiroma, C.- Rodriguez-Saona, L. (2009): Application of NIR and MIR spectroscopy in quality control of
potato chips, Journal of Food Composition and Analysis, September 2009, Volume 22, Issue 6, pp. 596-605.
Stegemann, H. – Loeschcke, V. (1976): Index of European Potato Varieties, Mitteilungen aus der
Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, Heft 168.
Stegemann, H. - Schnick D. (1985): Index 1985 of European Potato Varieties. Mitteilungen aus der
Biologischen Bundesanstalt für Landund Forstwirtschaft, Heft 227.
Stegemann, H. – Schnick, D. (1985): Index 1985 of European Potato Varieties, Mitteilungen aus der
Biologischen Bundesanstalt für Landund Forstwirtschaft, Heft 227.
Sváb J. (1981): Biometriai módszerek a kutatásban, Mezőgazdasági Kiadó.
Szűcs I. (2002): Alkalmazott statisztika, Agroinform Kiadó, Budapest.
Thybo, A. K. - Szczypinski, P. M. - Karlsson, A. H. - Donstrup, S. - Stodkilde-Jorgensen, H. S. - Andersen,
H. J. (2004): Prediction of sensory texture quality attributes of cooked potatoes by NMR-imaging (MRI) of
raw potatoes in combination with different image analysis methods, Journal of Food Engineering, Volume
61, Number 1, January 2004, pp. 91-100.
Thybo, A. K. - van den Berg, F. (2001): Using Multivariate Models to Describe and Predict the Sensory
Quality of Cooked Potatoes, II International Symposium on Application of Modeling as an Innovative
Technology in the Agri-Food Chain, ISHS Acta Horticulturae, p. 566.
UPOV (2002): UPOV által 2002.04.19-én kiadott a DUS vizsgálatok általános irányelvei (TG/1/3), [online]
elérhetőség:
http://www.upov.int/en/publications/tg-rom/tg001/tg_1_3.pdf [olvasva: 2009. május 7.].
UPOV (2004): UPOV által 2004.03.31-én kiadott Burgonya DUS vizsgálati irányelvek (TG/23/6), [online]
elérhetőség:
http://www.upov.int/en/publications/tg-rom/tg023/tg_23_6.pdf [olvasva: 2009. május 7.].
Welsh, J. - McClelland, M. (1990): Fingerprinting genomes using PCR with arbitrary primers, Nucleic Acids
Res., 18., pp. 7213-7218.
Williams, J. G. K. - Kubelik, A. R. - Livak, K. J. - Rafalski, J. A. - Tingey, S. V. (1990): DNA
polymorphisms amplified by arbitrary primers are useful as genetic markers, Nucleic Acids Res., 18.,
pp. 6531–6535.
Wishart, D. (1969): An algorithm for hierarchical classifications, Biometrics Vol. 25, p. 89, 151, 160, pp.
165-170.

29

Agrárinformatikai tanulmányok II.
Zakuluk, R. - Sri Ranjan, R. (2007): Artificial Neural Network Modelling of Leaf Water Potential for
Potatoes Using RGB Digital Image: A Greenhouse Study, EARP.
Zimnoch-Guzowska, E.- Syller, J.- Sieczka, M. (2001): The methods of evaluation and selection applied in
potato research and breeding, The Plant Breeding and Acclimatization Institute (IHAR).
Zwartz, J. A. (1966): Potato varieties and their protein electrophoregram characteristic, European Potato
Journal, 9., pp. 111-128.

30

Agrárinformatikai tanulmányok II.

Mellékletek
9. táblázat. A 4 vizsgált tulajdonság együttes összefüggés vizsgálata, t-próba (2008 őszi időszak)
Balatoni Rózsa
átlag
szórás
Balatoni Rózsa

Cleopatra

Desiree

Démon

Góliát

Hópehely

Vénusz

0,0500

0,0570

0,0557

0,0551

0,0569

0,0756

0,0671

0,0393

0,0378

0,0617

0,0340

0,0532

0,0624

0,7410

0,5275

0,5409

0,9258

0,0452

0,0022

0,5354

0,4864

0,2095

0,5972

0,00003

0,0012

0,3650

0,3746

0,6903

0,0960

0,0014

0,8355

0,3171

0,3727

0,3921

0,00026

0,0049

0,6133

0,01570

0,0113

0,2056

0,9568

0,0789

0,8145

0,000007

0,0003

0,6274

0,01616

0,0106

0,2120

0,9777

0,0813

0,8344

0,000007

0,0003

0,04622

0,0038

0,5022

0,5925

0,2039

0,7073

0,00006

0,0016

0,0935

0,0089

0,3901

0,0115

0,1366

0,3900

0,0003

0,0052

0,0002

0,0032

0,00000002

0,0000004

0,1302

0,4082

0,1722

0,00005

0,0027

0,0503

0,8184

0,0000003

0,00006

D-xx

0,9820
E-xx

Góliát

F-xx

Hópehely

G-xx

Katica

0,00003
H-xx

Kánkán

I-xx

Lorett

J-xx

Luca

K-xx

Rioja

1,9484

0,0076

0,0576
0,00008

M-xx

White Lady

1,9007

0,0000004

0,0647
L-xx

Vénusz

1,8921

White
Lady

1,9445

Démon

1,9274

Rioja

1,9506

Desiree

1,9503

Luca

1,9508

C-xx

1,9371

Lorett

1,9394

Cleopatra

1,9903

Kánkán

1,9433
B-XX

1,9141

Katica

0,5084
N-xx

P
>0,15

szín

kategória
nem

darab

%

33

0,15>X>0,05

0,05410244 gyenge

9

20,5%

0,05>X>0,01

7

15,9%

0,01>X>0,001

0,01922790 közepes
közepesen
0,00392410 erős

11

25,0%

0,001>X>0,0001

0,00010952 erős

X<0,0001

5

11,4%

0,00000409 nagyon erős

12

27,3%

szignifikáns

44

57,1%

összes

77
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10. táblázat. Összefoglaló táblázat a fajták adott mintában és spektrumban az SFD minumimum és maximum értékeire és azok eltéréseire
Minta&Spektrum Minimum
Maximum
Szórás
TFVRE
1,90689
0,025
TFVRE
2,11969
0,047
TFVRF
1,81463
0,056
TFVRF
2,04941
0,033
TFVBF
1,90433
0,028
TFVBF
2,09894
0,046
TFVSF
1,89258
0,047
TFVSF
2,1091
0,063
RFVRE
0,82853
0,092
RFVRE
0,97122
0,011
GFVRE
0,91177
0,104
GFVRE
1,09291
0,043
BFVRE
0,97752
0,012
BFVRE
1,04571
0,049
RFVRF
0,73995
0,128
RFVRF
0,98234
0,012
GFVRF
0,82437
0,154
GFVRF
1,10752
0,053
BFVRF
0,96327
0,025
BFVRF
1,03485
0,040
RFVBF
0,90494
0,031
RFVBF
0,99668
0,024
GFVBF
1,01223
0,063
GFVBF
1,11808
0,039
BFVBF
0,97475
0,018
BFVBF
1,06096
0,071
RFVSF
0,88094
0,029
RFVSF
0,97716
0,010
GFVSF
0,99242
0,062
GFVSF
1,10136
0,039
BFVSF
0,96058
0,024
BFVSF
1,05127
0,050

Fajta
Vénusz Gold
Cleopátra
White Lady
Desiree
Vénusz Gold
Cleopátra
Vénusz Gold
Cleopátra
White Lady
Cleopátra
White Lady
Démon
Vénusz Gold
Balatoni rózsa
Vénusz Gold
Balatoni rózsa
Vénusz Gold
Balatoni rózsa
Cleopátra
Balatoni rózsa
Vénusz Gold
Balatoni rózsa
Balatoni rózsa
Rioja
Vénusz Gold
Balatoni rózsa
Góliát
Balatoni rózsa
Góliát
Luca XL
Góliát
Balatoni rózsa

abszolút
eltérés

relatív eltérés relatív eltérés
maximum
minimum
0,2128
10,0%
11,2%

0,23478

11,5%

12,9%

0,19461

9,3%

10,2%

0,21652

10,3%

11,4%

0,14269

14,7%

17,2%

0,18114

16,6%

19,9%

0,06819

6,5%

7,0%

0,24239

24,7%

32,8%

0,28315

25,6%

34,3%

0,07158

6,9%

7,4%

0,09174

9,2%

10,1%

0,10585

9,5%

10,5%

0,08621

8,1%

8,8%

0,09622

9,8%

10,9%

0,10894

9,9%

11,0%

0,09069

8,6%

9,4%
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abszolút
relatív
fajta
fajta
eltérés
eltérés
1,051973
1,01866
0,033311
3,27%
0,04287
0,0551
szign
0,14972629
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Végjegyzet
1 TFV = RGB szintér fraktál érték a vizsgált tulajdonságokra
2 RFV = R altér fraktál érték a vizsgált tulajdonságokra
3 GFV = G altér fraktál érték a vizsgált tulajdonságokra
4 BFV = B altér fraktál érték a vizsgált tulajdonságokra
5 TFVRE = RGB szintér fraktál érték héjszín tulajdonságra
6 RFVSF = R altér fraktál érték szürkült hússzín tulajdonságra
7 GFVSF = G altér fraktál érték szürkült hússzín tulajdonságra
8 TFVRF&SF = RGB szintér fraktál érték nyers~ és szürkült hússzín tulajdonságokra
9 TFVRF&BF = RGB szintér fraktál érték nyers~ és főtt hússzín tulajdonságokra
10 TFVRF&RE = RGB szintér fraktál érték nyers hússzín és héjszín tulajdonságokra
11 TFVRE&SF = RGB szintér fraktál érték héjszín és szürkült hússzín tulajdonságokra
12 TFVRE&BF = RGB szintér fraktál érték héjszín és főtt hússzín tulajdonságokra
13TFVBF&SF = RGB szintér fraktál érték főtt~ és szürkült hússzín tulajdonságokra
14 TFVRE&RF&BF = RGB szintér fraktál érték nyers~ és főtt hússzín tulajdonságokra
15 TFVRE&BF&SF = RGB szintér fraktál érték héjszín, főtt~ és szürkült hússzín tulajdonságokra
16 TFVRE&RF&SF = RGB szintér fraktál érték héjszín, nyers~ és szürkült hússzín tulajdonságokra
17 RFVRE&RF&SF = R altér fraktál érték héjszín, nyers~ és szürkült hússzín tulajdonságokra
18 TFVRF&BF&SF = RGB szintér fraktál érték nyers~, főtt~ és szürkült hússzín tulajdonságokra
xix Scatter diagram 200711: 2007 év őszi felvételezés
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Vezetői információforrások – felmérés a Dél-Alföld élelmiszeripari
vezetőinek körében
Hampel György
Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar
hampel@mk.u-szeged.hu
Abstract. This study reviews the topic of management, data and information, decision-making,
information systems and competitiveness – where possible – with reference to food industry. It presents
the research where the objectives were to determine the patterns of information source usage of middle
and senior executives of the food industry enterprises in the region and to examine the capabilities of the
information systems of the enterprises. According to the results of the examination, in the area of finance,
the most frequently used information sources are: planning, controlling, finance and accounting, supply,
executives, professional newspapers, internet and banks. The most common sources of information in
case of production and supply are: production, planning, executives and sales. The primary information
sources of commerce and marketing are: sales, planning, controlling, professional newspapers,
executives, finance and accounting and customers. The major information sources of production factors
are: production, executives and planning. In the case of market-economic decisions, the most important
sources of information are: planning, controlling, finance and accounting, executives, supply, professional
newspapers and the internet. Technical or organizational decisions require the information sources of
production and executives the most. The investigated forty-eight information sources can be classified in
ten groups. The examination by the field of operation and by the subject of decision both showed that the
internal reporting systems, the people and the media information source groups were the most frequently
used sources of decisions. Based on their responses, the food industry executives can be categorized into
two groups. The first cluster contains the senior executives and some of the middle managers, who use a
wider scope of internal (enterprise) information sources as well as external sources. The second cluster
consists of middle managers only, who content themselves with the narrow scope of internal information.
Today, according to the research, all food industry enterprises possess information systems, but these are
mostly used for daily transaction processing and their role in supporting decision making is not
significant.
Keywords: Hungary’s Southern Great Plain, food industry, executive information sources
Összefoglaló. Ez a tanulmány áttekinti a vezetés, az adat és információ, a döntéshozatal, az információs
rendszerek és a versenyképesség témakörét, ahol lehetséges, utalva ezek élelmiszeripari vonatkozásaira.
Bemutatja azt a kutatást, amelynek célja annak megállapítása volt, hogy a vizsgált régió élelmiszeripari
társas vállalkozásainak közép- és felsővezetői milyen információforrás-használati szokásokkal
jellemezhetők, továbbá a vállalkozások információs rendszerei milyen képességekkel rendelkeznek. A
vizsgálatok eredménye szerint a pénzügy területének leggyakrabban használt információforrásai:
tervezés, kontrolling, pénzügy és számvitel, beszerzés, vezetők, szakmai lapok, internet és bankok. A
termelés és szolgáltatás leggyakoribb információforrásai: termelés, tervezés, vezetők és értékesítés. A
marketing és kereskedelem elsődleges információforrásai: értékesítés, tervezés, kontrolling, szakmai
lapok, vezetők, pénzügy és számvitel valamint a vevők. A termelési tényezőkkel kapcsolatos döntések
legfőbb forrásai: termelés, vezetők és tervezés. A piaci-gazdasági tárgyú döntéseknél a legfontosabb
információforrások: tervezés, kontrolling, pénzügy és számvitel, vezetők, beszerzés, szakmai lapok és
internet. Műszaki, valamint a szervezési tárgyú döntéseknél a legfontosabbak: termelés és vezetők. A
vizsgált 48 információforrás 10 csoportba sorolható. Ezek közül mind a működési terület, mind a döntés
tárgya szerinti vizsgálatoknál is a belső beszámoló rendszerek, az emberek és a média információforrás
csoportok tartoztak a leggyakrabban használt döntéshozatali források közé. Az élelmiszeripari vezetők
válaszaik alapján két csoportba sorolhatók: az elsősorban felsővezetőkből és kisebb részben
középvezetőkből álló klaszterre, akik szélesebb körből származó, vállalkozáson belüli, valamint külső
információkat is felhasználnak, továbbá a kizárólag középvezetőkből álló klaszterre, akik megelégszenek
az információforrások szűk körével, a belső információkkal. A kutatás szerint ma már valamennyi
élelmiszeripari vállalkozás rendelkezik információs rendszerrel, azonban ezek jórészt napi tranzakciók
feldolgozására használatosak, vezetői döntéstámogatásban játszott szerepük nem jelentős.
Kulcsszavak: Dél-Alföld, élelmiszeripar, vezetői információforrások
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Bevezetés
A vezetők az időben meghozott, megalapozott döntéseikkel versenyelőnybe hozhatják
vállalkozásaikat a gyorsan változó környezetben. A sikeres döntéshozatal fontos kritériumai közé
tartozik, hogy adatok, információk álljanak rendelkezésre az üzleti tevékenység minden részletéről.
A döntések megalapozásához egyre kevesebb idő áll a vezetők rendelkezésére. Ezért a
gazdasági döntéseknek elengedhetetlen feltétele a szervezeten belülről és azon kívülről származó
adatok és információk gyors és pontos feldolgozása.
Ma már elképzelhetetlen, hogy nagyobb szervezetekben a működés során keletkezett adatok
tárolására és feldolgozására ne használjanak valamilyen tranzakció feldolgozó rendszert. A
képződő, hatalmas mennyiségű adatot tartalmazó adatbázisból, valamint a külvilágból származó
egyéb forrásokból vezetői információs rendszerek segítségével a vezetői döntéseket segítő hasznos
információ állítható elő. A vezetői információs rendszerek, legyenek azok bármilyen fejlettek az
egyszerű táblázatkezelőtől a döntéstámogató rendszereken át a tudásmenedzsment rendszerekig,
mind hozzájárulhatnak valamilyen mértékben a jelenlegi helyzet jobb megértéséhez, a döntési
alternatívák megvizsgálásához és egy-egy döntés következményeinek feltárásához. A vezető olyan
eszközt kap a kezébe, ami lehetővé teszi, hogy ne csak a megérzéseire, intuíciójára hallgasson,
hanem kellően megalapozott döntéseket hozzon.
Az élelmiszeripar a magyar nemzetgazdaságnak ma is jelentős ágazata, annak ellenére, hogy az
iparon belüli súlya az elmúlt évtizedek során fokozatosan csökkent. A mezőgazdasági termékek
iránt támasztott kereslete, a hazai élelmiszer-ellátásban és az exportban, valamint a
foglalkoztatásban betöltött szerepe alapján az élelmiszeripar stratégiai fontossága napjainkban sem
vitatható. A Dél-Alföld (tervezési-statisztikai) régióban számos élelmiszeripari vállalkozás
található; KSH adatai alapján az országban működő élelmiszeripari társas vállalkozások közel tíz
százalékának székhelye található a régióban.
Jelen tanulmányban foglalkozom (1) a vezetéssel, mint a szervezet irányításához
nélkülözhetetlen tevékenységgel. A vezetéshez sokféle tevékenység tartozik, ezek között szerepet
kap a döntés és az információkezelő szerep. (2) Röviden áttekintem az adat és az információ
témakörét. A döntésekhez adat, pontosabban adatokból képzett információ szükséges. Adat és
információ sokféle formában és sok forrásból érheti a vezetőt. Fontos, hogy a vezető ki tudja szűrni
az őt elárasztó adat- és információözönből azokat, amelyek számára értékesek és a döntéshozatalt
szolgálják. (3) Érintem a döntéshozatal témáját is. Egy szervezetben a döntés a vezetés lényege és
(legalábbis a szervezet működését érintő alapvető területeken) a vezetés kiváltsága. Különösen egy
gazdasági szervezet esetében fontos, hogy a döntések – szülessenek azok a szervezet működésének
bármely területén (tehát akár pénzügyekről, termelésről, termelési tényezőkről vagy akár
kereskedelemről van szó), továbbá legyenek azok piaci-gazdasági, műszaki vagy éppen szervezési
döntések – mindig a szervezet érdekeit szolgálják. (4) Vizsgálom az információs rendszereket,
hiszen számos számítógépes rendszer áll rendelkezésre az adatok feldolgozására és a vezetői
döntések segítésére. E rendszerek az 50-es évektől folyamatosan fejlődnek, újabb és újabb
módszerekkel egyre hatékonyabban támogatva az adatfeldolgozást és a különböző vezetési
szinteken a döntéshozatal szakaszait. (5) Végül foglalkozom a versenyképességgel is, hiszen a
vezetés, a vezetői döntéshozatal, az információ és az információs rendszerek mind-mind
hozzájárulhatnak a vállalkozások versenyképességének fenntartásához, növeléséhez. Bár a
vezetésről, vezetési döntésekről, adatról és információról, valamint az információs rendszerekről
általában véve bőséges irodalom áll rendelkezésre, ezeken a területeken kifejezetten élelmiszeripari
kötődésű kutatásokkal csak elvétve találkozhatunk.

A vizsgálatok célkitűzése
Vizsgálataim a Dél-Alföld jelentősebb (azaz több mint 51 millió forint éves árbevétellel
rendelkező) élelmiszeripari társas vállalkozásaira terjedtek ki. Azt igyekeztem megtudni a
vállalkozások közép- és felsővezetőitől, hogy a vállalkozás irányítása során a különböző témájú
döntéseikhez milyen forrásból szerzik be, azaz honnan származik az információ. Melyek azok a
külső és belső információforrások, amelyeket a leggyakrabban, és melyek azok, amelyeket csak
35

Agrárinformatikai tanulmányok II.

ritkán vagy egyáltalán nem használnak? Mivel az adatok a vezetők számára információt
jelenthetnek, a felmérés és elemzés során adat helyett az információ és információforrás
kifejezések használata helyesebb volt, ezért én is ezeket használtam „adat”, illetve „adatforrás”
helyett. Emellett az élelmiszeripari társas vállalkozások által használt információs rendszerek
szolgáltatásairól, – és a vezetők által vélt – képességeiről is igyekeztem információhoz jutni:
információs rendszerek típusa, használt szolgáltatásai, a jelen elemzésében és az előrejelzések
készítésében betöltött szerepe.

Háttér
A Dél-Alföld Magyarország legnagyobb területű régiója, az ország területének 19,6%-át alkotja.
Az ország lakosságának 13%-a él ezen a területen. A régió természeti, földrajzi adottságai általában
kedveztek, illetve kedveznek a térség mezőgazdasága (Komarek, 2008), valamint az arra települt
élelmiszeripar számára.
Az elmúlt húsz évben a gazdasági átalakulást kísérő kedvezőtlen folyamatok az itteni ipart is
nehéz helyzetbe hozták. A változások a régión belül nem egyformán érintették az egyes ágazatokat.
Az egyik vesztesnek az élelmiszeripar számított, amelynek termelése az országosnál nagyobb
mértékben esett vissza. A termelés volumene a 90-es évektől, különösen az évtized második
felében, jelentősen csökkent. Az alapvetően depressziós jellegű gazdasági változások ellenére, a
kiváló mezőgazdasági termőhelyi adottságokra települt élelmiszeripar megőrizte vezető szerepét a
régió iparában (Bozsikné et. al, 2006). Az élelmiszeripar térségbeli jelentőségét jól mutatja az
ágazat GDP-termelésben képviselt súlya. A régióban megtermelt bruttó hazai termék körülbelül
4,5%-át az élelmiszeripar állítja elő. Ez az ipari GDP egynegyede, ami háromnegyedével nagyobb
az országos átlagnál. A régió vállalkozásai az országos élelmiszeripar GDP-produktumához közel
15%-kal járulnak hozzá (KSH).
A vezetés
A szervezetek hatékony működésének feltétele a megfelelő vezetés, irányítás. A szervezet
vezetőinek számos feladatai közé tartozik – a szervezet környezetének megismerése, igényeinek
feldolgozása, a kihívásokra történő reagálás, a rövid és hosszú távú célok kidolgozása mellett – a
megalapozott döntéshozatal és az ehhez szükséges információs rendszer kiépítése is (Körmendi,
Tóth, 2006). A vezetés feladata, hogy úgy irányítsa a szervezetet, hogy az a meghatározott célját
elérje. A vezetés legáltalánosabb értelemben a folyamatok irányítását, információkkal történő
befolyásolását jelenti (Cs. Kovács, Sipeki, 1975). Ugyanakkor több is ennél: munka, tudomány,
művészet és szakma is egyben (Klein et al., 2009).
A szervezetek jelentős részében megtalálható az operatív vezetői szint, a középvezetői szint és a
stratégiai, felsővezetői szint, ahol a különböző vezetői típusok és feladatok együttműködő
részvételére van szükség. Termelő vállalatoknál, így az élelmiszeripari vállalkozásokban is a
termelő tevékenység hatékony megszervezésén, irányításán van a fő hangsúly (Polónyi, 2007). A
hosszabb távú vállalati célok, irányok meghatározása fontos a vállalat életében, ugyanakkor kérdés,
hogy a rendkívül gyorsan változó környezetben érdemes-e hosszabb távra vonatkozó célokkal
foglalkozni, illetve milyen pontosan, milyen részletességgel határozzák meg a vállalkozás céljait,
úgy, hogy közben megőrizzék a vállalat mozgékonyságát, alkalmazkodóképességét is.
Mindenesetre ezzel foglalkozik a felső, stratégiai vezetési szint (Bőgel, Salamonné, 1998). Ide
tartoznak azok a vezetők, akik kitűzik a szervezet általános céljait, meghatározzák a stratégiát és
politikát, képviselik a szervezetet (Szekeres, 2004). A középvezetői szinten lévő vezetők a
célkitűzésekben megfogalmazott outputok előállításához készítenek terveket és programokat
(Roóz, 2001). Ők azok, akik megvalósítják a csúcsvezetők által kidolgozott stratégiákat és
politikákat, meghatározzák és összehangolják az alsószintű vezetés munkáját (Szekeres, 2004). Az
operatív szinten a munkahelyi vezetők a közvetlen beosztottak irányítását végzik a szervezeti
output előállítása érdekében (Roóz, Kozma, 2000). Ők tartoznak közvetlen felelősséggel a
termékek és szolgáltatások előállításáért (Szekeres, 2004).
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A vezetés sokféleképpen határozható meg a célja, feladatai és funkciói felöl megközelítve. A
sokféle megközelítés sokféle értelmezésre ad lehetőséget. A vezetést a szakirodalom jelentős része
tevékenységnek és több részből álló folyamatnak tekinti, továbbá a szerzők hangsúlyozzák a
tevékenység célirányos voltát. A vezetői tevékenységek leírásánál a legtöbben Fayol
csoportosítását követik – például Juhász (Juhász, 2007), Bencsik (Bencsik, 2008), Dobák (Dobák et
al., 2008), Gulyás (Gulyás, 2008) –, mely szerint a vezetők feladatai: tervezés és döntés; szervezés;
személyes vezetés; koordináció; ellenőrzés. Herbert Simon szerint a vezetői tevékenységek a
gondolkodás, a problémamegoldás és a döntéshozatal (Simon, 1982). A Nobel-díjas tudós
véleménye szerint a vezetési folyamatban központi szerepet játszik a döntés; a vezetés és a döntés
egymástól elválaszthatatlanok. Hittnél vezetői funkcióik közé az elképzelés megalkotása, a csapat
kialakítása, az értékek tisztázása, a helyzet meghatározása, a kommunikáció, a képessé tétel, a
felkészítés és a mérés tartoznak (Hitt, 1990). Donelly és munkatársai a vezetői feladatokat három
nagy csoportba sorolják, melyek szerint vannak a szervezettel, az emberi erőforrással, valamint a
folyamatok menedzselésével kapcsolatos vezetői tevékenységek (Donnelly et al., 1992). Hitfeldt és
munkatársai munkájában a vezetés alapvető feladatai a tervezés és döntés, a megvalósítás, az
ellenőrzés, a motiválás, a tájékoztatás és az értékelés (Hitfeldt et al., 1993). Berde a vezetői
tevékenységet olyan folyamatnak tekinti, amelynek alapelemei a kommunikáció, az információ, a
tervezés, a döntés, a szervezés és az ellenőrzés (Berde et al., 2003). Dobák és kutatótársai szerint a
sokféleképpen megragadható vezetői munka a célkitűzés és stratégiaalkotás, a szervezés, az
irányítás és az ellenőrzés funkciókon keresztül valósul meg (Dobák et al., 2008). Gupta a vezetői
feladatokat következők szerint összegzi: a vízió, a cél meghatározása, azaz „mit csináljunk”; a
stratégia, azaz „hogyan érjük el a célt”; és végül az emberek irányítása, azaz „kik hajtják végre a
stratégiát”. A három vezetői feladat közötti hidat a döntéshozatal képezi (Gupta, 2009).
Valamennyi szerzőnél megfigyelhető, hogy a vezetési feladatok a vezetési folyamat logikai
egymásra épülését követik, mégpedig a tervezés, döntés, rendelkezés, szervezés, ellenőrzés
sorrendisége szerint. A feladatok közül kiemelkedik a döntés, még akkor is, ha ezt nem nevesíti
minden szerző, hanem egy vagy több feladat részeként jelenik meg. A vezetés által ellátandó
feladatok között valamennyi igényli a megfelelő információt.
Ahhoz, hogy a vezetők megfelelő módon lássák el a rájuk bízott feladatokat, birtokában kell
lenniük a megfelelő képességeknek. Wimmer és Zoltayné 1996-ban elvégzett, majd 1999-ben és
2004-ben megismételt kutatásai alapján a magyar vezetők körében a gyakorlatorientáltság, a magas
szintű szakmai ismeretek, a problémamegoldó képesség és az üzleti ismeretek a legjellemzőbb
képességek, míg a szervezési készség, a vezetési és elemző készség kevésbé jellemzi a vezetőket
(Wimmer, Zoltayné, 2006). Mindhárom vizsgált évben a számítástechnikai ismeretek álltak az
utolsó helyen, ez egyértelműen amagyar vezetők gyengeségének tekinthető.
Adat és információ
A klasszikus közgazdaságtan a természeti, a pénzügyi, valamint a humán erőforrásokat tartotta
az alapvető erőforrásoknak. Ez mára kibővült az információval (Gulyás, 2008). A modern
információs társadalomban az adat és az információ fontos alapanyag, amely a hagyományos
erőforrások mellett már több évtizede, új erőforrásként van jelen. Az adatok megfelelő formába,
azaz információvá alakítása nélkül a vállalati vezetés nem hozhat jó döntéseket (Hannon, 2005). Az
adatokat, információkat adatbázisokba, adattárházakba rendezve jobban lehet használni, több és
jobb információt lehet előállítani, javulhatnak a döntések és ezzel a hatékonyság (Jurasics, 2007).
Végső soron tehát az adat és az információ hatékonyságnövelő inputtényező. A szigorodó piaci
körülmények között, a bizonytalanság növekedésével fokozódik az igény az élelmiszeripari
vezetők részéről is a működés valamennyi területét átfogó információk iránt (Élelmiszer, 2007/a).
Az információ fogalmát talán az ún. visszatükröződés-elmélet hívei értelmezik legtágabban.
Nézetük szerint az információ a valóság visszatükröződése (Horváth, 2002). Az információ tág
értelmezését vallják a matematikai információelmélettel foglalkozók is: Az információelmélet
olyan matematikai fogalmakkal dolgozik, amelyek a matematika segítségével próbálják meg leírni
az információt, pontosabban az információ mennyiségét (Cullmann et al., 1973). Bár az adat és az
információ a mindennapi életben, és a fenti két tudományterületen is tulajdonképpen szinonim
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fogalmaknak számítanak, a szerzők sokszor ezt a két fogalmat igyekeznek valamilyen szempontok
szerint, szinte kötelező jelleggel különválasztani. A szerzők az adat és az információ elkülönítésére
többnyire
• a feldolgozást (Kacsukné, Kiss, 2009),
• az újdonságot, új ismeretet (akár a gép számára is) (Tarnóczi, 2008),
• a bizonytalanság csökkentését (Chikán, 2008),
• a kommunikációt (Boros, 1995),
• továbbá a szubjektivitást, az emberi gondolkodást (Z. Karvalics, 2004)
használják fel. A magam részéről egyetértek azon szerzők véleményével, akik szerint az információ
keletkezéséhez szükséges az ember aktív közreműködése, vagyis az emberi gondolkodás.
Sokan megemlítik az információk döntéshozatalban betöltött szerepét (Chikán, 2008). Az
információnak a döntéshozatal minden fázisában meghatározó a szerepe: a döntési folyamatot
információ-felvétel indítja, ezt követi az információk gyűjtése és elemzése, ami lehetővé teszi a
döntési helyzet azonosítását. A célok kitűzése és a cselekvési változatok kidolgozása is mind-mind
információk alapján történik. A döntés végrehajtása, megvalósítása is lényegében nem más, mint
információk akciókká alakítása (Enyediné, 1997).
A döntésekhez felhasznált adatok származhatnak a vállalkozáson belülről, annak belső
információs rendszeréből vagy a vállalkozáson kívüli adatbázisokból. A belső információkkal
ellentétben külső információk tekintetében nem létezik olyan rendszer, mely ezt a szerteágazó
területet átfogná (Barna, 2006/b), sőt a vállalkozások tudatában gyakran nem is létezik a külső
információs rendszer, mint önálló egység. Ezt az előbbi megállapítást hazai kutatások is
alátámasztják (Zoltayné et al., 2007): Az objektív, belső információk elsődlegessége figyelhető
meg, melynek fő oka, hogy a belső – elsősorban pénzügyi – információk különösebb erőfeszítés
nélkül is rendelkezésre állnak. A nem pénzügyi mutatók és a külső információk felhasználása,
információs rendszerbe csatolása csak alkalmi jelleggel történik meg a döntéshozatal támogatása
érdekében (Wimmer, Zoltayné, 2006), ami elsősorban módszertani nehézségekre vezethető vissza.
A döntéshez szükséges információk megtalálása – de még sokszor megfogalmazása is –
problémát okoz egy vállalkozás vezetői számára (Salles, 2006). Így a vezetők információ-ellátása
folyamatosan változó, örök dilemma. A vezetők gyakran eltérő igényeket, elvárásokat támasztanak
az üzleti információ előállításával szemben. Gyakran hallani: „Eláraszt bennünket a temérdek adat,
de kevés a vezetéshez használható jó információ. Azok az információk, amiket kapok, nem azok,
amiket szeretnék. Azok az információk, amiket szeretnének, nem azok, amelyek kellenek. Azok az
információk pedig, amelyek kellenek, nem állnak rendelkezésemre vagy nem elérhetők…” (Véry,
2002). Információk tekintetében nem szabad túlzásokba esni, gondosan kell megválogatni a
szükséges belső és külső információkat (Dobay, 2003). Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a
döntéshozók a korlátozott tudatosság következtében (Bazerman, Chugh, 2006) akár öntudatlanul is
figyelmen kívül hagynak lényeges információkat.
A vezetés nem megfelelő információellátásának negatív következményeit Hanyecz (Hanyecz,
1997) a következőkben látja:
• A túl sok adat következtében a döntéshozók nem a lényegre koncentrálnak, figyelmen kívül
maradhatnak kritikus sikertényezők.
• A gyorsan változó környezetben az adatok gyorsan aktualitásukat veszíthetik, aminek
következménye a cselekvési mozgástér beszűkülése, elvesztése.
• Az inkonzisztens adatok a döntéshozatal során növelhetik a bizonytalanságot.
• A helyzetet és viszonyokat nem kellő pontossággal kifejező adatok, illetve hiányzó vagy
hiányos külső információk helytelen, hiányos értelmezéshez és ugyanilyen jellemzőkkel bíró
döntésekhez vezethetnek.
Elmondható, hogy az információrobbanás következtében a rendelkezésre álló információ
használhatatlan és kezelhetetlen a gazdasági élet szereplői számára. Szelektálásra van szükség,
ehhez pedig megfelelő szakmai és technikai háttér szükséges. Minél több információ áll
rendelkezésre, annál kevésbé hasznos, a redundáns és a végül haszontalannak bizonyuló elemek,
valamint a keresésre fordított idő miatt (Kiszl, 2005). A legfontosabb cél, hogy a megfelelő
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információ, a megfelelő felhasználónak, megfelelő időben, megfelelő formában, megfelelő
minőségben, megfelelő áron és megfelelő helyen álljon rendelkezésre.
Döntéshozatal
A döntéshozatal a problémamegoldás szinonimájának tekinthető; a döntéselmélet a
problémamegoldás elméletébe ágyazódva jelenik meg (Kindler, 2006). Egy probléma a jelenlegi
észlelt állapot megváltoztatását célzó igény, és akár a jelenlegi állapot megtartására, akár egy még
kívánatosabb állapot elérésére irányul. Aktív szereplője az ember, aki észlelve a környezete
bizonyos problémáit, meg akarja azokat oldani (Sántáné et al., 2008). A kívánatos helyzet
létrehozása, vagy legalábbis az afelé való elmozdulás döntéssel, majd döntések végrehajtásával és
ellenőrzéssel érhető el (Horváth, 2002).
A döntést, mint fogalmat, többféleképpen is meg lehet fogalmazni, ennek megfelelően
különböző tudományágak foglalkoznak vele, például a matematika, szociológia, pszichológia,
közgazdaságtan, politológia stb. (Buchanan, O’Connel, 2006). A döntés tekinthető egy pillanatnyi
aktusnak és egy folyamat részének is. A definíciók sokfélék, attól függően, hogy az egyes kutatók
mit tekintenek a döntés legfontosabb fogalmi elemének. A számos szakirodalmi forrásból az
általam fontosnak tartott megállapítások:
A vezetői döntés meghatározott pozíciókkal együtt járó személyi jogkör (Laky, 1982).
Jövőorientáltságot kifejező (Bőgel et al., 2002) célirányos emberi választás (Fröhlich, 2006), amely
részben a valóság által behatároltan objektív (Horváth, 2002), ugyanakkor nem csupán
következetes logikai folyamat, hanem átszűrődik az ember szubjektumán (Hanyecz, 1994) és a
szervezeti kultúrán is (Radó, 2008). Alternatívák, cselekvési lehetőségek közüli választást jelent a
cél vagy célrendszer elérése érdekében (Kacsukné, Kiss, 2009), kiterjedhet a cselekvésre, vagy
éppen a nem cselekvésre is (Hanyecz, 2009). A vezetői döntés értelmezhető transzformációk
sorozataként is, ahol a vezető az adatokból, információkból kiszámítja az eredményt, a döntést
(Enyediné, 1997). A szervezeten belüli vezetői döntések szorosan összekapcsolódnak az
elkerülhetetlen a kockázattal (Buchanan, O’Connel, 2006) – amit éppen a döntésekkel igyekszik a
vezetés enyhíteni (Kindler, 2006) –, valamint a vállalati tervezéssel (Mankins, Steele, 2006).
A döntések csoportosítására több megoldás található a tudományterülettel foglalkozó
kutatóknál; csak néhány példa:
• Kornai extern és intern, szokványos és alapvető döntéseket különböztet meg (Kornai, 1971).
• Miller és Starr osztályozása szerint beszélhetünk termelési, piaci, pénzügyi, illetve a
döntéshozó informáltságától függően determinisztikus, objektív valószínűségekre épülő,
szubjektív valószínűségekre épülő vagy valószínűség nélküli és értelmes ellenféllel szemben
hozott döntésekről (Miller, Star, 1969).
• Chikán a csoportosításhoz a döntés elemeinek algoritmizálhatóságát, a vezetői szándékot, a
gazdasági szférák kapcsolatát, a vállalati funkciókat, a döntés időtávját, a döntések egymáshoz
való viszonyát, a döntéshozatal módját, valamint a kockázat és a döntés viszonyát veszi alapul
(Chikán, 1978).
• Simon programozott, azaz ismétlődő, rutinszerű, jól strukturált döntési helyzeteket, továbbá
programozatlan, azaz szabálytalanul jelentkező, nem rutin jellegű, újszerű, rosszul strukturált
döntési helyzeteket különböztet meg (Simon, 1982).
• Dawson a döntéseket öt kategóriába sorolja be aszerint, hogy mennyire programozható, illetve
mennyire fontos döntésről van szó (Dawson, 1996).
• Enyediné Simon nyomán a döntések két alapcsoportjának a programozott és nem programozott
döntéseket tekinti és ezekhez kapcsolódóan hagyományos és korszerű döntési módszerekről ír
(Enyediné, 1997).
Hanyecz a vállalatok irányítása során felmerülő nagyszámú és különböző típusú döntéseket igen
átfogó módon osztályozza (Hanyecz, 1994):
• programozhatóság szerint: programozott és programozatlan döntések;
• tárgy szerint: piaci-gazdasági, műszaki és szervezési döntések;
• időhatárok szerint: rövid és hosszú távú döntések;
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•
•
•
•
•
•

jelleg szerint: kezdeményező és alkalmazkodási döntések;
szervezeti helyzet szerint: átruházható, nem átruházható döntések;
döntéshozó szerint: egyéni és csoportos döntések;
szintek szerint: stratégiai, taktikai és operatív döntések;
módszer szerint: hagyományos és modern döntések;
előszabályozottság szerint: egy- vagy többfázisú döntések.

Minden ember hoz döntéseket, de a vezetői döntések azok, amelyek alapvetően meghatározzák
a szervezetben zajló folyamatokat, illetve hogy sikeres-e a szervezet (Tichy, Bennis, 2008). Egy
gazdálkodó szervezetben a döntéshalmazok elemei között összefüggések és kapcsolatok vannak,
így nem egyedi döntésekről, hanem sokkal inkább döntések struktúrájáról beszélhetünk, ahol az
egyes döntési feladatokat össze kell kapcsolni és együttesen kell kezelni (Hanyecz, 1995).
A vállalkozás működési területei, ahol döntéseket kell hozni, a következők lehetnek (Hanyecz,
1994):
• Pénzügyi terület: likviditás, a fizetőképesség biztosítása; beruházások pénzügyi fedezete;
hitelfelvétel és a hiteltörlesztés stb.;
• Termelési tényezők: a termeléshez, szolgáltatáshoz szükséges optimális mennyiségű és
minőségű termelési tényezők és e termelési tényezők optimális felhasználása; az erőforrásszükséglet programjának kidolgozása; a technológiai tervek kidolgozása; az optimális
mennyiségű és minőségű munkaerő, munkaeszköz, anyagféleség meghatározása; épületek,
telepek fejlesztése, létesítése; meglévő kapacitások felmérése;
• Termelés, szolgáltatás: a termékek, szolgáltatások optimális programjának meghatározása;
szakosodás iránya, mértéke; termelési ágazatok fejlesztése, bevezetése, fenntartása vagy
felszámolása;
• Kereskedelmi tevékenység: a termékeket mely piacokra, milyen áron, milyen mennyiségben
lehet értékesíteni; beszerzés és értékesítés; mennyit termeljen a cég a piacra és mennyit
vállalaton belüli felhasználásra; adott értékesítési lehetőségek mellett érdemes-e a terméket
előállítani, és ha igen, milyen mennyiségben?
A különböző működési területeken hozott döntések egymástól nem függetlenek, hanem
döntésrendszert alkotnak, amit a döntés meghozatalakor a vezetőnek figyelembe kell vennie.
A szervezeten belüli döntéseket rengeteg tényező határozhatja meg. Az élelmiszeripari
vállalkozások sikeressége, fennmaradása, a fő tevékenység sikeressége, azaz a termelési
tevékenység – az élelmiszer feldolgozás – hatékony megszervezésén múlik. Itt a vezetési
tevékenység, a vezetői döntések olyan elemekből állnak, amelyek szorosan kötődnek az
élelmiszeripari termeléshez. Ide tartoznak általában a feldolgozóipari tevékenységet végző
vállalkozásokra jellemző területeken hozott döntések, mint a termeléstervezés hosszú-, közép- és
rövidtávon, a gyártási tervezéssel, a munkafolyamatokkal, a készletgazdálkodással, az
anyagszükséglet tervezésével, a logisztikai folyamatokkal, a minőségbiztosítással, az
üzemfenntartással és karbantartással, vagy a létesítmények elhelyezésével és karbantartásával
kapcsolatos döntések (Polónyi, 2007). Az élelmiszeriparnak a felsoroltakon túl vannak olyan
sajátosságai, amelyek miatt más feldolgozóipari tevékenységektől különbözik. Ezek a jellemzők
hatással vannak a termelésre, a gazdálkodásra és a vezetői döntésekre is: Az élelmiszeripar szoros
kapcsolatot tart fenn a mezőgazdasággal, így érzékenyen reagál a mezőgazdasági termelés
változásaira, szezonalitására, ami hatással van a forgóeszköz-szükségletre, a kapacitáskihasználásra
és az élőmunkaerő használatára, továbbá speciális infrastrukturális igényei vannak. A feldolgozott
organikus nyersanyagok többsége romlandó, a higiéniai követelmények betartása, a minőség
biztosítása kiemelt fontosságú (Kóbor, Hajdu, 1990).
Információs rendszer
A számítógépes forradalom eredményeképpen számítógépekkel szinte mindenhol
találkozhatunk. Gyakorlatilag már a vállalkozások számítógépes függőségéről beszélhetünk, akár
rutinfeladatokról, akár a számítógépesített gyártásról, akár a döntéshozatalról van szó (Tarnóczi,
2008). Hagyományos információs eszközökkel, bár nem lehetetlen, de meglehetősen nehéz egy
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vállalkozást irányítani, hiszen egyre nagyobb tömegű adatot kell gyűjteni, tárolni és továbbítani,
ugyanakkor mindehhez egyre kevesebb idő áll rendelkezésre és egyre bonyolultabb
feldolgozásokra van igény. Egy elvileg tökéletesen felépített információs rendszer sem képes
ezeket a nehézségeket számítógépes támogatás nélkül megoldani (Gábor, 1993), az összegyűjtött
adatok megfelelő informatikai eszközök hiányában ritkán látogatott „adatsíremlékekké”,
adatarchívumokká válhatnak (Han, Kamber, 2004).
Mára már mérettől függetlenül minden vállalkozás számára található olyan informatikai
megoldás, amely képes az igények kielégítésére (Barna, 2006/a) és egyre több hazai cég vezetése
gondolja úgy, hogy amennyiben stratégiai megközelítésben alkalmazzák az informatikát, akkor a
cég évek múlva is létezni fog (Műszaki-gazdasági információ. Vállalatirányítás, 2006). Az elmúlt
néhány év dinamikus növekedése után elmondható, hogy a nagy- és közepes vállalkozások
esetében gyakorlatilag telített a piac, ami az üzleti szoftverek iránti igényt illeti (Cégvezetés,
2007/a), de a fejlesztők számára üzleti lehetőséget jelentenek még a kisvállalkozások (Cégvezetés,
2006). Hozzá kell azonban tenni, hogy még egy amerikai felmérés szerint is az üzleti szoftverek
iránti igény elsősorban terv-tény összehasonlításra képes táblázatkezelő alkalmazásokra
korlátozódik a 100 millió dollár alatti árbevétellel rendelkező cégek esetében (Buda, 2004/a) és ez
a megállapítás az élelmiszeriparra is igaz (Akkerman, Donk, 2008).
Bár az élelmiszeripar nem tartozik a kifejezetten információintenzív iparágak körébe (Porter,
Millar, 1985), véleményem szerint az élelmiszeripari vállalkozások versenyképessége is függhet az
informatika kiemelt erőforrásként való kezelésétől. Az informatikai támogatás szükségessége az
élelmiszeriparban egyrészt külső kényszer, ami a hazai szabályozás, valamint az Európai Unió
előírásainak követéséből következik. Ide tartozik például az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos
előírásoknak való megfelelés (McMeekin et al., 2006), illetve az ezzel összefüggő feladatok,
például a nyersanyag és az áruforgalom pontos nyomon követése (Élelmiszer, 2007/a). Másrészt
lehet külső és belső tényezők együttes hatása, ami a termelékenységhez, a vállalkozás hatékony
működéséhez kapcsolódik. Ide tartozik a könyvelési és egyéb pénzügyi háttér lefedése, illetve a
beszerzési és értékesítési folyamatok áttekintése (Élelmiszer, 2006). Adódhat belső kényszerből: ez
lehet a termelési folyamatok irányítása (Akkerman, Donk, 2008), a logisztikai folyamatok
támogatása (Mangina, Vlachos, 2005). Osváth és munkatársai az élelmiszeripari vállalkozásokat
vizsgálva még az évezred elején hívták fel a figyelmet arra, hogy a globalizáció és az Európai
Unióhoz való csatlakozás miatt elkerülhetetlen az informatika lehetőségeinek, előnyeinek minél
szélesebb körű megismertetése, tudatosítása, valamint az informatikai rendszer mielőbbi
bevezetése a teljes élelmiszer vertikumban a mezőgazdasági termeléstől a termékfeldolgozáson át
az élelmiszerek értékesítéséig (Osváth et al., 2002).
Mindezek alapján úgy gondolom, hogy a hazai élelmiszeripari vállalkozások számára a saját
fennmaradásuk, hatékony működésük érdekében szükséges olyan informatikai rendszer vállalati
működtetése, amely átszövi az egész vállalkozást, ellátja az adminisztratív és a termeléssel
összefüggő feladatok támogatását és ezen túlmenően eszközöket biztosít a vezetés különböző
szintjei számára a döntések meghozatalában.
Egy informatikai beruházás megvalósulhat saját rendszer fejlesztésével, csomagválasztással,
kulcsrakész rendszerrel, testre szabással vagy szolgáltatással (Molnár, 2002). Ma már többségben
vannak azok a kutatók, akik a kész standard rendszerek vásárlását javasolják. Újdonságnak számít
az informatikai szolgáltatások megrendelése külső szállítótól, azaz az informatika kiszervezése
(Danyi, 2007), ez azonban annak hátrányai miatt – hiszen például üzleti titkok sérülhetnek –
Magyarországon egyelőre kevésbé jellemző. Az egyedi fejlesztésű rendszer előnye, hogy teljesen
testre szabott – sőt, ha belső fejlesztés történik, akkor a vállalati titkok egyáltalán nem kerülnek ki a
vállalatból (Kiss, 2007), hátránya viszont, hogy bevezetése lassú és drága (Michelberger, 2002). A
standard rendszerek előnye, hogy a fejlesztő külső szakemberek mögött már van tapasztalat, így a
bevezetés gyors (Krotos, 2002) és olcsó, továbbá a rendszer beépített iparági tapasztalatokat
tartalmaz (Buda, 2004/b). Az előbbi állítással szemben azonban a gyakorlat azt mutatja, hogy egy
standard szoftver bevezetése is sok gondot okozhat a vezetés és a vállalkozás számára: a
paraméterezhető standard rendszereket is sokszor költségesnek tartják, bevezetésük sok időbe kerül
és értéket csak az elkészültük után teremtenek, továbbá későbbi módosításuk is nehézkes (Upton,
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Staats, 2008). Egyes cégek kifejezetten élelmiszeripari vállalkozásokat céloznak meg az iparági
add-onok segítségével (Élelmiszer, 2007/b). Alapvető fontosságú, hogy az iparágra szabott
rendszer minden vonatkozó jogszabályi és egyéb, az élelmiszeriparra vonatkozó követelményt
figyelembe vegyen. Specifikus rendszerek készülnek manapság például a húsipar, a halfeldolgozás,
az édesipar, a sütőipar, az italgyártás, a tejipar, a bortermelés, a gyümölcslé-gyártás számára is
(Élelmiszer, 2007/a).
Az az általában legelső a vezetői elvárás, amely szerint az informatika lehetőleg működjön
észrevétlenül és egyre olcsóbban (Danyi, 2007), véleményem szerint nem egyedi fejlesztésű és nem
is készen megvásárolható standard rendszerek segítségével, hanem az informatika kiszervezése
révén oldható meg leghatékonyabban. Bizonyos informatikai szolgáltatásokat a vállalkozások
közmű-szerűen vehetnek igénybe (Cégvezetés, 2006) és e szolgáltatások köre a jövőben bővülni
fog.
Az információs rendszerek elnevezése, besorolása tekintetében nehézségekbe ütközhetünk.
(Megjegyzem, hogy – bár a szakirodalom többnyire összemossa – sokan különbséget tesznek az
információs rendszer és az információrendszer fogalma között: „Az információ-rendszert az
információs rendszerben kezelt információk rendszerének is értelmezik.” (Bogdán, 2005), illetve
„az információrendszer leegyszerűsítve az információs rendszer technikai aspektusa” (Koloszár,
2009)). A rendszerezés nehézségének oka – meglátásom szerint – egyrészt, hogy sokan és sokféle
szempont szerint próbálták, próbálják csoportosítani a rendszereket, másrészt pedig az újabb és
újabb képességekkel felruházott, a tudomány legújabb eredményeit felhasználó rendszerek számos
olyan szolgáltatással rendelkeznek, amelyek alapján több csoportba is be lennének sorolhatók. A
terület művelői között máig nincs egyetértés a pontos megnevezésekkel kapcsolatban, még egy
szűkebb terület, a vezetői információs rendszerek esetében sem. Herbert Simon, a témával
foglalkozó Nobel-díjas tudós szerint sem lehet pontosan definiálni, hogy pontosan mi a vezetői
információs rendszer (Simon, 1982). Egy lehetséges és átfogó osztályozás a következő lehet
(Chikán, 2008):
• Végrehajtási tevékenységet támogató rendszerek: tranzakció feldolgozó rendszerek,
folyamatirányító rendszerek, gyártásautomatizálási rendszerek, irodaautomatizálási rendszerek.
• Vezetői munkát támogató rendszerek: stratégiai információs rendszerek, felsővezetői
információs rendszerek, valósidejű elemző rendszerek, egyéni és csoportos döntéstámogató
rendszerek, vezetői információs rendszerek.
• Egyéb, átfedő rendszerek: szakértői rendszerek, üzleti információs rendszerek, integrált
információs rendszerek, szervezetek közötti információs rendszerek.
A fenti lista korántsem teljes, léteznek – az ellátott funkciók alapján – egyéb
rendszerelnevezések is, ugyanakkor véleményem szerint az elnevezések jól kifejezik az
információs rendszer által ellátott fő feladatokat.
A fejlődés az információs rendszerek területén nem állt meg: egyrészt a már meglévő
rendszereket fejlesztik tovább, másrészt újabb fajta rendszerek jelennek meg, így a vállalkozások
egyre nagyobb választékból választhatnak (Molnár, 2007). A vezetői döntéshozatal szempontjából
elsősorban azok a rendszerek érdekesek, amelyek kifejezetten a vezetői információigény
kielégítésére és a döntések támogatására születtek. A vezetői információs rendszerek és a vezetői
döntéstámogató rendszerek elkülönítése sem egyértelmű a téma szakértőinél. Szűkebb értelemben
döntéstámogató rendszernek tekinthető a nemstrukturált, vagy rosszul strukturált problémák
megoldásában adatokkal és modellekkel segítő rendszer. A modell alapú vezetői döntéstámogatást
emeli ki Little (Little, 1970), Alter (Alter, 1976), Bierman (Bierman et al., 1991), Holsapple
(Holsapple, Whinston, 1996), Kő (Kő, Lovrics, 1997) és munkatársaik. Az 1970-es években
megszületett szűkebb értelmű meghatározás mára kibővült, lényegében a vezetői döntéstámogató
rendszerek egyben vezetői információs rendszerek is (Holsapple, Whinston, 1996) (Turban,
Aronson, 1998). Hetyei sem tesz különbséget a vezetői információs és döntéstámogató rendszerek
feladatai között: Mindkettő feladata, hogy megalapozott vezetői döntések révén elősegítse a
vállalkozás sikeres működését és fejlődését, újabb és újabb üzleti lehetőségek azonosítását és
kiaknázását, a vezetői döntések kockázatának felismerését és megismerését (Hetyei, 2002). A
legtágabb értelmezés szerint (Sántáné et al., 2008) – és a magam részéről osztom ezt a
42

Agrárinformatikai tanulmányok II.

meghatározást – minden olyan számítógépes program, ami segíti a szervezeten belüli
döntéshozatalt, döntéstámogató rendszernek tekinthető.
Az információs rendszerek jelentős segítséget nyújtanak a vezetőknek a vállalkozás minden
területéről származó összesített adatokon keresztül, valamint azzal, hogy lehetőséget adnak az
összesítések mögé tekinteni (Kaplan, Norton, 2005). Kérdés, hogy pontosan milyen információk
kellenek a vezetőnek. Baracskai szerint, ha megkérdezik a vezetőt, hogy milyen információra van
szüksége, általában két eset lehetséges: Nem tudja, ezzel kiábrándítva az információs rendszer
tervezőit. Ez felsővezetőknél fordulhat elő leggyakrabban, hiszen ők többnyire rosszul strukturált
problémákkal foglalkoznak. A másik lehetőség, hogy a vezető felsorol minden információt, ami
eszébe jut, amit a tervezők be is építenek az információs rendszerbe. A rendszer így ontani fogja
magából a kívánt és nem kívánt adatokat (Baracskai, 1997). A vállalkozás vezetői egyszerre
szenvednek az információk özönétől és azok hiányától. Problémaként jelentkezik, hogy az
információs rendszerek széttagoltsága és a nem megfelelő kommunikáció miatt a vezetők
nincsenek tudatában annak, hogy az információs rendszereik milyen információkat képesek
szolgáltatni. További probléma az is, hogy az információk és azok gyűjtése nincs konkrét célokhoz
kötve, így sok esetben olyan adatokat is gyűjtenek, amelyeket végül nem használnak semmire
(Gulyás, 2008). Véleményem szerint az is probléma forrása lehet, hogy a vezető nem ismeri
kellőképpen a vállalkozása informatikai rendszerét, így nem képes kinyerni belőle a szükséges
információt. Magyarországi kutatások eredményeinek elemzései azt mutatják, hogy a
számítástechnikai ismeret a vezetők gyenge pontja (Wimmer, Zoltayné, 2006), márpedig
információtechnológiai ismeretek nélkül egy nagyobb vállalatot sikeresen nem lehet vezetni.
Az információs többletértékkel bíró rendszerek képesek a döntéshozókat gazdasági előnyhöz
juttatni, de csak az a befektetés térülhet meg ezek közül, amit képesek helyesen is használni,
egyébként nincs értelme a rendszer alkalmazásának (Kovács, 2003). A döntéshozó az információs
rendszerben azt fizeti meg, hogy megkapja a megfelelő minőségű, szűrt, kvantitatív és kvalitatív
információt (és lehetőség szerint csak ő kapja meg), elemzésekkel együtt. Mindezt úgy, hogy kellő
módon legyen védve a vállalkozás szellemi tulajdona (Dobay, 2003). Az információs rendszerek
felgyorsítják az információáramlást, ami az üzleti siker záloga lehet. Elsődleges előnyük, az
információáramlás gyorsasága, azonban nehezen forintosítható (Élelmiszer, 2007/b). Az
informatikai beruházások esetében jellemzően csak a költségek határozhatók meg konkrét, mérhető
formában, míg az előnyök csak, mint könnyen vitatható közvetett hasznok jeleníthetők meg. Éppen
ezért nem célszerű az informatikai rendszereket megtérüléshez kötni; inkább az informatikai
beruházás elmaradásának következményeit célszerű vizsgálni (Hetyei, 2009).
Pitlik (Pitlik, 1996) hazai kutatásai azt bizonyítják, hogy a gazdálkodó szervezetek
eredményessége és az informatikai jellegű beruházások között pozitív korreláció nem igazolható
vissza, sőt néha az ellenkezője látszik bebizonyosodni, ez az ún. információtechnológia
termelékenységi paradoxon. A tapasztalat tehát arra mutat rá, hogy a vélhetően gyorsabban és
helyesebben informált döntéshozó semmivel sem eredményesebb, mint a hatékonyságnövelés
eszközének tartott információtechnológiát kevésbé hasznosító versenytársa. Ennek a paradoxonnak
azonban az is lehet az oka, hogy információtechnológiára költött befektetések helytelen módon
akarják segíteni a gazdálkodást. Strassmann amerikai vállalkozások – többek között élelmiszeripari
vállalkozások – között az 1980-as években végzett, majd az 1990-es években megismételt
vizsgálata hasonló eredménnyel zárult: a vállalati eszközökhöz viszonyított megtérülés viszonylag
állandó értéket mutat és független a befektetések nagyságától (Strassmann, 1997).
A magyar élelmiszeripari vállalkozások körében egyrészt megfigyelhető a korszerű
információtechnológia bevezetésének igénye: „Ha már informatika, akkor csúcs legyen.”
(Élelmiszer, 2006/a). Sokan felismerték már az informatika szükségességét. Másrészt – ennek
ellentmondóan – sokszor fogalmazódik meg az élelmiszeripar területén (is) a „kivárás” az
informatikai beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatban. Leggyakoribb kifogásként a vezetők
részéről a pénzhiány, az ár és a megtérülés problémája mellett a technológiai váltások gyors üteme,
a nehézkes integráció, a vezetők és az alkalmazottak ellenállása, az informatikai ismeretek hiánya,
az adatbiztonság és a jogi szabályozás hiányosságai szerepelnek (Cégvezetés, 2007/a).
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Versenyképesség
A versenyképességgel foglalkozó írások a döntés, az információ és az információs rendszerek –
mint eszközök – szerepét a versenyképességben egyáltalán nem, vagy csak áttételesen említik:
• Csath könyvében a vállalkozások versenyképessége általános megfogalmazás szerint annak az
eredménye, hogy a cégek kifejlesztenek és fenntartanak másoktól eltérő versenyelőnyöket. Egy
másik általános meghatározás alapján a versenyképesség egy vállalkozásnak az a képessége,
melynek alapján több értéket tud teremteni versenytársainál (Csath, 2010).
• Kimerítő Chikán és munkatársainak fogalmi meghatározása, mely szerint: „A vállalati
versenyképesség a vállalatnak azon képessége, hogy a társadalmi felelősség normáinak
betartása mellett tartósan tud olyan termékeket és szolgáltatásokat kínálni a fogyasztóknak,
amelyeket azok a versenytársak termékeinél (szolgáltatásainál) inkább hajlandók a vállalat
számára nyereséget biztosító feltételek mellett megfizetni. Ezen versenyképesség feltétele,
hogy a vállalat legyen képes a környezeti és vállalaton belüli változások érzékelésére és az
ezekhez való alkalmazkodásra a versenytársaknál tartósan kedvezőbb piaci versenykritériumok
teljesítésével” (Chikán et al., 2006).
• Hoványi szerint négy fő terület határozza meg egy vállalkozás versenyképességét: a termékek
és szolgáltatások minősége, a vállalkozás folyamatainak komplexitása, az ár és a vállalkozás
rugalmassága (Hoványi, 2006).
• Somogyi azokat a vállalkozásokat tartja versenyképesnek, amelyek versenyképes terméket
állítanak elő, tartósan nyereségesek, új piaci pozíciókat szereznek, illetve növelik a meglévő
pozícióikat, továbbá észlelik a belső és külső környezeti változásokat, és képesek az előzetes,
illetve az utólagos reagálásra. A versenyképes vállalkozásnak elegendő és megfelelő minőségű
és nehezen másolható erőforrással kell rendelkeznie ahhoz, hogy versenyképes maradjon
(Somogyi, 2009).
A fent felsorolt versenyképességi tényezők feltételezik a megfelelő mennyiségű és minőségű
információkat, majd azok hatékony feldolgozását az informatikai megoldásokkal, ami biztosíthatja
a döntéshozatalon keresztül a vállalkozás sikerességét.
Ha az információval, a döntéssel és az információs rendszerrel foglalkozó szakirodalmat
vizsgáljuk, akkor megtaláljuk e fogalmak vállalati versenyképességben betöltött nélkülözhetetlen
szerepét:
• Az adattárházakban tárolt több adat és információ jobb döntéseket eredményez (Jurasics,
2007). A döntések információkkal és informatikai rendszerekkel való támogatottsága a
vállalkozás versenyképességére is hatást gyakorol a környezet változásaira való gyorsabb
reagálás biztosításán keresztül (Zoltayné et al., 2007).
• Hazai kutatás szerint a vezetés és a döntéshozatal színvonala a legnagyobb differenciáló erő a
versenyképesség szempontjából. A vállalati versenyképesség tényezői között megtalálható a
vezetés minősége, a menedzsmenttechnikák és stratégiák, valamint a döntéshozatal (Wimmer,
Zoltayné, 2006).
• Az is rendszeresen hangzik el érvként, hogy versenyelőnybe kerül az a gazdálkodó szervezet,
amelyik kiépíti a vállalati adat- és telekommunikációnak rendszerét (Cégvezetés, 2007/b). Az
informatika egyszerűsíti, ésszerűsíti a vállalati tevékenységet az információ hatékony kezelésén
keresztül; fő előnyei, amiken keresztül biztosítja a versenyelőnyt: a termelési költségek
csökkentése, a potenciális piaci szegmensek megtalálása, a vállalaton belüli, valamint a
környezettel való kommunikáció javítása (Molnár, 2007).
Véleményem szerint a jelenlegi üzleti környezetben a vezetőnek információt biztosító,
döntéshozatalt támogató információs rendszer versenyképességet vitathatatlanul meghatározó
tényezővé fejlődött. Az azonban, hogy biztosít-e egy adott vállalkozás számára versenyelőnyt,
jelentős mértékben múlik a megfelelő használaton.

Módszertan
A kérdőíves felmérés és a mélyinterjúk segítségével összegyűjtött adatok alapján
meghatároztam működési területenként és a döntés tárgya szerint, hogy milyen gyakorisággal
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használják a vezetők az egyes információforrásokat, illetve az azokból képzett információforrás
csoportokat. Megállapítottam, hogy a vezetők mely információforrásokat tartják – használat
gyakorisága alapján – a legfontosabb információforrásnak. A számításokhoz, a sorrend
felállításához a Microsoft Excel 2007 táblázatkezelő programot alkalmaztam.
Az információs rendszerekről kapott adatokból Microsoft Excel 2007 táblázatkezelő
segítségével gyakorisági számításokat végeztem.
A vezetőket – válaszaik alapján – klaszter analízis segítségével hasonló tulajdonságokat, azaz
információforrás használatot mutató csoportokba soroltam. A klaszterezéshez a Microsoft Excel
2007 táblázatkezelőt vettem igénybe a Microsoft SQL Server 2008 és Microsoft SQL Server 2008
Data Mining Add-ins for Microsoft Office 2007 kiegészítésekkel.

A kutatás eredményei
A Cégbíróság és a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján készült adatbázisba (lásd: 1.
ábra) az a 337 társas vállalkozás került be, amelyeknek székhelye a Dél-Alföld található, a fő
tevékenységi kör valamilyen élelmiszeripari termék előállítása, valamint az éves árbevétel
meghaladta az 51 millió forintot. A megkérdezett vállalkozások közel 10%-a járult hozzá aktívan a
kutatáshoz, az eredmények 59 élelmiszeripari felsővezető (47%) és középvezető (53%) válaszai
alapján születtek meg.
A felállított információforrás csoportok és az azokhoz tartozó információforrások, a következők
voltak:
• Emberek: tulajdonosok, vezetők, beosztottak, szállítók, vevők;
• Üzleti környezet: bankok, versenytársak, egyéb cégek;
• Kormányzati szervek: országos, regionális és helyi szervek;
• Civil szervezetek: országos, regionális, valamint helyi szervezetek;
• Belső beszámoló rendszerek: döntéstámogató rendszerek, tervezés, pénzügy és számvitel,
kontrolling, beszerzés, értékesítés, termelés, minőségbiztosítás, készletgazdálkodás,
humánerőforrás-gazdálkodás, egyéb belső rendszerek;
• Statisztikai szervezetek: évkönyvek, havi kiadványok, időszaki közlemények, módszertani
kiadványok, elemző kiadványok;
• Kutatóintézetek: az MTA szervezetei, felsőoktatási intézmények, gazdaságkutató intézetek,
saját kutatás, egyéb kutatóintézetek;
• Adatbankok: statisztikai jellegű, név és címjegyzékek, vállalkozási adatokat rögzítő, sajtó
adatbank, egyéb adatbankok;
• Szakmai körök: hírlevelek, fórumok, egyéb szakmai körök;
• Média: televízió, rádió, szakmai lapok, nem szakmai lapok, internet;

1. ábra. A cégadatokat tartalmazó adatbázis szerkezete
A vállalati működés fő területei: pénzügyek, termelés és szolgáltatás, marketing és
kereskedelem, termelési tényezők. A döntések a gazdálkodás valamely területére irányulnak, így
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piaci-gazdasági, műszaki és szervezési döntésekről beszélhetünk. Az információforrások
használatának gyakoriságát a fent felsorolt működési területeken és a döntés tárgya szerint is
felmértem. Azt is megvizsgáltam, hogy az élelmiszeripari társas vállalkozások alkalmaznak-e
valamilyen hagyományos, vagy integrált vállalatirányítási információs rendszert vagy azok egy-egy
részrendszerét. A vezetőket megkérdeztem arról, hogy a cégen belül alkalmazott rendszerek milyen
feladatok ellátására alkalmasak, továbbá rendelkeznek-e a jelen helyzet elemzéséhez vagy
előrejelzések készítéséhez alkalmas eszközökkel.
Információforrások működési területek és döntés tárgya szerint
Az élelmiszeripari vállalkozások vezetői az egyes információforrásokat pontozhatták: 3
jelentette a mindig használt forrást, 2 a gyakran használt forrást, 1 a néha használt forrást és 0 a
nem használt információforrást.
A pénzügyek területén hozott döntések információforrásai
A felmérés ide vonatkozó részét 41 vezető töltötte ki. Aszerint, hogy a vezetők a használat
gyakorisága alapján hogyan értékelték az egyes információforrásokat, 5 csoportot állítottam fel. A
pénzügyi területen a vezetők leggyakrabban a tervezéstől, a kontrollingtól, a pénzügy és
számviteltől származó információforrásokat használnak, valamint a szervezeten belüli egyéb
vezetőket és a szakmai lapokat tekintik fő információforrásnak. A vezetők a pénzügyi területen
gyakran fordulnak az internethez és figyelik a bankoktól származó információkat is.
(Részletesebben lásd: 1. táblázat.)
1. táblázat. Pénzügyek területén hozott döntések információforrásai

Nagyon gyakran használt információforrások
Gyakran használt információforrások

Közepes mértékben használt információforrások

Ritkán használt információforrások

Nagyon ritkán használt információforrások

tervezés, kontrolling, pénzügy és számvitel,
beszerzés, vezetők, szakmai lapok, internet, bankok
versenytársak, termelés, szakmai hírlevelek,
tulajdonosok, értékesítés, beosztottak
vevők, minőségbiztosítás, elemző statisztikai
kiadványok, statisztikai jellegű adatbankok,
szállítók, készletgazdálkodás, humán-erőforrás
gazdálkodás, szakmai fórumok, helyi kormányzati
szerv, gazdaságkutató intézetek
név- és címjegyzékek, vállalkozási adatokat rögzítő
adatbank, nem szakmai lapok, regionális
kormányzati szerv, televízió, sajtó adatbank,
döntéstámogató rendszer, időszaki statisztikai
közlemények, rádió, havi statisztikai kiadványok
statisztikai évkönyvek, saját kutatás, módszertani
statisztikai kiadványok, helyi civil szervezet,
regionális civil szervezet, MTA szervezetei,
felsőoktatás, országos civil szervezet

Termelés és szolgáltatás területén hozott döntések információforrásai
A termelés és szolgáltatás területén hozott döntésekkel kapcsolatos részt 33 vezető töltötte ki.
Nagyon gyakran használt forrásként jelölték meg a vezetők a termelés, a tervezés, a vezetők és az
értékesítés információforrásokat. (Részletesebben lásd: 2. táblázat.)
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2. táblázat. Termelés és szolgáltatás területén hozott döntések információforrásai

Nagyon gyakran használt információforrások
Gyakran használt információforrások

Közepes mértékben használt információforrások
Ritkán használt információforrások

Nagyon ritkán használt információforrások

termelés, tervezés, vezetők, értékesítés
beosztottak, készletgazdálkodás, beszerzés,
minőségbiztosítás
szállítók, versenytársak, kontrolling, vevők, internet,
pénzügy és számvitel, humán-erőforrás gazdálkodás
döntéstámogató
rendszer,
szakmai
hírlevelek,
tulajdonosok, szakmai fórumok, szakmai lapok, saját
kutatás, országos, regionális és helyi kormányzati
szerv, nem szakmai lapok
országos, regionális és helyi civil szervezet, elemző
statisztikai kiadványok, havi statisztikai kiadványok,
rádió, gazdaságkutató intézetek, sajtó adatbank,
módszertani statisztikai kiadványok, felsőoktatás,
televízió, bankok, név és címjegyzék, vállalkozási
adatokat rögzítő adatbankok, statisztikai évkönyvek,
statisztikai jellegű adatbankok, MTA szervezetei

Marketing és kereskedelem területén hozott döntések információforrásai
A marketing és kereskedelem területén használt információforrásokról 30 vezető számolt be. Itt
a leggyakrabban az értékesítést jelölték meg a vezetők első helyen, mint leggyakrabban felhasznált
információforrás. De emellett fontosnak tartották a tervezés, a kontrolling jelzéseit, a szakmai
lapokból és a vállalkozás más vezetőitől származó adatokat, a pénzügy és számvitel információit, a
vevők visszajelzéseit. (Részletesebben lásd: 3. táblázat.)
3. táblázat. Marketing és kereskedelem területén hozott döntések információforrásai

Nagyon gyakran használt információforrások
Gyakran használt információforrások

Közepes mértékben használt információforrások
Ritkán használt információforrások

Nagyon ritkán használt információforrások

értékesítés, tervezés, kontrolling, szakmai lapok,
vezetők, pénzügy és számvitel, vevők
internet, tulajdonosok, versenytársak,
készletgazdálkodás
beszerzés, televízió, szállítók, termelés,
minőségbiztosítás
rádió,
beosztottak,
nem
szakmai
lapok,
humánerőforrás-gazdálkodás,
szakmai
fórumok,
elemző statisztikai kiadványok, vállalkozási adatokat
rögzítő adatbank, bankok, szakmai hírlevelek,
döntéstámogató
rendszer,
statisztikai
jellegű
adatbankok, időszaki statisztikai közlemények, név- és
címjegyzékek, felsőoktatás, saját kutatás
gazdaságkutató intézetek, országos, regionális és helyi
kormányzati szerv, havi statisztikai kiadványok,
statisztikai évkönyvek, módszertani statisztikai
kiadványok, MTA szervezetei, sajtó adatbank,
országos, regionális és helyi civil szervezet

Termelési tényezők területén hozott döntések információforrásai
A felmérésnek ebben a részében 37 vezető vett részt. A válaszok alapján a termelés bizonyult a
legfontosabb információforrásnak. Szintén nagyon gyakori, másodikként szerepeltek a vezetők,
majd ezt követte a tervezés. (Részletesebben lásd: 4. táblázat.)
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4. táblázat. Termelési tényezők területén hozott döntések információforrásai

Nagyon gyakran használt információforrások
Gyakran használt információforrások
Közepes mértékben használt információforrások

Ritkán használt információforrások
Nagyon ritkán használt információforrások

termelés, vezetők, tervezés
készletgazdálkodás, beszerzés, beosztottak
értékesítés,
minőségbiztosítás,
pénzügy
és
számvitel, szakmai lapok, internet, döntéstámogató
rendszer, kontrolling, humánerőforrás-gazdálkodás,
szállítók, szakmai hírlevelek
szakmai fórumok, versenytársak, vevők, nem
szakmai lapok, televízió, rádió
bankok, módszertani statisztikai kiadványok, sajtó
adatbank, név- és címjegyzékek, havi statisztikai
kiadványok, időszaki statisztikai közlemények, saját
kutatás, vállalkozási adatokat rögzítő adatbank,
elemző statisztikai kiadványok, felsőoktatás,
gazdaságkutató intézetek, országos, regionális és
helyi kormányzati szerv, országos, regionális és
helyi civil szervezet, statisztikai évkönyvek,
statisztikai jellegű adatbankok, MTA szervezetei

Abból, hogy az első tíz, leggyakrabban használt forrásra a felsővezetők összes adott
pontszámaiknak átlagosan csak kisebb hányadát adták, továbbá az alapján, hogy az adott pontszám
80%-a a felsővezetőknél több információforrás között oszlott meg, mint a középvezetők esetében,
kiderült, hogy a felsővezetés szélesebb körből szerzi be információit. A legtöbb információforrást a
pénzügyi, valamint a marketing és kereskedelmi döntések igénylik, míg a termelési és szolgáltatási,
valamint a termelési tényezőkkel kapcsolatos döntések meghozatala jóval kevesebb féle forrásból
származó információt igényel. A pénzügyi területen tizennégy információforrást használnak
előszeretettel a vezetők. Ezek közül nyolc került a leggyakrabban használt és további hat a gyakori
információforrások közé. A marketing és kereskedelemi döntésekhez közel ugyanannyi forrást
használnak az élelmiszeripari felső- és középvezetők, mint a pénzügyi területen hozott döntések
esetén. A tizenegy gyakori forrásból hét tartozik a nagyon gyakori és további négy a gyakori
forrásokhoz. A termelés és szolgáltatás területén összesen nyolc forrás felhasználásával hozzák
meg döntéseiket az élelmiszeripari vállalkozások döntéshozói, ebből mindössze négy része a
leggyakoribb információforrásokat tartalmazó csoportnak. A termelési tényezők területén
elsősorban mindössze hatféle információforrásra támaszkodnak a kutatásban résztvevő
döntéshozók, ebből mindössze három volt a leggyakrabban felhasznált források közé sorolható.
Piaci-gazdasági tárgyú döntések információforrásai
A piaci-gazdasági tárgyú döntésekkel kapcsolatos felmérésben 41 élelmiszeripari vezető vett
részt. A válaszadók véleménye szerint a legfontosabbak a tervezés, a kontrolling, a pénzügy és
számvitel. A cégen belüli más vezetők, valamint a beszerzés szintén gyakori információforrásnak
számít. A vezetők sokszor használják fel döntéseikhez a szakmai lapokat és az internetet is.
(Részletesebben lásd: 5. táblázat.)
A piaci-gazdasági tárgyú döntések esetén tizennégy információforrásra támaszkodnak
elsősorban az élelmiszeripari társas vállalkozások megkérdezett vezetői. Ezek fele-fele arányban
tartoznak a leggyakrabban, illetve gyakran használt információforrásokhoz. A műszaki tárgyú
döntésekhez már jóval kevesebb, mindössze öt tartozik a gyakori források közé, ebből is mindössze
kettő az, amit a vezetők összességében a leggyakrabban használt információforrások közé soroltak.
A szervezési döntéseknél hét olyan információforrás található, amelyet a vezetők a gyakrabban
használt körbe soroltak be, de a leggyakoribb források között itt is csak kettőt találunk, ezek
megegyeznek a műszaki tárgyú döntések leggyakoribb információforrásaival. Tehát a legtöbb
információforrást a piaci-gazdasági döntések igénylik, ez a megállapítás összhangban van a
működési terület szerinti vizsgálattal, ahol szintén a pénzügyi és a marketing, és kereskedelmi
döntések igényelték a legtöbb helyről származó információt. A műszaki, valamint a szervezési
döntésekhez kevesebb információforrásra van szükség; ez az eredmény nagyon hasonlít a
termeléssel és szolgáltatással, valamint a termelési tényezőkkel kapcsolatos döntések vizsgálatának
eredményeihez.
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5. táblázat. Piaci-gazdasági tárgyú döntések információforrásai

Nagyon gyakran használt információforrások
Gyakran használt információforrások

Közepes mértékben használt információforrások

Ritkán használt információforrások

Nagyon ritkán használt információforrások

tervezés, kontrolling, pénzügy és számvitel, vezetők,
beszerzés, szakmai lapok, internet
tulajdonosok, értékesítés, gazdaságkutató intézetek,
termelés,
bankok,
szakmai
hírlevelek,
humánerőforrás-gazdálkodás
vevők,
szállítók,
készletgazdálkodás,
MTA
szervezetei, felsőoktatás, országos kormányzati
szerv,
minőségbiztosítás,
elemző
statisztikai
kiadványok, saját kutatás, statisztikai jellegű
adatbankok, szakmai fórumok, versenytársak
helyi és regionális kormányzati szerv, nem szakmai
lapok, televízió, beosztottak, név- és címjegyzékek,
vállalkozási adatokat rögzítő adatbank, helyi és
regionális civil szervezet, sajtó adatbank
rádió, országos civil szervezet, időszaki statisztikai
közlemények,
havi
statisztikai
kiadványok,
döntéstámogató rendszer, statisztikai évkönyvek,
módszertani statisztikai kiadványok

Műszaki tárgyú döntések információforrásai
A tárgykörhöz tartozó felmérésben 21 élelmiszeripari felső- és középvezető vállalta a részvételt.
A válaszaik alapján a következő megállapítás tehető: műszaki tárgyú döntésekhez kevés forrásból
származó információra van szükség. Az elsődleges információforrások a termelés és a vállalkozás
más vezetői. (Részletesebben lásd: 6. táblázat.)
6. táblázat. Műszaki tárgyú döntések információforrásai

Nagyon gyakran használt információforrások
Gyakran használt információforrások
Közepes mértékben használt információforrások
Ritkán használt információforrások

Nagyon ritkán használt információforrások

termelés, vezetők
beosztottak, tervezés, minőségbiztosítás
beszerzés, szállítók, internet, értékesítés, szakmai
lapok, kontrolling, pénzügy és számvitel
tulajdonosok,
szakmai
fórumok,
készletgazdálkodás,
döntéstámogató
rendszer,
szakmai hírlevelek, vevők, humánerőforrásgazdálkodás, időszaki statisztikai közlemények,
módszertani statisztikai kiadványok, televízió, nem
szakmai lapok
versenytársak, felsőoktatás, név- és címjegyzékek,
rádió, elemző statisztikai kiadványok, saját kutatás,
statisztikai jellegű adatbankok, vállalkozási adatokat
rögzítő adatbank, havi statisztikai kiadványok,
bankok, országos, regionális és helyi kormányzati
szerv, statisztikai évkönyvek, gazdaságkutató
intézetek, sajtó adatbank, országos, regionális és
helyi szervezet, MTA szervezetei

Szervezési tárgyú döntések információforrásai
A felmérés ide tartozó részét 34 élelmiszeripari vezető töltötte ki. A leggyakrabban használtnak
mindössze két információforrás bizonyult, mégpedig a termelés, illetve a vállalkozás többi vezetői.
Más információforrások használata műszaki tárgyú döntések esetén kevésbé jellemző. (Részletesen
lásd: 7. táblázat.)
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7. táblázat. Szervezési tárgyú döntések információforrásai

Nagyon gyakran használt információforrások
Gyakran használt információforrások

Közepes mértékben használt információforrások
Ritkán használt információforrások

Nagyon ritkán használt információforrások

termelés, vezetők
beosztottak, pénzügy és számvitel, humánerőforrásgazdálkodás, beszerzés, tervezés
készletgazdálkodás, szállítók, értékesítés, kontrolling,
minőségbiztosítás
szakmai lapok, vevők, tulajdonosok, versenytársak,
döntéstámogató rendszer, szakmai fórumok, országos
és regionális kormányzati szerv, televízió, rádió,
bankok, nem szakmai lapok, internet, saját kutatás,
szakmai hírlevelek
helyi kormányzati szerv, országos, regionális és helyi
civil szervezet, időszaki statisztikai közlemények,
statisztikai jellegű adatbankok, név- és címjegyzékek,
statisztikai évkönyvek, havi statisztikai kiadványok,
gazdaságkutató intézetek, vállalkozási adatokat rögzítő
adatbank, módszertani statisztikai kiadványok, MTA
szervezetei, felsőoktatás, sajtó adatbank, elemző
statisztikai kiadványok

Információforrás csoportok működési területek és döntés tárgya szerint
A vizsgált negyvennyolc információforrás összesen tíz információforrás csoportba tartozik. Az
egyes csoportokhoz tartozó információforrásokra adott pontok alapján megállapítható volt, hogy a
vezetők a vállalati működés egyes területein, valamint különböző tárgyú döntések esetén mely
információforrás csoportokat tartják leggyakrabban használt forrásoknak a döntéseik meghozatala
során. A 8. táblázatban az egyes működési területeken hozott döntésekhez felhasznált
információforrás csoportok sorrendje, a 9. táblázatban pedig a különböző tárgyú döntésekhez
felhasznált információforrás csoportok sorrendje látható.
8. táblázat. Információforrás csoportok sorrendje használat gyakorisága alapján, működési
területenként
Megnevezés

Emberek
Üzleti környezet
Kormányzati szervek
Civil szervezetek
Belső beszámoló rendszerek
Statisztikai források
Kutatóintézetek
Adatbankok
Szakmai körök
Média

Pénzügyek
2.
3.
5.
10.
1.
8.
9.
7.
6.
4.

Működési terület
Termelési
Termelés,
tényezők
szolgáltatás
2.
1.
5.
3.
9.
6.
10.
8.
1.
2.
6.
9.
8.
7.
7.
10.
4.
4.
3.
5.
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Marketing,
kereskedelem
1.
4.
9.
10.
2.
6.
8.
7.
5.
3.
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9. táblázat. Információforrás csoportok sorrendje használat gyakorisága alapján, döntés tárgya
szerint
Megnevezés

Emberek
Üzleti környezet
Kormányzati szervek
Civil szervezetek
Belső beszámoló rendszerek
Statisztikai források
Kutatóintézetek
Adatbankok
Szakmai körök
Média

Piaci-gazdasági
2.
5.
6.
9.
1.
10.
4.
8.
7.
3.

Döntés tárgya
Műszaki
1.
8.
9.
10.
2.
5.
7.
6.
4.
3.

Szervezési
2.
5.
4.
7.
1.
10.
8.
9.
6.
3.

A pénzügyek területén a belső beszámoló rendszert, az embereket és az üzleti környezetet
tartják az élelmiszeripari vezetők a legfontosabbnak. Negyedik forrásként szerepel a média. A többi
információforrás csoport használata sokkal kevésbé jellemző. A vezetők ezen a területen hozott
döntéseiknél a kutatóintézetekre és a civil szervezetekre támaszkodnak legkevésbé.
A termelés és szolgáltatás területén hozott döntéseknél az élelmiszeripari vállalkozások vezetői,
az előzőhöz hasonlóan – de fordított sorrendben – az embereket és a belső beszámoló rendszert
tartják a leggyakrabban használt információforrásnak. Utána következnek, az előbbi két csoporttól
jelentős különbséggel az üzleti környezet, a szakmai körök, a média és a kormányzati szervek. Alig
használt információforrás csoportok között szerepelnek a kutatóintézetek és a civil szervezetek
mellett az adatbankok és a statisztikai források.
A marketing és kereskedelem területén szintén az emberek és a belső beszámoló rendszer
információforrás csoport található az első helyen, amit szorosan követ a média, majd ettől kissé
lemaradva az üzleti környezet információforrás csoport következik. A többi információforrás
csoport használata alig, illetve a civil szervezetektől származó információ használata nem jellemző.
A termelési tényezőkkel kapcsolatos döntéseknél az élelmiszeripari vezetők elsősorban ismét a
belső beszámoló rendszerükre, valamint az emberekre támaszkodnak. Kisebb mértékben jellemző
még a média, a szakmai körök és az üzleti környezet információinak figyelembe vétele is. A
további információforrás csoportok – a statisztikai információk, adatbankok, kutatóintézetek,
kormányzati szervek és civil szervezetek információforrásként történő használata nem mondható
gyakorinak.
A piaci-gazdasági tárgyú döntéseknél az információforrás csoportok használata viszonylag
kiegyensúlyozott képet mutat. A belső beszámoló rendszerek és az emberek után a fontos források
közé tartozik a média és a kutatóintézetek. Az üzleti környezet, kormányzati szervek és a szakmai
körök csak ezután következnek. Az adatbankok, civil szervezetek és a statisztikai
információforrások használatának gyakorisága jellemző a legkevésbé.
A műszaki jellegű döntésekhez a vezetők leggyakrabban az embereket használják fel
információforrásként, ezután következnek a belső beszámoló rendszerek. A következő csoportba az
előző kettő forrásnál sokkal kevésbé használt média és szakmai körök tartoznak. Műszaki döntések
esetén más információforrás csoport használata alig jellemző.
A szervezéssel összefüggő döntésekben az élelmiszeripari vezetők – válaszaik alapján – szinte
kizárólag a belső beszámoló rendszerre és az emberekre támaszkodnak. Harmadikként még
szerepel a média, de a többi információforrás csoport használata már gyakorlatilag nem jellemző a
szervezési döntések esetében.
A 2. és 3. ábrán látható működési területek, illetve a döntés tárgya szerinti adatgyűjtés
összesítése alapján az információforrás csoportok sorrendje. Az ábrák oszlopai azt mutatják, hogy a
vezető hány százaléka sorolta be az egyes információforrásokat a nem használt (0), a néha használt
(1), a gyakran használt (2) és a mindig használt (3) kategóriákba. Az értékek a bal oldali tengelyről
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0 nem használt forrás

1 ritkán használt forrás

3 mindig használt forrás

Adott pontszám aránya az adhatóhoz

Vezetők által adott pontszám aránya
a maximálisan adható pontszámhoz

Vezetők által adott pontok megoszlása

olvashatók le. A ♦ (gyémánt) jel pedig azt mutatja, hogy az egyes információforrások az összes
lehetséges, maximálisan adható pontszám hány százalékát kapták a vezetőktől; az értékek a jobb
oldali tengelyen láthatóak.

2 gyakran használt forrás

2. ábra. A vállalati működés különböző területeinek információforrás csoportjai
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Vezetők által adott pontok megoszlása

Mindkét vizsgálat szerint az első két helyen a belső beszámoló rendszer és az emberek
szerepelnek, mint leggyakrabban használt információforrás csoportok. Ezt követi a média a
harmadik helyével. A negyedik helyen a működési terület szerinti összesítésben az üzleti
környezet, míg a döntés tárgya szerinti összesítésben a kutatóintézetek következnek. Ötödik helyen
szerepelnek mindkét féle vizsgálat szerint a szakmai körök. A legkevésbé használt
információforrások közé tartoznak a kormányzati szervek, a statisztikai források és az adatbankok.
A kutatóintézetek szerepe nem egyértelmű az összesítés szerint: míg a működési területek szerinti
vizsgálatban az utolsó előtti helyen szerepel ez az információforrás csoport, addig a döntés tárgya
szerinti vizsgálatnál a média után, negyedikként következik. Az élelmiszeripari vállalkozások
vezetői a civil szervezetektől származó információkat veszik igénybe legkevésbé mindkét féle
felmérés szerint.

2 gyakran használt forrás

3. ábra. A különböző tárgyú döntések információforrás csoportjai
Klaszter analízis
A megkérdezett vezetők információforrás használati szokásai alapján klaszter analízis végeztem
mind a működési terület, mind pedig a döntés tárgya szerint: mindkét vizsgálat eredményeként két52
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két vezetői csoportot állítottam fel. Több klaszter képzése esetén a klasztereket alkotó ismérvek
nem biztosították a klaszterek jellemzőinek egyértelmű meghatározását. A két vizsgálati szempont
szerint létrehozott két-két klaszter jellemzői nagyon sok hasonlóságot mutatnak, így a 10. táblázat e
kétféle vizsgálat összevont eredményét tartalmazza.
Az első klaszter jellemzői: A klaszterhez tartozó vezetők az embereket használják legfőbb
információforrásként. Közel ugyanilyen mértékben támaszkodnak a belső beszámoló rendszerek
adataira döntéseik meghozatalánál. Használat gyakorisága szempontjából a következő terület,
ahova információért fordulnak, az üzleti környezet, a kormányzati szervek, a szakmai körök és a
média. Ebben a klaszterben az információforrások utolsó, legkevésbé használt körébe a statisztikai
információforrások és adatbankok, a kutatóintézetek és a civil szervezetek tartoznak.
A második klaszter jellemzői: A klaszter tagjai általában kevesebb információforrással
dolgoznak, mint az első klaszterbe tartozó vezetők. Itt is az emberek és a belső beszámoló
rendszerek tartoznak a leggyakrabban felhasznált információforrások közé, a vezetők szinte
kizárólag csak erre a két információforrásra támaszkodnak a döntéseik meghozatala során. Az ide
tartozó a vezetők nem, vagy alig használják az üzleti környezetből, a szakmai környezettől és a
médiából származó információkat. Az információforrások harmadik körét, a kormányzati
szervektől, a civil szervezetektől, a statisztikai kiadványokból és adatbankokból, valamint a
kutatóintézetektől származó információkat ez a vezetői kör gyakorlatilag nem használja a
vállalkozásban meghozott döntései során.
10. táblázat. Az élelmiszeripari vezetők klasztereinek jellemzői
Vezetői szint
Információforrás csoport
Emberek
Belső
beszámoló
rendszerek
Média

Klaszter 1
Felső, közép

Gyakran használt
Néha használtgyakran használt
Néha használt

Üzleti környezet

Néha használt

Szakmai körök

Néha használt

Kormányzati szervek
Adatbankok
Statisztikai
információforrások
Kutatóintézetek
Civil szervezetek

Néha használt
Nem használt - néha
használt
Nem használt - néha
használt
Nem használt - néha
használt
Nem használt - néha
használt

Klaszter 2
Közép

Néha használt
Néha használt
Nem használt néha használt
Nem használt néha használt
Nem használt néha használt
Nem használt
Nem használt
Nem használt
Nem használt
Nem használt

Információs rendszerek az élelmiszeripari társas vállalkozásoknál
A kérdőívnek ezt a részét 26 élelmiszeripari társas vállalkozás döntéshozói töltötték ki. A cégek
62%-ában használtak – a vezetők állítása szerint – valamilyen integrált vállalati információs
rendszert. A felmért cégek 46%-ában működött egyetlen integrált információs rendszer, ami ellátja
a vezetőket a döntésekhez szükséges belső információkkal. 15%-nál működött egynél több integrált
vállalatirányítási rendszer egy vagy több részrendszere. Ott, ahol a vállalkozáson belül többféle
(nem integrált) információs rendszert is használtak, a vezetők nem tudtak egyértelműen állást
foglalni abban, hogy e rendszerek között van-e vagy nincs kapcsolat. A vállalkozások felében volt
található standard, a piacon kapható rendszer a saját igényeknek megfelelően módosítva,
paraméterezve. Közel ugyanennyien (46%) dolgoztak a cég megbízásából külső szakemberek által
fejlesztett információs rendszerekkel. Nagyon kevés volt azoknak a cégeknek az aránya, ahol saját,
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belső szakemberek által kifejlesztett szoftvereket (is) használtak, mindössze a vizsgált cégek 15%ára volt ez jellemző. A 4. ábrán látható az, hogy a megkérdezett élelmiszeripari társas
vállalkozásokban az információs rendszereket egyes feladatok ellátására milyen mértékben
alkalmazták.
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A legtöbb cégnél könyvelési és azzal összefüggő feladatok ellátására használták a rendszereket
(81%). Második helyen a számlakészítési funkció használata állt (77%). Gyakori volt még az
információs rendszerek alkalmazása az irodai feladatok ellátására, a raktárkészlet nyilvántartására,
a szállító és vevőadatok nyilvántartására. Ezeket a funkciókat a felmért cégek 73%-ában vették
igénybe. Jóval kevesebb, a vállalkozások mindössze alig több mint háromtizedében használták a
számítógépes programokat logisztikai feladatok segítéséhez, illetve egyéb feladatokra (19%). A
felmérésben részt vevő cégek mindössze 15%-a válaszolt úgy, hogy alkalmaznak számítógépes
információs rendszereket az erőforrások tervezéséhez. A megkérdezett cégek vezetőinek
véleménye szerint a rendszerük támogatást nyújt a jelenlegi helyzet elemzéséhez, viszont
mindössze a rendszerek 31%-nál van lehetőség előrejelzések készítésére.

vállalkozások aránya (%)

4. ábra. Az információs rendszerek által ellátott feladatok

Jövőbeni kutatási irányok
Szükséges az élelmiszeripari vállalkozások és a felsőoktatási intézmények, különösen a területre
vezetőket képző felsőoktatási intézmények közötti kapcsolatok szorosabbá fűzése. A régióban
működő élelmiszeripari vállalkozások vezetőiben tudatosítani kell, hogy a felsőoktatási
intézményekkel, valamint a kutatóintézetekkel történő rendszeres, akár intézményesített
információcsere pozitív hatással lehet a vállalkozások talpon maradására és jövőbeli fejlődésére.
Így a szorosabb együttműködés révén lehetőség nyílik a kutatási eredmények hatékonyabb
felhasználására is.
A vállalkozások vezetőinek szélesebb körét kell felmérni, nem csak az élelmiszeripar, hanem
más területeken is. További vizsgálat tárgyát képezheti, hogy van-e a különböző jellemzőkkel bíró
vállalkozásoknak valamilyen információforrás-felhasználási sajátossága vagy az itt kapott
eredmények minden üzleti vállalkozásra általánosan jellemzőek. A kialakított és a felmérésben
használt információforrás elnevezések véleményem szerint fenntarthatóak.
A vezetők között végzett szélesebb körű felmérés esetén lehetőség nyílik az élelmiszeripari (és
más) vállalkozások információforrásainak funkcionális területek szerinti meghatározására is,
illeszkedve e vállalkozások szervezeti felépítéséhez, illetve az információszervezési folyamataihoz.
Ez mind a cégek vezetői, mind pedig a rendszerek fejlesztői számára jelentős segítséget nyújthatna:
segíthet rendszerezni az információs folyamatokat, hiszen az információforrások és az információk
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kölcsönösen meghatározhatják egymást; lerövidítheti és olcsóbbá teheti a rendszerek
kialakításának, bevezetésének folyamatát és a későbbiekben hatékonyabbá teheti a vezetői
döntéshozatalt, ezen keresztül pedig a vállalati versenyképességet.
A belső információkat minden vezetési szint felhasználja a döntéseihez, míg a külső forrásból
származó információk felhasználása a felsővezetésre jellemző. További kutatásokat igényel annak
megállapítása, hogy a külső források közül a legfontosabbnak tartott média és azon belül az
internet hogyan illeszthető be a vezetői információs rendszerbe úgy, hogy közben az adatok
megfelelő szűrése is megvalósuljon annak érdekében, hogy ez az információtöbblet ne
eredményezze a vezető felesleges adatokkal való elárasztását.

Vizsgálatokból levonható következtetések
A válaszok alapján az derült ki, hogy a Dél-Alföldön az élelmiszeripari vezetők erőteljesen
támaszkodnak a racionális döntést lehetővé tevő belső beszámoló rendszer adataira, de legalább
olyan mértékben támaszkodnak az emberektől beszerezhető – és az érzelmi befolyás(olás)tól nem
mentes – információkra is. Mint általában az emberekre, a Dél-Alföld élelmiszeripari társas
vállalkozásainak vezetőire is hatással van a médiából származó rengeteg adat, így a médiából
származó információkat tartják a vezetők a harmadik leggyakrabban használt forrásnak. A maradék
hét információforrás csoportot már csak fele akkora, vagy még kisebb mértékben tartják fontosnak
a döntéseik meghozatalánál, mint az előbb említett három forrást.
A belső beszámoló rendszerek és az emberek elsődlegessége, mint információforrás,
összhangban áll azzal az elvárással, mely szerint egy gazdasági szervezetnél a vezetőknek
elsősorban a szervezet belső környezetéből származó, az onnan gyűjtött tényadatok feldolgozásából
létrehozott információkra alapozott döntéseket kell hozniuk. A döntések ugyanakkor nem
függetleníthetők az interperszonális kapcsolatoktól. Az emberi kapcsolatok – különösen a
munkahelyen belüliek –, a formális és informális kommunikáció révén szerzett információk is
jelentős hatást gyakorolnak a döntéshozókra és ezen keresztül a szervezeti döntésekre.
Az, hogy más információforrás csoportokat az élelmiszeripari társas vállalkozások vezetői
ritkábban használnak, több okra vezethető vissza:
• a belső információs rendszer adataiban megbíznak és kiegészítve az emberektől kapott
információval a legtöbb esetben a döntésekhez elégségesnek tartják;
• a cég belső rendszere, az emberek és a média elegendően sok információval látja el a
vezetőket, nincs idejük egyéb információforrásokat felhasználni;
• előfordulhat, hogy a többi információforrás csoport használata kevésbé formális vagy nem
egyértelmű, így nem tudatosul.
Az információforrás csoportokat alkotóelemeikre, az információforrásokra bontva és a döntések
információforrásait a vállalati működés lehetséges területei, valamint a döntés tárgya szerint
vizsgálva, a következő megállapítások tehetők:
A vállalkozások pénzügyi területén hozott döntéseknél a vezetők elsősorban a tervezés és a
kontrolling, valamint a pénzügy-számvitel által nyújtott információkra támaszkodnak. Ugyanakkor
fontosnak tartják a vezetők az egymás közötti formális és az informális megbeszéléseket is.
Figyelik a szakmai lapokból származó információkat, odafigyelnek a versenytársaik lépéseire.
Szoros kapcsolatot ápolnak a bankokkal, mint pénzpiaci közvetítőkkel. Az adatok beszerzéséhez
felhasználják az új technikákat, itt elsősorban az internet által nyújtott szolgáltatásokra kell
gondolni. Bár véleményem szerint fontosak lennének, a válaszok alapján a döntéstámogató
rendszerek, illetve az általuk nyújtott információk a ritkán használt források közé tartoznak.
Termelési tényezőkkel kapcsolatos döntéseknél a logikusan ide kapcsolódó belső beszámoló
rendszerből származó adatokat használnak fel a vezetők, vagyis fő információforrásnak elsősorban
a termelést tekintik, de megjelennek még gyakran a tervezéstől, a készletgazdálkodástól, a
beszerzéstől, az értékesítési részlegtől, a minőségbiztosítástól származó információk, valamint a
pénzügyi és számvitel információk is. A élelmiszeripari vezetők között gyakori az információcsere
a területen, de emellett a beosztottak is fontos információforrásnak számítanak. Külső
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információforrásként a szakmai lapok mellett itt is gyakori az internet használata. A vizsgált
működési területeket figyelembe véve itt a leginkább jellemző, de a 48 féle lehetséges
információforrásból sorrendben csak a tizenkettedik valamilyen döntéstámogató rendszerből
származó információnak a használata.
A termelés területén születő döntések információinak forrásai sok hasonlóságot mutatnak a
termelési tényezőkkel kapcsolatos döntések szükséges információival. A felhasznált információk
elsődlegesen a belső beszámoló rendszer termelési alrendszeréből származnak. Az ezen a területen
döntést hozó vezetők leggyakrabban a tervezés, az értékesítés, a készletgazdálkodás, a beszerzés és
a minőségbiztosítás által nyújtott információkra támaszkodnak. Fontosságban, „használati
gyakoriságban” az elsők között szerepelnek a vezetők és a beosztottak is lehetséges
információforrásként, de olyan külső információkat is gyakran figyelembe vesznek, amelyek a
szállítóktól, a vevőktől vagy a versenytársaktól származnak. A döntések támogatását biztosító
információs rendszer a közepes gyakorisággal használt források között foglal helyet.
A marketing és kereskedelmi területen dolgozó vezetők legfőbb információi a belső beszámoló
rendszer értékesítés alrendszeréből származnak. Az élelmiszeripari vezetők itt is sok olyan
információt használnak fel, amelyek a belső információk körébe tartoznak, mint a tervezés, a
kontrolling, a pénzügy-számvitel vagy a készletgazdálkodás és gyakran használt
információforrások közé tartoznak a vezetők is. A tulajdonosoktól származó információkat a
döntéshozók ezen a területen veszik leginkább figyelembe. Gyakran használt információforrások
közé tartoznak még olyan külső források, mint a vevők, a versenytársak és az internet. Valamiféle
döntéstámogató számítógépes eszköztől származó információk használata a vezetők válaszai
alapján nem jellemző, a döntéstámogató eszközök a kevésbé használt információforrásokhoz
tartoznak.
A vezetők, akik a piaci-gazdasági tárgyú döntésekhez szükséges információk forrásairól
nyilatkoztak, a pénzügy területén dolgozó, ott döntést hozó vezetőkéhez nagyon hasonló sorrendet
állítottak fel arról, hogy mely információforrásokat használják leggyakrabban. Piaci-gazdasági
tárgyú döntéseknél a vezetők a belső beszámoló rendszer részét képező tervezéstől, kontrollingtól,
pénzügy-számviteltől, beszerzéstől, termeléstől és értékesítéstől származó információkra
támaszkodnak leginkább. A döntések információforrásaként fontos szerepet kapnak a vezetők és a
tulajdonosok is. A külső információforrások közül kiemelkedő fontosságúnak tekinthetők a
szakmai lapok, az internet, a gazdaságkutató intézetek és a bankok. Az élelmiszeripari vezetők
szerint a döntéstámogató rendszerek a piaci-gazdasági tárgyú döntéseknél nem játszanak jelentős
szerepet.
Műszaki döntések meghozatalakor a vezetők – ahogy az a termelési, illetve termelési
tényezőkkel kapcsolatos döntéseknél is jellemző – a termeléstől kapott információkat használják a
leggyakrabban. Fontosak a tervezés és a minőségbiztosítás információi. A vezetők mellett a
beosztottaktól kapott információk is gyakran felhasználásra kerülnek a műszaki döntéseknél. Külső
források használata, akárcsak a döntéstámogató rendszerektől származó információk felhasználása
kevésbé jellemző.
Szervezési döntésekhez az élelmiszeripari vállalkozások vezetői ugyancsak a termelés
információit jelölték meg a leggyakrabban használt, legfontosabb forrásként. Szervezési
döntésekben jellemző a vezetőkkel és beosztottakkal való kommunikáció, továbbá a
humánerőforrás gazdálkodás adatainak figyelembe vétele. A döntések meghozatalához
hozzájárulnak a termelést alapvetően meghatározó egyéb helyekről származó információk, mint a
beszerzés, tervezés és készletgazdálkodás. A döntéstámogató információs rendszerek ezen a
területen is a kevésbé használt információk forrásai.
Az információforrásokat akár a működési területek, akár a döntés tárgya szerint vizsgálva,
megállapítható, hogy termelő vállalkozások lévén a legfontosabb információforrást közvetlenül a
szervezet információs rendszerének termeléssel kapcsolatos vagy ahhoz szorosabban kötődő része
képezi. Ezek azonban jellemzően a tranzakció feldolgozó rendszereket, illetve az azokból nyert
információkat jelentik. Olyan információs rendszerek használata, amelyek kifejezetten a döntések
meghozatalának támogatására vannak felkészítve, nem jellemző azoknál az élelmiszeripari
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vállalkozásoknál, amelyek vezetői a kutatásban részt vettek. Ennek lehetséges oka lehet, hogy a
vezetők
• nem ismerik a döntések támogatására alkalmas rendszerek képességeit;
• nem bíznak benne, különösen egy gyorsan változó gazdasági és jogi környezetben;
• nem látják értelmét a rendszerbe való beruházásnak, félnek attól, hogy nem térül meg.
Két, egymástól jól elkülöníthető csoport figyelhető meg a Dél-Alföld élelmiszeripari társas
vállalkozóinak vezetői körében:
• Az első csoport a felsővezetőkre jellemző tulajdonságokat mutatja, annak ellenére, hogy a
csoport tagjainak közel fele a középvezetők köréből származik. Szélesebb körből szerzik be a
döntéshozatalhoz fontosnak tartott információkat, nem csak belső, hanem külső
információforrásokat is igénybe vesznek. Ők azok, akik a nem vagy rosszul strukturált
problémákról döntenek, hosszú távú stratégiai döntéseket hoznak. Mivel ilyen típusú
feladatokhoz az információs rendszerük egyáltalán nem vagy csak részben nyújt támogatást,
más, a szervezeten kívüli forrásokból is be kell szerezniük információkat.
• A második, nagyrészt középvezetőkből álló klaszter jobbára megelégszik a vállalkozás
rendszereiből származó belső, illetve emberektől származó információkkal. Ez a klaszter a
középvezetők csoportja, bár néhány felsővezető is ide tartozik. A középvezetők általában olyan
időtávú és jelentőségű kérdésekben döntenek, amelyek esetében a belső beszámoló rendszerek,
kiegészítve emberektől származó adatokkal, már elegendő információt nyújtanak a döntések
meghozatalához.
Az információs rendszerek tervezői és megvalósítói számára hasznosak lehetnek az
élelmiszeripari vezetők általam feltárt információforrás használati szokásai a különböző
területeken, illetve különböző tárgyú döntések meghozatala során. Az információforrás használati
szokással kapcsolatos eredményeimet a jövőben a vállalati, illetve vezetői információs rendszerek
kialakításakor segítségül hívhatják a rendszerek készítői.
A döntési szintek és a szükséges információk jellemzőivel kapcsolatban a gyűjtött adatok azt
támasztják alá, hogy a felsővezetők jobban függenek az információs rendszertől, mint a
középvezetők. A felsővezetők gyakrabban használják a belső beszámoló rendszereket (belső
információkat), mint a középvezetők, továbbá a felsővezetők külső információigénye nagyobb,
mint a középvezetőké.
A számítástechnikai eszközök, az internet és az informatikai rendszerek magyar vállalkozások
számára is megfizethetővé válásával mára már általánossá vált a különböző tudású informatikai
rendszerek használata a Dél-Alföld közepes és nagy élelmiszeripari vállalkozásainál. A vezetők
tisztában vannak az információs rendszerek használatának szükségességével. Ugyanakkor a kutatás
adatai azt támasztják alá, hogy hosszabb kihatású, komolyabb horderejű döntések meghozatalánál
az információs rendszerek ma még nem kapnak jelentős szerepet. A döntéshozók elsősorban napi
adatgyűjtést szolgáló alrendszerek szolgáltatásait használják. A vezetők által felsorolt – az
információs rendszer által ellátott – feladatok alapján olyan rendszerekről van szó, amelyek
alkalmasak a jelenlegi helyzet elemzésére, ugyanakkor a vizsgált cégek csupán egyharmadánál
állították a vezetők, hogy a rendszerük képes előrejelzések készítésére is. Nem feltétlenül van ez
így, hiszen ma már egy táblázatkezelő is tartalmaz olyan szolgáltatásokat, amelyek alkalmassá
teszik ilyen feladatra. Véleményem szerint sokkal inkább arról van szó, hogy a vezetők nem
ismerik az információs rendszerükben rejlő döntéstámogató képességeket.
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Abstract. In this paper the starting date and the length of swarming of a univoltin Geometridae
(Operophtera brumata Linnaeus, 1758) are considered. The data of the National Plant Protection and
Forestry Light Trap Network (1972-1988) with 252 traps situated in 9 Hungarian regions were analyzed.
The starting date and the length of swarming is highly correlated. According to the phenological schedule
of the observed Lepidoptera species several climatic indicators are introduced and the ones with high
correlation with swarming start are filtered. Multiple regression models as well as a principal component
regression model are evaluated and compared. Finally the principal component regression model was run
with the output of the regionally downscaled climate model RegCM 3.1 with reference time 2021-2050
(reference time 1961-90). The distribution of the swarming starts referring to 2021-50 is estimated and
conclusions are formulated.
Keywords:winter moth (Operophtera brumata L.), light trapping, swarming time, RegCM 3.1, climate
change
Összefoglaló.A tanulmány egy egynemzedékes araszoló (Geometridae) lepkefaj, a kis téliaraszoló
(Operophtera brumata Linnaeus, 1758) évi rajzáskezdetének és rajzáshosszának egymástól, valamint a
klimatikus viszonyoktól való függését vizsgálja. A felhasznált rajzási adatok az Országos Növényvédelmi
és Erdészeti Fénycsapda Hálózat kilenc fénycsapdájának napi fogásaiból származnak az 1972-88
időintervallumra vonatkozóan. A csapdázási adatok feldolgozása után a rajzáskezdeteket és a
rajzáshosszakat regresszió analízissel vizsgáltuk. A változások magyarázatához a faj fenológiai fázisainak
megfelelően klimatikus indikátorokat állítottunk elő az OMSZ megfigyelt napi adataiból. A szignifikáns
magyarázó erővel bíró indikátorokat leválogattuk, és ezekkel többváltozós lineáris modelleket képeztünk
összehasonlítás céljából. Bemutatunk egy főkomponens-regressziós modellt is, melyet a RegCM 3.1
klímamodell becsléseivel is futtattunk, és így a rajzáskezdetek 2021-2050-es időszakra várható
eloszlásáról is közelítő képet kaptunk.
Kulcsszavak: kis téliaraszoló (Operophtera brumata L.), fénycsapdázás, rajzás, RegCM 3.1,
klímaváltozás

Bevezetés
Az araszolólepkék populációdinamikai vizsgálatainak a feljegyzett kártételek alapján kiemelt
jelentősége van a növényvédelemben mind az erdők, mind pedig a gyümölcsfák védelmének
kutatásai terén. E lepkecsoport néhány faja – köztük az általunk vizsgált kis téliaraszoló
(Operophtera brumata L.) is – a legnagyobb területi tarrágásokat okozó rovarok közé sorolható.
Ma már hosszú távú, bár nem minden tekintetben folyamatosan megbízható adatsor áll
rendelkezésünkre e lepkefajt illetően az 1961-ben kiépült erdészeti fénycsapda hálózatnak
köszönhetően. Fontosnak tartjuk ezen adatok feldolgozását és vizsgálatát a faj jobb megismerése,
valamint a jövőben várható változások feltérképezése céljából.
A jellemző klimatikus elemek, valamint a szélsőséges időjárási jelenségek a rovarok terjedésére,
a populáció fluktuációjára, továbbá a fenológiai ütemezésre is jelentős hatást gyakorolnak (Uvarov,
1931, Andrewartha és Brich, 1954, Wellington, 1954, Kozár és Nagy, 1986, Mattson és Haack,
1987, Elias, 1991, Csóka, 1995a). Több klimatikus tényező – mint például a hőmérséklet, erős fagy
– közvetlenül is befolyásolják a herbivor rovarok túlélési esélyeit és szaporodási eredményességét,
de ezen időjárási elemek közvetve is hatnak a rovarpopulációk egyedszám változásaira és
fenológiájára. A közvetett hatások a tápnövényen, a természetes ellenségeken, a járványokon, és a
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kompetitorokon keresztül is megvalósulhatnak. Ezen hatások összességének következményei
részben ismertek, de nagyobb részben további kutatásokra szorulnak (Csóka, 1996).
Jelen vizsgálatunkban abból a megfigyelésből indultunk ki, hogy a kis téliaraszoló rajzáskezdete
és rajzáshossza között igen szoros összefüggés van, valamint abból, hogy az egységes
felvételezésűnek tekinthető években (1972-88) a rajzáskezdetek egyre későbbre tolódtak, a
rajzáshosszak pedig lerövidültek. Elemzésünk arra a kérdésre keresi a választ, hogy a különböző
időjárási elemek miként hatnak a rovar rajzáskezdetére, a rajzás hosszára, illetve hogy a különböző
klimatikus indikátorok hosszú távú időbeli változása várhatóan hogyan befolyásolja a rovarok
rajzásának ütemezését. A téma egyrészt önmagában is érdekes, másrészt a tanulmánnyal
módszertani alapokat kívántunk kidolgozni további kártevő rovarfajok rajzásának vizsgálatához.

Háttér
A kis téliaraszoló Operophtera brumata (Linnaeus, 1758) egyike a legrégebben ismert és néha
tömegesen előforduló gyümölcsfa- és erdészeti kártevőknek. Egynemzedékes, egész Európában,
Transz-Kaukázusban és Kelet-Ázsiában elterjedt közönséges faj, euro-szibériai faunaelem. ÉszakAmerikába is behurcolták, ahol mára már szintén jelentős lombrágóként tartják nyilván. A síkságtól
a magashegységig mindenütt megtalálható. Polifág, igen sok tápnövényét ismerjük (Szabóky és
Csóka, 2008). Az ősszel és télen lerakott peték áttelelnek (1. táblázat). Tavasszal időjárástól
függően március elejétől, közepétől kelnek ki a még sötét testű és fekete fejű hernyók. A hernyók
kikelése rendszerint egybeesik a lombos fák fakadásával. A petéből kikelő hernyók eleinte a fakadó
rügyeket károsítják, ilyenkor teljesen berágják magukat a rügyekbe, később a virágbimbókat és a
virágokat rágják. Lombfakadás után a levélcsomókat lazán összeszövik, a rágás mindig összefont
levelek között történik, a leveleket lyuggatják, vagy karéjosan rágják. Tömegszaporodáskor ez a
levélpusztítás a tarrágásig fokozódhat. A tarra rágott fákon kihajtanak az alvó rügyek, a fák
gyengülnek, fagyra érzékenyebbé válnak, és az így legyengült fákat a másodlagos kártevők
(szúbogarak) is szívesen fertőzik. A hernyók megrágják a legkülönbözőbb gyümölcsfajok fiatal
gyümölcsét, sőt berágnak a csonthéjasok fejlődő magjába is (Reichart, 1958).

1. táblázat. A kis téliaraszoló (Operophtera brumata L.) fenológiája (Jenser és mtsai,
2003)

pete (tojás)
lárva
báb
imágó
pete(tojás)

I.

II.

III.

●●●●

●●●●

●●●●
●●●●

IV.

●●●●

V.

VI.

VII.

VIII
.

IX.

X.

XI.

XII.

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●

●●●●

●●●●

●●
●●

Egy hernyó tápanyagszükséglete 40-50 cm2 levélfelület. A hernyók főleg éjjel rágnak.
Időjárástól függően 25-40 nap alatt fejlődnek ki (Szabóky és Leskó, 1999), ez alatt 5 fejlődési
fokozaton haladnak végig. Május első felében kezdenek távozni a fákról, ahol május közepén már
csak a parazitált hernyók találhatók. A kifejlett hernyó mérete 25-30 mm (Csóka, 1995b), amelyek
a fákról selyemszálon leereszkednek, vagy a törzsön lemásznak, és a talaj felszínén (47,2 %) vagy a
talaj legfelső 3-8 cm-es rétegében (52,8 %) kemény falú gubót szőve bábozódnak be.
A bábok a korona védőlombja alatt koncentrálódnak, a bábozódás mélysége a talaj
tulajdonságaitól és az aljnövényzettől függ, kötött talajon 2 cm, homoktalajon 6 cm mélyen. A
nyarat bábállapotban diapauzában töltik, majd októbertől január elejéig rajzanak. A bábból való
kikeléshez rendszerint egy nagyobb, áztató jellegű őszi eső szükséges. A bábokból az első fagyok
után kelnek ki a lepkék. A lepkék kikeléséhez nagyobb csapadék és megfelelő hőmérséklet
szükséges (fagymentes időszak). A lepke általában október végén jelenik meg. A hímek
63

Agrárinformatikai tanulmányok II.

rendszeresen pár nappal korábban jelennek meg, mint az apró szárnycsökevényt viselő nőstények
(1. ábra). Napközben az avaron vagy a fatörzsön ülve pihennek. A hímek az őszi napnyugtától (kb.
16 órától) kezdve repkednek a lomb nélküli fák között. A rajzása hóesésben is folyamatosan tart,
csak az egybefüggő vastag hótakaró és az erős fagyok jelentenek akadályt (Szőcs, 1976). A rajzás
6-8 hétig tart. Erős november eleji fagy és hótakaró esetén a rajzás szünetel, de felmelegedés után
decemberben, sőt gyakran még januárban folytatódik. A repülés optimális hőmérséklete 5-10 °C. A
lepkék napközben kelnek ki, a hímek aktivitása naplemente után kezdődik és kb. éjfélig tart. A
hímek a mesterséges fényt tömegesen keresik fel, alacsony légnyomás esetén a rajzás intenzitása
sokszorosára nő. A légnyomásváltozás gyakran jár együtt az időjárási frontokkal, melyek
jelentősen befolyásolják a rajzás intenzitását (Puskás és Nowinszky, 1998, 2008). A szárnycsonkos
nőstények éjjeli és kora reggeli órákban hagyják el a bábokat, gyalogolva igyekeznek a
legközelebbi fatörzshöz, amelyen felfelé haladva a koronába jutnak. A hímek a fa törzse körül
repkednek, és ott keresik fel a törzsön felfelé mászó vagy még az avarlevelek között lévő
röpképtelen nőstényeket, és megindul a párzásuk. A kopula több óráig tart, utána a hím 2-3, a
nőstény 8-9 napig él (Győrffi, 1957). Egy-egy nőstény által lerakott peték száma 200-300 is lehet.
Felfelé ívelő gradáció esetében ez a peteszám 450-500-ig emelkedhet, majd a gradáció összeomlása
után ismét az alacsonyabb értékre száll vissza. (Mészáros és Reichart, 1993). A megtermékenyített
nőstények a fák koronájában általában a rügyek közelében, a rügypikkelyek közé helyezik el
petéiket egyesével, vagy 2-3 petéből álló kisebb csoportokban.

1. ábra. Kis téliaraszoló (Operophtera brumata) hímje és csökevényes szárnyú nősténye
(forrás: Szabóky, eredeti)
Tömegszaporodását a meleg száraz tavaszi időjárás segíti elő, a hideg esős tavaszi időjárás
gátolja a szaporodását és a gradáció összeomlását eredményezi (Szontagh, 1980). A késő tavaszi
fagyok jelentős lárvapusztulást okozhatnak. A hosszú meleg ősz ismétlődő esőkkel elősegíti az
elszaporodásukat. A lepkék rajzása szempontjából fontos, hogy az esti órákban kedvező meleg és
kissé csapadékos időjárási körülmények uralkodjanak. A tömegszaporodást és a rajzásmenetet is jól
jelzi a fénycsapdákra szívesen repülő szárnyas hímek egyedszámának fokozatos növekedése.
Rajzásuk erdőben 5-7 nappal korábban kulminál, mint gyümölcsösökben (Kovács, 1962). A
gradációja nagyon intenzív és ciklikus, viszonylag rövid ideig (Schwerdtfeger, 1969), hazánkban 35 évig tart (Szontagh, 1980). A fénycsapda adatok szerint tömegszaporodása 10-11 évenként
ismétlődik. Az araszolók okozta tarrágásokban az Operophtera brumata domináns faj, általában
tölgyesekben, gyertyános-tölgyesekben szaporodik el tömegesen, gyümölcsösökben is jelentős
károkat okozhat. (2. ábra)
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2. ábra. A kis téliaraszoló kárképe (Bognár és Huzián, 1979)
A vizsgálatban felhasznált adatok
A vizsgálathoz felhasznált lepkeadatok az Országos Növényvédelmi és Erdészeti
Fénycsapdahálózat azon 9 csapdájának gyűjtési eredményeiből származnak, amelyek 1962 és 2006
között a leghosszabb ideig működtek. A szóban forgó fénycsapdák az alábbi települések közelében
találhatók: Felsőtárkány, Gerla-Gyula, Mátraháza, Répáshuta, Sopron, Szentpéterfölde, Tolna,
Tompa, Várgesztes. (3. ábra). A rendelkezésre álló inhomogén és sok helyen hiányos adatokat
szűréssel és feldolgozással tettük összehasonlíthatóvá és elemezhetővé.

3. ábra. A fénycsapdák területi eloszlása. A vizsgálatba bevont csapdák helyét karika jelzi.
A vizsgálatba 17 év (1972-1988) fénycsapda egységes felvételezésűnek tekinthető eredményeit
vontuk be, s olyan univoltin araszoló (Geometridae) faj adatait használtuk fel, amelyből mindegyik
csapdában minden évben volt befogott példány. A lepkék rendjének az egyik legnagyobb fajszámú
családjába tartozó erdészeti és kertészeti kártevő Lepidoptera fajt, a téli araszolólepkék egyik
jelentős képviselőjét, a kis téliaraszolót (Operophtera brumata Linnaeus, 1758) választottuk.
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A különböző abiotikus tényezők, valamint a különböző befogási helyeken fellépő, a befogás
számát módosító hatások csökkentése érdekében célszerű volt az összes fénycsapda adatot
egységesen felhasználni, amit mozgóátlag-számítással végeztünk el. A mozgóátlag-számítás 4
szomszéd, azaz 9 napi adat átlagának számolásával történt (9-ed rendű mozgóátlag ablakok), az
alábbi képlettel (Nowinszky, 2003, Moon és Kim, 2007, Gimesi és Hufnagel, 2010):

M k +4 =

1 k +8 9
∑∑ ,
n i = k j =1 d i , j

ahol:

d ij = a csapda fogása (egyedszám), ahol i a csapdák, j a napok sorszáma (ha egy csapda nem
működött, vagy nem volt fogás, értéke 0);

n = a 9 nap alatt ténylegesen működésben lévő csapdákból származó d ij adatok száma (az
átlagba csak a működésben lévő csapdák értékeit számoltuk bele);

k = a 9 napos ablak kezdőnapja.
Az így kapott adatokból a rajzás kezdete az évi első, a rajzás vége a rajzás kezdetét követő
utolsó nem nulla M k + 4 érték. A rajzás hossza a két érték különbsége.
A meteorológiai adatok az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) adatbázisából
származnak. A meteorológiai állomások közül egy – Budapest mint kiemelt – állomás napi
adataival dolgoztunk. A napi értékek az adatbázisban a középhőmérsékletet (°C), a
maximumhőmérsékletet (°C), a minimumhőmérsékletet (°C), a csapadékmennyiséget (mm), a
globálsugárzást (MJ/m2) és a napfényes órák számát (óra) tartalmazzák 1961. 01. 01 – 2000. 12.
31-ig.
A klímaváltozás hatásainak vizsgálatához az ELTE Meteorológiai Tanszékének munkatársai
által 10 km-es rácspontokra leskálázott, az 1961-90-es bázisidőszakhoz igazított, a 2021 és 2050
közötti időintervallumra vonatkozó RegCM3.1 (regionális) klímamodell futtatásainak eredményeit
használtuk fel, mely a SRES A1B klímaváltozási forgatókönyv feltételeit veszi alapul (Giorgi et al.,
1993, Bartholy et. al., 2009, Torma et. al., 2008).
A vizsgálat módszere
A rendelkezésünkre álló mintából a lepke rajzási adatainak, valamint a belőlük számolt 11 éves
mozgó átlagok alapján az 1972-1988 években először a faj rajzásának kezdete, illetve annak hossza
közti összefüggést vizsgáltuk. Ezt követően a 17 éves időintervallumban logisztikus regressziót
alkalmazva vizsgáltuk a hosszú éves tendenciát a rajzáskezdet és rajzáshossz tekintetében.
Ezután mind a 17 évből kiemeltünk két-két intervallumot a lepkék lárva (51-160. Julián nap) és
imágó (241-330. Julián nap) alakjának megfelelően. Az év 51-160. és a 240-330. Julián napjai
közötti intervallumokat dekádokra bontottuk fel, és a napi minimum, maximum és
átlaghőmérsékleti adatokból képeztük ezek tíznapos átlagait. Ugyanígy jártunk el a csapadék,
valamint a sugárzás napi adatokkal is, így egy indikátor-adatbázist hoztunk létre. Ezt követően
meghatároztuk a lepkék rajzáskezdetének időpontjai és az indikátorok között fennálló lineáris
kapcsolat szorosságát. Az így kapott eredmények alapján leválogattuk a szignifikáns összefüggést
mutató indikátorokat. A leválogatott indikátorokkal többváltozós lineáris regressziós modelleket
hasonlítottunk össze.
Mivel az indikátorok nem függetlenek egymástól, így indokoltnak láttuk egy főkomponens
regressziós modell előállítását is. Az egymással korreláló indikátorokat olyan lineáris
transzformációnak vetettük alá, melynek során új, korrelálatlan változókhoz jutottunk (faktorok),
melyek a kiinduló indikátorok által hordozott információmennyiségnek a lehető legnagyobb
hányadát megőrizték. Ezután az új változókkal végeztünk többváltozós lineáris regressziót.

66

Agrárinformatikai tanulmányok II.

Végül a főkomponens regresszió során kapott faktorok értékeit a RegCM 3.1 regionális
klímamodell 2021-2050-es időszeletre prognosztizált eredményeivel is kiszámoltuk, és becsültük a
várható rajzáskezdeteket, illetve eloszlásának várható változását.
A statisztikai elemzéseket a PASW Statistics 18.0 számítógépes program segítségével végeztük.
Eredmények és azok értékelése
A rajzáskezdet időpontja (Julianus nap) és a rajzáshossz (nap) szignifikáns lineáris összefüggést
mutat (R2= -0,896, p<0,01). Minél később kezdi el rajzását az adott faj, annál rövidebb ideig tart. A
17 éves (1972-1988) időintervallumú vizsgálat során a rajzáskezdetre és a rajzás hosszára
logisztikus modellt illesztettünk (4. és 5. ábra):

y = p0 +

p1 − p 0
1 + exp(− p 2 ( x − p3 ))

Operophtera rajzáskezdet 1972-1988
Julianus nap
320

315

310

305

300

295
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1975

1980
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4. ábra. AzOperophtera brumata rajzáskezdetének idősora és az illesztett logisztikus modell
(1972-1988)
Operophtera rajzáshossz 1972-1988
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5. ábra. Az Operophtera brumata rajzáskezdetének és rajzáshosszának idősora és az illesztett
logisztikus modell (1972-1988)
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A logisztikus modell jól illeszkedik az éves adatokra, ezt mutatják a magas determinációs
együttható (R2) értékek (2. táblázat), és a modellre vonatkozó varianciaanalízis szignifikáns F
értékei (F, SL_F). A paraméterekre vonatkozó t értékek alapján azok becslései is szignifikánsak (t,
t_SL). A 80-as évektől kezdődően markánsan kirajzolódik, hogy a rajzáskezdet egyre később indult
meg, valamint ezzel egy időben a rajzáshossz, pontosabban a fénycsapdák által detektálható rajzás
hossza megrövidült. A további eredmények ennek a jelenségnek az időjárási tényezőkben rejlő
lehetséges okaira igyekeznek rávilágítani.
A rajzáskezdetek a napi időjárási adatokból dekádok átlagaiként számolt indikátorok közül a 3.
táblázatban szereplőkkel mutattak szignifikáns korrelációt.
Az 51-60., a 61-70., a 71-80. Julianus napok (5., 6., 7. dekád) február 20-a és március 21-e
(szökőévben március 20-a) közé esnek, azaz megközelítőleg a hernyók első hónapjára.
Nyilvánvaló, hogy a rajzáskezdetek időpontjával a legszorosabb, mégpedig negatív korrelációt e
hónap hőmérsékleti indikátorai mutatják (p<0,05). Az alacsony tavaszi hőmérséklet tehát későbbi
rajzáskezdetet indukál. Hidegebb tavaszon a hernyók később kelnek ki, és a fák lombosodása is
lassabban indul meg. Feltételeztük annak a lehetőségét is, hogy ez a 3*3 indikátor nem különkülön, hanem egymással összefüggésben hat, ezért e három dekád maximum-, minimum- és
átlaghőmérséklet-indikátorainak képeztük az átlagát (TMAX567, TMIN567, TATL567-tel jelölve)
Az összetett indikátorok p<0,01 szinten szignifikáns korrelációt mutatnak a rajzáskezdettel (4.
táblázat).
A szignifikáns indikátorok között szerepel még a 9. dekád, azaz április első napjainak átlagos
minimum hőmérséklete. Ez esetben azonban pozitív a korreláció, tehát április elején, amikor a
hernyók megerősödnek, a hűvösebb minimumhőmérséklet korábbi rajzáskezdetet valószínűsít.

2. táblázat. A logisztikus modell paraméterei és statisztikai értékelése: a
paraméterek becsült értékei, a paraméterekhez tartozó t-értékek és azok
szignifikancia szintje (t, t_SL), a modellre vonatkozó variancia analízis F
értéke és szignifikancia szintje (F, F_SL), valamint a determinációs
együttható értéke (R2)
paraméter

rajzás kezdete

rajzás hossza

t_SL

0

272,70

407,62 <0,001

1

292,77

218,65 <0,001

2

0,56

5,07

3

1982

29,01 <0,001

0

75,59

84,08 <0,001

1

52,79

27,42 <0,001

2

0,68

3,77

3

1982

25,87 <0,001
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F

F_SL

R2

202135,1 <0,001

0,98

4679,10 <0,001

0,96

<0,001

<0,01
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3. táblázat. A rajzáskezdetekkel szignifikáns összefüggőséget mutató indikátorok
Pearson-féle korrelációs együttható (R) és szignifikancia értékei
Indikátorok

Leírás

R

TMIN5

Az 51-60. Julianus nap minimumhőmérsékleteinek átlaga (°C)

-0,519

**

TMIN6

A 61-70. Julianus nap minimumhőmérsékleteinek átlaga (°C)

-0,535

**

TMIN7

A 71-80. Julianus nap minimumhőmérsékleteinek átlaga (°C)

-0,522

**

TMIN9

Az 91-100. Julianus nap minimumhőmérsékleteinek átlaga (°C)

0,469

*

TMIN29

A 291-300. Julianus nap minimumhőmérsékleteinek átlaga (°C)

0,480

*

TMIN31

Az 311-320. Julianus nap minimumhőmérsékleteinek átlaga (°C) -0,453

*

TMAX5

Az 51-60. Julianus nap maximumhőmérsékleteinek átlaga (°C)

-0,734

***

TMAX6

A 61-70. Julianus nap maximumhőmérsékleteinek átlaga (°C)

-0,586

**

TMAX7

A 71-80. Julianus nap maximumhőmérsékleteinek átlaga (°C)

-0,639

***

TATL5

Az 51-60. Julianus nap középhőmérsékleteinek átlaga (°C)

-0,620

***

TATL6

A 61-70. Julianus nap középhőmérsékleteinek átlaga (°C)

-0,569

**

TATL7

A 71-80. Julianus nap középhőmérsékleteinek átlaga (°C)

-0,573

**

TATL29

A 291-300. Julianus nap középhőmérsékleteinek átlaga (°C)

0,462

*

RAIN28

A 281-290. Julianus nap csapadékmennyiségének átlaga (mm)

-0,476

*

* p<0,1 szinten szignifikáns
** p<0,05 szinten szignifikáns
*** p<0,01 szinten szignifikáns
4. táblázat. A tavaszi összetett indikátorok Pearson-féle korrelációs
együtthatói (R) a rajzáskezdettel
Indikátorok

Leírás

R

TMAX567

Az 51-80. Julianus nap maximumhőmérsékleteinek átlaga (°C) -0,760 ***

TMIN567

Az 51-80. Julianus nap minimumhőmérsékleteinek átlaga (°C) -0,688 ***

TATL567

A 51-80. Julianus nap középhőmérsékleteinek átlaga (°C)

-0,716 ***

*** p<0,01 szinten szignifikáns
A 28. és 29. dekád október közepén van, a 28. dekád negatív korrelációjú csapadék-indikátora a
rajzást megelőző eső mennyiségére, az ezt követő dekád pozitív korrelációjú minimum- és
átlaghőmérséklet-indikátora a csapadékot követő hőmérsékletre utal (nagyobb mennyiségű
csapadék, valamint az azt követő hideg/fagyos időjárás jobban elősegíti a rajzás megindulását). A
rajzás kezdetét az első fagyok utáni enyhébb időjárás segíti a leginkább, ezért találjuk a 31. dekád
(november eleje) minimumhőmérsékletének negatív korrelációjú indikátorát a szignifikáns (p<0,1)
indikátorok között.
Mivel kutatásunkat elsősorban a klímaváltozás jövőben várható hatásainak becslésére kívántuk
használni, ezért a továbbiakban megkülönböztettünk csapadék-indikátort tartalmazó, illetve azt
nem tartalmazó lineáris modelleket. Tettük ezt azért, mert a klímamodellek jövőbeli
prognózisainak bizonytalanságai a csapadékok napi adatait tekintve a legnagyobbak.
A fenti indikátorokat (beleértve a tavaszi dekádokra képzett összetett indikátorokat is) tehát
magyarázó változónak tekintve stepwise módszerrel képeztük az
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n

y = p 0 + ∑ p i xi
i =1

alakú lineáris regressziós modelleket.
Az eredményül magas determinációs együtthatót (R2), a modellre vonatkozó varianciaanalízis
során magas (szignifikáns) F értéket mutató, valamint a paraméterekre vonatkozó t értékek alapján
a becslések szignifikanciáját igazoló modelleket a 5. táblázatban foglaltuk össze.
Az első modell a konstans tagon kívül egyetlen változót tartalmaz, a tavaszi 3 dekádos
maximumhőmérséklet-indikátort. Ennél magasabb determinációs együtthatót, ám bizonytalanabb
becsléseket adott a második modell, mely egy tavaszi (MAX) és egy őszi (MIN) hőmérsékletindikátort tartalmazott. A második modellhez hasonló eredményt adott a harmadik modell,
melyben már benne volt az őszi csapadék-indikátor, valamint a tavaszi komplex átlaghőmérsékletindikátor. A negyedik modellben a harmadik modellt javítottuk egy őszi hőmérséklet-indikátor
hozzáadásával. Az eredmények minden tekintetben erre a modellre vonatkozóan a legjobbak. A
negyedik modell annál is inkább biztató, mert a lepkék tavaszi és őszi klimatikus igényeit is
tartalmazza, ezért remekül interpretálható.

5. táblázat. A többváltozós lineáris regressziós modell paraméterei és statisztikai
értékelése: a paraméterek becsült értékei, a paraméterekhez tartozó t-értékek és azok
szignifikancia szintje (t, t_SL), a modellre vonatkozó variancia analízis F értéke és
szignifikancia szintje (F, F_SL), valamint a determinációs együttható értéke (R2)
paraméter

t

t_SL

F

F_SL

R2

1. modell (csapadékindikátor nélkül, összetett tavaszi hőmérséklet indikátorral)
78,57
p0
296,44
<0,001
CONST,
20,57
<0,001
0,578
TMAX567
-4,54
p1
-0,634
<0,001
2. modell (csapadékindikátor nélkül)
CONST,
TMAX5,
TMIN29

p0

280,99

60,22

<0,001

p1

-1,72

-4,44

<0,01

p2

1,44

2,49

<0,05

14,92

<0,001

0,681

3. modell (őszi csapadékindikátorral, összetett tavaszi hőmérséklet indikátorral)
CONST,
TATL567,
RAIN28

p0

292,74

p1

-0,67

p2

-1,85

112,874
-4,35
-2,60

<0,001
<0,05

14,3

<0,001

0,671

<0,05

4. modell (őszi csapadék- és hőmérséklet-indikátorral, összetett tavaszi hőmérséklet indikátorral)
CONST,
TMAX567,
RAIN28,
TATL29

p0

p1
p2
p3

285,33

-0,54
-1,47
1,16

43,42

-4,79
-2,39
2,17

<0,001

<0,001
<0,05
<0,05

15,16

<0,001

0,778

A továbbiakban tekintsük a főkomponens-analízis eredményeként kapott három főfaktor
együtthatóit (6. táblázat):

70

Agrárinformatikai tanulmányok II.

6. táblázat. Főkomponens-analízis eredményeként kapott három főfaktor
korrelációs együtthatói
Komponens
TATL567

1
0,969

TMAX567

0,961

TMIN567

0,955

TMIN9

-0,667

2

TATL29

0,955

TMIN29

0,927

3

RAIN28

0,871

TMIN31

0,591

A három komponens az indikátor-változók által hordozott információ 82,2 %-át magyarázza.
Az első komponensnél nagy abszolút értékkel szerepel a három tavaszi komplex hőmérsékletindikátor, valamint az április eleji minimumhőmérséklet-indikátor. Ezt a lepke klimatikus
igényeivel magyarázhatjuk, hasonlóan, mint ahogy a szignifikáns korrelációt indokoltuk. A rajzást
megelőző hőmérséklet-indikátorok (29. dekád) kapnak nagy hangsúlyt a második komponensben, a
harmadikban pedig a rajzást megelőző csapadék- (28. dekád), valamint minimumhőmérsékletindikátor (31. dekád). Az e három faktor segítségével végzett stepwise regresszió mindhárom új
változót bevonta a modellbe, és így az 7. táblázatban foglalt eredményt kaptuk.

7. táblázat. A főkomponens regressziós modell paraméterei és statisztikai
értékelése: a paraméterek becsült értékei, a paraméterekhez tartozó t-értékek és
azok szignifikancia szintje (t, t_SL), a modellre vonatkozó variancia analízis F
értéke és szignifikancia szintje (F, F_SL), valamint a determinációs együttható
értéke (R2)
CONST,
FAKT1,
FAKT2,
FAKT3

p0

p1
p2
p3

paraméter
t
280,29 333,453

-5,14
2,36
-4,10

-5,936
2,727
-4,732

t_SL

F

F_SL

R2

21,69

<0,001

0,833

<0,001

<0,001
<0,05
<0,001

Az első és harmadik faktor – a korreláció előjelének megfelelően – negatív együtthatóval
szerepel. A determinációs együttható értéke, a modellre vonatkozó varianciaanalízis F értéke,
valamint a paraméterekre vonatkozó t értékek egyaránt a fenti negyedik (legjobb modellnél is) jobb
modellre utalnak.
Mivel a főkomponens-regresszió modellje bizonyult a legsikeresebbnek, ezért a jövőre
vonatkozó becsléseinkhez is ezt vettük alapul. A RegCM 3.1 regionális klímamodell napi adatainak
segítségével az 1961-90-es bázisidőszakra és a 2021-2050-es időszakra is előállítottuk a felhasznált
indikátorokat.
Ezután a főkomponens-analízis során kinyert szkór-mátrixszal meghatároztuk a három fenti
főfaktor értékét mindkét időszeletre. Végül a faktorokkal képzett lineáris modellel kiszámoltuk a
két időszakra vonatkozó becsült rajzáskezdeteket (6. ábra), illetve azok eloszlását. Ezek különbsége
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adja a várható eloszlás-változást, ami alapján a 2021-2050-es időszakra vonatkozó becsült
rajzáskezdet-eloszlás előállítható.
%
40
35
30
25
20

megfigyelt

15

becsült

10
5
0
296 299 302 305 308 311 314 317 320 323
rajzáskezdet, Julianus nap

6. ábra. A rajzáskezdetek megfigyelt és a RegCM 3.1 modell alapján 2021-2050-re becsült
gyakorisága
Az eredményül kapott eloszlásokat megfigyelve láthatjuk, hogy a megfigyelt rajzáskezdetek
eloszlása is kétcsúcsú, ám a 2021-2050-es időszakra még több késői rajzáskezdet várható. A
rajzáskezdetek várható terjedelme 9 nappal nő a megfigyelthez képest. Az extrém késői (november
közepi) rajzáskezdetek gyakorisága várhatóan növekedni fog, ami valószínűleg igen rövid
rajzáshosszal párosul majd.

Jövőbeni kutatási irányok
A jövőben további 7 egynemzedéses faj rajzásdinamikájának vizsgálatát is bevonjuk a
vizsgálatba. Egyrészt megfigyelt adatok alapján leírjuk a rajzás megindulásának időbeli alakulását,
valamint klímamodellek alapján becsüljük a rajzáskezdetek és rajzáshosszak eloszlásának jövőbeli
várható módosulását. Terveink között szerepel, hogy populációdinamikai modellekkel is közelítjük
az éves egyedszámok alakulását. A gradáció eloszlásának változását szintén regionális
klímamodellek segítségével fogjuk becsülni. A modelleket úgy kívánjuk kidolgozni, hogy azok
módosítással alkalmasak legyenek akár többnemzedékes fajok populációdinamikájának leírására is.
Az ilyen modellekkel később vizsgálhatóvá válik a rovarok lehetséges válaszadási mechanizmusa a
klimatikus viszonyok változására. Az ilyen jellegű szimulációs modell nagyban elősegítheti a
védekezést, a fenntartható gazdálkodást, valamint a klímaváltozáshoz való körültekintő és felelős
alkalmazkodást.

Konklúzió
Az araszolólepkék, köztük a kis téliaraszoló (Operophtera brumata Linnaeus, 1758)
populációdinamikai vizsgálatainak kiemelt jelentősége van az erdővédelem és a növényvédelem
terén, hiszen ez a faj a legnagyobb területi tarrágásokat okozó rovarok közé sorolható.
A különböző fajok rajzásának ideje és időtartama eltérő, ezért az állandóan változó környezeti
hatások különböző módon befolyásolják a rovarok repülését. Kedvező körülmények esetén
aktívabbak a rovarok, így lényegesen több petét is raknak, megnövelve a kártételek kockázatát. A
lárva kikeléséig azonban van idő a védekezésre. Az idejében, szakszerűen végzett
növényvédelemmel elkerülhetőek, vagy csökkenthetőek a károk.

72

Agrárinformatikai tanulmányok II.

A károkat nem okozó, ám a biológiai sokféleségben fontos szerepet játszó rovarok napjainkban
gyakran áldozatul esnek a felelőtlenül kipermetezett rovarölő szereknek. A kártevők ellen a
megfelelő időben, célzottan való védekezés előnye, hogy gazdaságos, mert nem kell megismételni
a védekezést hatástalanság miatt, hatékony, mert az éppen megjelenő lárvákat eredményesen
pusztítja, valamint környezetkímélő, mert kevesebb mérgező anyag kerül a környezetbe. Ezt segítik
a populáció dinamikáját, illetve a fenológiai fázisok idejét becslő modellek.
Felbecsülhetetlen értéket képvisel az a hosszú távú adatbázis, mely az 1961-ben kiépült
erdészeti fénycsapda hálózatból származik. A megfigyelések azonban nem mindig voltak
folyamatosak, illetve szakszerűek, és igen sok helyen találkoztunk hiányzó adatokkal. Munkánk
során kiemelten fontosnak tartottuk a rendelkezésre álló adatokból nyerhető információ minél
teljesebb kihasználását, mely során az adatbeviteltől kezdve a szűrésen és feldolgozáson keresztül
egészen a matematikai statisztikai, illetve modellezési eljárások alkalmazásáig számos módszertani
problémával találkoztunk. A tanulmányban vizsgált faj jobb megismerésén, illetve a rajzás jövőjére
vonatkozó becsléseken kívül a módszertani megközelítés kidolgozása is célkitűzéseink között
szerepelt. A vizsgált időszakot arra az időszeletre korlátoztuk, amikor a felvételezések egységesnek
és összehasonlíthatónak bizonyultak (1972-88).
Megállapítottuk, hogy a kis téliaraszoló rajzáskezdete és rajzáshossza szoros korrelációt mutat:
minél később kezdi rajzását a rovar, annál rövidebb ideig tart. Megfigyeltük, hogy a rajzáskezdetek
és rajzáshosszak a vizsgált időszakban logisztikus görbével leírható módon változtak.
Az éveket tíznapos ciklusokra bontva, ezekhez az időszeletekhez tartozó klimatikus
indikátorokat hoztunk létre, melyek napi minimum-, maximum-, illetve középhőmérsékleti,
valamint csapadékadatokból képezhetők. Ezek közül leválogattuk azokat, amelyek szignifikáns
összefüggést mutatnak a rajzáskezdetekkel. Az így előállított indikátorokkal mint változókkal
ezután olyan könnyen kezelhető modelleket mutattunk be, melyek adatigényeiket tekintve
viszonylag csekélyek, segítségükkel mégis jó közelítést tudtunk adni a rovar rajzásának kezdeti
időpontjára. A modellek a kis téliaraszoló klimatikus igényeivel jól interpretálhatóak.
Megfogalmazhatjuk, hogy a rajzás kezdete a lárvák kikelésétől kezdődően a kora-közép tavaszi
időszakot jellemző hőmérsékleti paraméterektől, valamint a rajzást közvetlenül megelőző időszak
hőmérsékletétől, illetve csapadékmennyiségétől függ. A változók kollinearitása miatt egy
főkomponens-regressziós modellt is megvizsgáltunk, mely végül a legjobb eredményt mutatta.
Főkomponens-modellünket a közeljövőben várható változások becslésére is alkalmazni kívántuk.
Ehhez a magyarországi régiókra 10 km-es rácspontozással leskálázott RegCM 3.1 klímamodell
2021-2050-re vonatkozó becsléseit használtuk, és ezekre is előállítottuk a fenti indikátorokat. A
modell jövőre vonatkozó rajzáskezdet-becsléseit gyakoriság diagrammal szemléltettük.
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Kulcsszavak és definíciók
Regressziós diagnosztika – A regresszióanalízist követően a modellre vonatkozó variancia
analízissel teszteljük a modellünk jóságát, az együtthatókra vonatkozó t-próbákkal vizsgáljuk a
paraméterbecsléseket, valamint értékeljük a determinációs együtthatót. Az első esetben nagyobb F
értékhez (és kisebb szignifikancia szinthez), a másodikban nagyobb abszolútértékű t-értékhez (és
kisebb szignifikancia szinthez), a harmadik esetben pedig nagyobb abszolútértékű R2 értékhez
tartozik a jobb modell.Az R2 érték megmutatja, hogy a függő változó varianciájának hányadrészét
magyarázza a modell.
Abiotikus tényezők – Az abiotikus tényezők vagy élettelen tényezők a biológiában az ökológiai
értelemben vett környezet élettelen, de az élethez szükséges fizikai és kémiai elemeit, jelenségeit
jelölő kifejezés. Az abiotikus tényezők általában összetett módon, minden élőlényre hasonló
mechanizmussal ható feltételek, mint a fény, a hőmérséklet, a levegő, az atmoszféra, a víz, a szél,
illetve adott fajokra és ökoszisztémákra ható egyéb környezeti feltételek, mint a talaj, a szalinitás, a
domborzati viszonyok vagy a természeti katasztrófák. A biotikus tényezőkkel (evolúció,
szimbiózis, kompetíció stb.) együtt alkotják a természeti környezetet. Az abiotikus tényezőkön
belül a klimatikus tényezők (hőmérséklet, napsugárzás, szél, csapadék, páratartalom) számottevően
befolyásolják a rovarok egyes fejlődési stádiumainak túlélési arányát.
Főkomponens regresszió – A főkomponens analízis módszer sok, egymással összefüggő változó
által hordozott információ tömörítésére szolgál. Az eredeti változók lineáris kombinációiként olyan
új, korrelálatlan változókat hozunk létre, melyek az eredeti változó együttes varianciájának a lehető
legnagyobb részét magyarázzák, az első komponens a legtöbbet, a második a még meg nem
magyarázott rész legnagyobb hányadát és így tovább. A főkomponens regresszió során a kapott új,
korrelálatlan változókkal végzünk a függő változóra regresszióanalízist.
Geometridae – Araszolólepkék. A lepkék egyik legnépesebb, fajokban leggazdagabb családja. A
hernyó lábai teste közepéről hiányoznak, így egészen sajátságosan mozognak. A hernyó torlábaival
megkapaszkodik, hátát felgörbíti, tolólábait a torlábak mögé helyezi és segítségükkel előre dobja
teste elülső felét, s így araszolva halad előre. Egyes fajok néha nagy tömegekben jelennek meg,
ilyenkor félelmetes kártevők. Az erdei és gyümölcsfák lombját pusztítják. A legkártékonyabbak a
téli araszolók.
Gradáció – Tömegszaporodás. A populáció egyedszámának a megszokottól eltérő mértékű,
urgrásszerű emelkedése, hirtelen egyedsűrűség változás. A természetes viszonyok között ritkább,
ember által befolyásolt ökoszisztémákban gyakoribb jelenség. Különösen rovarok és rágcsáló
emlősök esetében feltűnő. Lefolyása egy hullámgörbével jellemezhető. Okaira még nem tudunk
egyértelmű magyarázatot adni. Többféle egyoldalú elmélet (parazita-, biocönotikus, időjárás-,
periodicitáselmélet) közül ma a gradoconnel való magyarázat tűnik a legelfogadhatóbbnak. E
szerint a gradációt mindazon időben és térben törvényszerűen változó külső (exogén) és belső
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(endogén), biotikus és abiotikus ökológiai faktorok magyarázzák, amelyek egy faj populációinak
létszámingadozását, populációdinamikáját befolyásolják.
Rajzás – Az a rovarbiológiai jelenség, amikor egy rovarfaj új nemzedékének kifejlődött alakjai
(imágói) megjelennek. Helytelenül más fejlődési alakok tömeges megjelenésére is használják ezt a
kifejezést. A rajzás rendszerint élénkebb fajfenntartó tevékenységgel kapcsolatos, és ezért szokták
e kifejezést ennek megjelölésére is használni. A rajzás olyan rovarfajok esetében, amelyek
összeverődésre, csapatosodásra hajlamosak, rendszerint feltűnő jelenség.
RegCM 3.1 regionális klímamodell – A globális éghajlati rendszer dinamikus modellezésére
használják az ún. globális klímamodelleket, melyek a Föld egész légkörére és az óceánok
összességére vonatkozóan a hőmérséklet, a csapadék, a légnyomás és egyéb éghajlati változók
értékeire adnak becslést a Földre illesztett virtuális rácshálózat pontjaiban. Felbontásuk általában
nagy, így nem alkalmasak regionális folyamatok modellezésére. A regionális klíma modellezése a
globális klímamodellek outputjainak peremérték-feltételként való felhasználásával, megfelelően
kicsi (pl. 10 km-es) térbeli felbontású klímaadatok előállításával történik. A RegCM 3.1
klímamodellt Giorgi és munkatársai készítették a Pennsylvániai Egyetem NCAR modelljéből az
1980-as évek elején. Magyarországi régiókra az ELTE Meteorológiai Tanszéke végezte a
leskálázást. Referencia időszakul az 1961-1990-es időszeletet rögzítették, a becsült időszakok a
2021-2050, valamint a 2071-2100 időszeletekre vonatkoznak. A modell a SRES A1B
klímaváltozási forgatókönyv feltételeit veszi alapul.
SRES– (Special Report on Emission Scenarios) Az IPCC (International Panel of Climate Change)
Nemzetközi Éghajlatváltozási Kormányközi Testület speciális jelentése a kibocsátási
forgatókönyvekről. Az A-val kezdődőek inkább gazdasági, a B-vel kezdődőek inkább
környezettudatos, az 1-esek inkább globális, a 2-esek inkább lokális megoldásokat feltételeznek,
amikor a kibocsátást becsülik. Az A1B SRES forgatókönyv az A1 és B forgatókönyvek elemeit
szintetizálja, 2100-ra vonatkozóan 720 ppm-mel becsüli a légköri üvegház-hatású gázok
koncentrációját.
Univoltin – Egynemzedékes. A voltinizmus kifejezés egy faj egy évben elért nemzedékek
(generációk) számára vonatkozik. Megkülönböztetünk univoltin egy nemzedék/év, (bivoltinkettő
nemzedék/év, trivoltin három nemzedék/év fajokat, valamint, polyvoltinokat, melyeknek egymást
követően számos nemzedékük megjelenik egy évben, például évszakok nélküli területeken. A
semivoltin jelző olyan fejlődést mutató fajokra érvényes, melyeknél a nemzedék kifejődése egy
évnél hosszabb időt vesz igénybe).
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Péntek Ádám
Debreceni Egyetem, Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma,
Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar, Gazdaságelemzés-módszertani és
Alkalmazott Informatikai Intézet,Gazdasági és Agrárinformatikai tanszék
penteka@agr.unideb.hu
Abstract: The ICT technologies are present in every area of life. Their role is indisputable. They have
become important production resource for the enterprises. In this aspect, the situation of the SME is
difficult, as the utilisation of these technologies does not reach the desired level neither in Hungary, nor in
the European Union. Surveying the usage of ICT and assessing the ability of the application of
technology by SMEs may help to uncover the roots of the problems. The absorption capacity of firms
which means to accommodate the new knowledge and use not limited to, copying ability, but would be
built on knowledge and the resulting new development is carried out. The steps of it are the recognition
the processing and the adaptation. The feedback and analysis of the data are indispensable to improve
implementation. the ability of the acquisition and adaptation of knowledge is not defined between
businesses but even within undertaking. This kind of information flow is a measure of the success of the
enterprise as well. I would like to show a survey and its results which measure the e-business activity on
the Northern Great Plain region at summer of 2010.
keywords: Information and Communication Technologies, Small and Medium Sized Enterprises, eBusiness, Digital Business Ecosystem, Innovation
Összefoglaló: Az IKT technológiák az élet minden területén jelen vannak. Szerepük
megkérdőjelezhetetlen. A vállalkozások fontos termelő erőforrásaivá váltak. Ebből a szempontból a
KKV-k helyzete nehéz, hiszen ezen technológiák alkalmazása nem éri el a kívánatos szintet sem
Magyarországon, sem az Európai Unióban. A KKV-k körében végzett információs és kommunikációs
technológiák használatára irányuló felmérés a technológiák alkalmazási képességének a megismerésén
keresztül segíthet, hogy a problémák gyökereit feltárjuk. A vállalkozások abszorpciós képessége, amely
az új ismeretek befogadását és hasznosítását jelenti, nem kizárólag a másolási, utánzási képességet jelent,
hanem a megismerést és az abból építkező új fejlesztés véghezvitelét. A lépései a felismerés a
feldolgozás, majd az alkalmazás. Az alkalmazás során a visszacsatolás és az abból való
információelemzés nélkülözhetetlen a tökéletesítés megvalósításához. A tudás megszerzésének és
alkalmazásának a képességét nem csak vállalkozások között lehet értelmezni, hanem akár vállalaton belül
is. Az ilyen jellegű információáramlás egy vállalkozás sikerességének a fokmérője is. A tanulmányban
egy 2010 nyarán készült, az Észak-Alföldi regió elektronikus üzletviteli aktivitását mérő felmérést, illetve
ennek az eredményeit kívánom bemutatni.
kulcsszavak: Információs és kommunikációs technológiák, Kis- és középvállalkozások, e-üzletvitel,
Digitális Üzleti Ökorendszer, Innováció

Bevezetés
Az elektronikus kereskedelem és az Internet üzleti lehetőségei túlmutatnak a korábbi
megoldásokon, olyan új, folyamatosan változó lehetőségeket hordoznak magukban, amelyek iránya
folyamatosan és gyorsan változik, de hatásai jól érzékelhetőek a mindennapjainkban is. Az Internet
által generált technológiai nyomás napról napra új kihívások elé állítja a vállalkozásokat. Az
Internet napjainkban nemcsak egy új médium, hanem a fogyasztó információigényét is törekszik
kielégíti. A vállalkozások számára az Internetes alkalmazások használata a versenyképesség
megőrzését, a külső-belső információáramlás gyorsítását, a működési hatékonyság növekedését
jelentheti, mely révén csökkentheti a költségeit, pontosabban fel tudja mérni a fogyasztói és a piaci
igényeket, a közvetlen, gyors és ingyenes szolgáltatások segítségével lojális fogyasztó csoportokat
tud létrehozni. A vállalkozások céljainak eléréséhez az egyik lehetséges megoldás az Információs
és Kommunikációs Technológiák (IKT-k) üzleti alkalmazásokra kidolgozott módszereinek, az
elektronikus üzletviteli technológiáknak (e-business) az alkalmazása. Az e-business technológiával
megvalósított tevékenység egyfelől a B2B (Business to Business) relációban végzett e80
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kereskedelmi tranzakciókat (beszerzés, vásárlás, értékesítés) jelenti, másrészt a belső és külső
vállalati folyamatok IKT technológiára helyezését, illetve azok elektronikus támogatását
(Badinszky, 2009). Az e-business megvalósításának fontos eleme az IT szakemberek képzése, az
IKT eszközök elérése és a kommunikációs technológiák használata (Nemeslaki, 2007).
Alig pár évvel ezelőtt a vállalaton belüli folyamatok megértése, racionalizálása, számítógépes
tranzakciókkal lefedhető elemekre bontása és megvalósítása volt a fő célkitűzés. A folyamatosan
gyűjtött tapasztalatok, egyre javuló programozási eljárások, technikák, az igényeket egyre jobban
kiszolgáló hardvereszközök megteremtették a lehetőséget, hogy az alkalmazásgyűjtemények nem
csak egy-egy részterületet képesek lefedni és nem csak kiegészítik a hagyományos – nem
elektronikus - eljárásokat, hanem átveszik a szerepüket. Az alkalmazások vállalaton belüli
összekapcsolása és használata után a következő igény volt, amelyet a rendszerekkel szemben
támasztottak, hogy a vállalatok között is létrejöjjenek olyan állandó kommunikációs vonalak,
amelyeket a vállalatok az üzleti tranzakcióik során használni tudnak. Megjelentek az elektronikus
piacon a vállalatok, a vásárlók és az állami szektor is azzal a céllal, hogy egymással és egymás
között elektronikus úton - az Interneten keresztül - bonyolítsák le az üzleti tranzakciókat. A
multinacionális vállalkozások, - akik először léptek be a hálózatba - kényszerítették és kényszerítik
az üzleti élet többi szereplőjét, hogy az üzleti tranzakciókat ezen az úton hajtsák végre. A kis- és
középvállalkozások (KKV) számára igen nagy terhet jelenthet, a nagy forrásigényű rendszerekhez
való kapcsolódás. Pedig ez az a vállalkozási forma, amely az Európai Unió legjelentősebb
foglalkoztatója (Internet 1). Ha a KKV-k pozíciói meggyengülnek, akkor ez hatalmas problémákat
generálhat. Ezt mérlegelve az EU megfelelő szakbizottságainál olyan kutatási keretprogramokat és
alapokat hoztak létre, amelyek alkalmasak arra, hogy speciálisan ezt a vállalkozási méretet
előnyben részesítse, mind a fejlesztés, mind a rendszerbevezetés, vagy képzés szempontjából.
Ezek segítségével megteremtődhet az a környezet, amelyben a XXI. században kialakuló egyre
gyorsuló gazdasági környezetben egy KKV alkalmas lesz a gazdasági tevékenységét IKT
támogatással végezni, amelyben profitot realizál, és hosszú távon gyarapszik. Az információs
rendszerek stratégiai eszközként való alkalmazását többen is vizsgálták (Wiseman, 1988),
(McFarlan, 1992). Másképp megfogalmazva, adott üzleti tevékenységtől függően szükségessé
válhat az üzletviteli tevékenységek digitális technológiai transzformációja. Ennek a felismerése és
alkalmazása természetesen a menedzsment feladata. A folyamatosan gyorsuló technológiai fejlődés
piacokat nyithat, de emellett versenytársak megjelenéséhez is vezethet (Hetyei, 2001). A
konkurencia stratégiája e technológiai forradalom vívmányaira (Internet, hálózati gazdaság) is
épülhet. A KKV-knak fel kell venniük a versenyt, meg kell találniuk a vállalkozásaik gyenge és
erős pontjait és ezek mentén új működési modelleket kell kialakítani, amelyben az IKT eszközök
alkalmazásával biztosítható a jövedelmezőség és a hosszú távú fennmaradás. A vezetőknek
realitáson alapuló stratégiai tervezést kell megvalósítaniuk (Illés – Podmaniczky, 1997). Az IKT
eszközök, a vállalat céljainak elérését támogató rendszerek önmagukban nem csodaszerek, de
megfelelő használat esetén képesek úgy működni, hogy biztosítsák a vállalkozás sikeres jövőjét.
Ehhez az üzleti környezet reális ismeretére, alkalmazásokba való transzformációjára van szükség,
amely adott politikai, gazdasági, társadalmi, technológiai környezetben új vezetői kompetenciákat
kíván. A KKV-k esetében még megjelenik az a követelmény, hogy képesnek kell lenniük a
megjelenő technológiákból kiválasztani a számukra hasznosakat, amelyeket sikerrel tudnak
alkalmazni. Mindezt úgy, hogy a szellemi- és anyagi tőke ellátottságuk nem összemérhető egy
multinacionális vállalkozással (Internet 2).
A kis- és középvállalkozások (KKV) helyzetének jellemzője
Magyarországon bejegyzett vállalkozások 99 %-a tartozik a KKV-k közzé. Az EU-ban a több
mint 19 millió KKV jelenti a vállalkozások 99%-át. Ez a vállalkozási kör jelentős mértékben
befolyásolja a GDP alakulását és kulcsszerepet játszik a foglalkoztatásban is. Ez a gazdálkodási
méret kitűnő megvalósulási terepe lehet az új üzleti ötleteknek és az innovatív vállalkozásoknak és
az IKT egyre fontosabb szerepet játszik a az innovációs folyamatokban (Herdon – Houseman,
2007).
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A kis- és középvállalkozások fogalmát Magyarországon a 2004. évi XXXIV. törvény határozza
meg, mely szerint kis- és középvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek összes
foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak
megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
A vállalkozások osztályozásának egyik legfontosabb mérőszáma a foglalkoztatottak száma, de
figyelembe kell venni a gazdálkodási adatokat is. Elegendő, ha az éves nettó árbevétel és a
mérlegfőösszeg közül az egyik megfelel egy mérethatárnak.
A NFGM a KKV szektor bemutató 2009-es jelentésében megállapította (Internet 7), hogy a
KKV-k magas munkaerő- és alacsony tőkeigényű tevékenységet folytatnak, amellett, hogy a
munkaerő foglalkoztatásuk aránya magas, ugyanakkor a jövedelemtermelésük és az elért
árbevételük jelentősen elmarad a multinacionális vállalkozásokhoz képest. Megállapítja továbbá,
hogy a magyarországi kis- és közepes vállalkozások helyzete az IKT megoldások területén javult,
de a fejlett országok kisvállalatainak a szintjét még nem érték el. A tanulmány felhívta a figyelmet,
hogy mind az egyéni, mind a társas vállalkozásokban a foglalkoztatottság 2007-ben növekedett,
amin belül a mikro-, kis- és közepes vállalkozások fontos szerepe a foglalkoztatásban tovább nőtt.
Az IKT-val kapcsolatban megjegyezte, hogy a vállalkozások számítógép és internet használatában
a változások jelentősek és folyamatosak. A vállalkozások közel kétharmadának van számítógépe,
és általánossá vált, hogy a számítógép használat egyben internethasználatot is jelent. 1999-ben a
vállalkozások felének volt csak számítógépe és ezek harmadának volt csak internet-csatlakozása.
A hazai KKV-k jövedelemtermelő képessége egytizede az EU15-ök átlagának. A vállalkozások
csupán 20-22 százaléka bankképes (banki szempontból kifizetődő a együttműködés) az uniós arány
70-85 %, és csak néhány százalékuk kapott érzékelhető segítséget a vállalkozásfejlesztési
rendszerektől, a mikro-hitel program csak szűk körben nyújt a piacinál olcsóbb forrást. Ezekkel a
hátrányokkal lehetetlen felvenni a hazai KKV-knak a versenyt az Európai Unió piacain (Internet 6).
Az egyik legnagyobb probléma, hogy a magyar mikro-vállalkozások teljesítménye, tőkeereje,
vagyona lényegesen elmarad az EU15-ök átlagától, aminek az egyik oka a multinacionális cégek
kiemelten domináns szerepe és a kormányzat túlzott elkötelezettsége a multik irányában (Szabó,
2010). A hazai KKV-szektor értékelésénél fontos tényező a versenyképesség (Szabó, 2010). Ilyen
jellegű méréseket végez a lausannei Vezetőképző és Gazdaságkutató Intézet (IMD) és a genfi
Világgazdasági Fórum (WEF) egyaránt (1. táblázat).
Magyarország 7 hellyel csúszott vissza a versenyképességi listán, lényegében Románia
kivételével valamennyi új EU-tagország előttünk áll. Az elemzés rávilágít, hogy a magyar gazdaság
teljesítőképessége javult, azonban a kormányzati és üzleti élet hatékonysága, valamint az
infrastrukturális feltételek romlása miatt Magyarország helyezése romlott a többi országhoz képest.
A magyar gazdaság versenyképességi hátrányait okozó jelentős tényezők: az egyik legmagasabb
adósságállomány a GDP-hez viszonyítva, a nagyon alacsony gazdasági növekedés és a rendkívül
alacsony foglalkoztatottság. Rossz hatásfokú és munkavállalásra nem ösztönöz a meglévő szociális
háló. A vizsgált országok közül nálunk legalacsonyabb a KKV-szektor hatékonysága, az egyik
legkedvezőtlenebb a hitelhez jutás lehetősége (Internet 7).
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1. táblázat Az IMD Versenyképességi rangsora
Ország neve

Németország
Ausztria
Csehország
Litvánia
Szlovénia
Szlovákia
Észtország
Kazahsztán
Bulgária
Lengyelország
Magyarország
Horvátország
Románia

Helyezés (2009)

13
16
29
31
32
33
35
36
38
44
45
53
54

Változás 2008-hoz
viszonyítva

(+3)
(-2)
(-1)
(+5)
(-)
(-3)
(-12)
(+1)
(-)
(-7)
(-4)
(-9)

forrás: (Szabó, 2010)

A KKV-k helyzete, gazdasági szerepe az Észak-Alföldi régióban
Az Észak-Alföldi régióban Magyarország teljes népességének 15%-a, 1.492 ezer fő él. Az
Észak–Alföldi régió összes vállalkozásának 99,9%-a KKV (SZERB, 2010). Ezen belül a mikro
vállalkozások részesedése körülbelül 95%. Az Észak- Alföldi régióban a KKV száma körülbelül
250.000 db (2. táblázat).

2. táblázat Regisztrált gazdasági szervezetek száma (2008-2009)
Regisztrált gazdasági
Regisztrált gazdasági
Időszak
szervezetek száma
szervezetek száma ÉszakMagyarország (db)
Alföld (db)
2008. év
1 654 299
248 679
2009. év
1 686 351
253 990
forrás: (Internet 5)

Az ország egyes területi egységeinek gazdasági fejlettségét objektíven a régiós és megyei bruttó
hazai termékkel, illetve annak egy főre jutó mutatójával jellemezhetjük. Az 1. ábrán látható, hogy a
régióban az egy főre jutó bruttó hazai termék egyre inkább elmarad az országos átlagtól. A 2004-es
adatokhoz viszonyítva megállapítható, hogy tovább nőtt a különbség az országos átlag és régió
átlaga között.
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1. ábra. Az egy főre jutó bruttó hazai termék (ezer Ft) 1995-tól 2008-ig
Forrás: www.ksh.hu

A régión belül nagy eltérések tapasztalhatók. Hajdú-Bihar megye 5 % ponttal (az EU 27 átlag
44 %-a) jobb eredményt mutat a régiós átlagnál. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (az EU 27 átlag
33%-a) rontja le jelentősen a régió jelenlegi mutatóját. Látható, hogy az Észak-Alföldi régió
jelentős lemaradásban van, a felmérésben szeplő többihez képest (3.táblázat), aminek a ledolgozása
csak egy hosszú szisztematikus, előre eltervezett munka eredménye lehet. Véleményem szerint
fejlődést elérni csak kemény munkával és kitartással lehet, ami nagyon nehéz egy olyan mobil
világban mint a mostani, ahol a munkavállalók – akik a fejlődés fontos alapelemei – és a
vállalkozások, egyre mobilisabbak, és a fejlettebb régiók népességvonzó ereje óriási ezzel
behozhatatlan hátrányra kárhoztatva a szegényebbeket.

11. táblázat Néhány régió gazdasági fejlettségi sorrendje (2007)
1 főre jutó GDP az
Sorrend
Régió
EU 27 átlagához
viszonyítva (2007)
271
Severozapaden(BG)
26%
262
Podkarpackie (PL)
37%
261
Lubelskie (PL)
37%
260
Észak-Alföld (HU)
39%
Észak-Magyarország
259
40%
(HU)
258
Nord-Vest (RO)
40%
257
Podalskie (PL)
40%
15
Darmstadt (DE)
156%
12
Bratislavsky Kraj (SK)
160%
11
Wien (AT)
163%
5
Praha(CZ)
172%
2
Luxemburg (LU)
275%
1
Belső London(UK)
334%
Forrás: (Grasseli et al. 2010)
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Látható, hogy a felzárkózás, a vonzó célponttá válás fontos cél, hiszen az hosszabb távon javítja
az mindenki életminőséget, inspiráló hatása van az oktatásban és a vállalkozásokban.(Grasselli et
al., 2010) A magasabb életszínvonal mellett már az olyan fontos kérdésekre, mint az egészség, a
környezetvédelem, stb. is jut ideje a lakosoknak, amelyekre jelenleg csak igen korlátozott
mértékben fordítanak időt. A pozitív változások elérésének megkerülhetetlen eleme a vállalkozások
IKT ellátottságának felzárkóztatása az EU fejlettebb régióihoz.
A KKV-k adaptációs képessége Magyarországon
A felmérés egyik fő területe a KKV-k információs és kommunikációs technológiák
használatának a felmérése és a technológiák alkalmazásának képességének a megismerése. Ez a
vállalkozásoknak IKT működtetését, IKT adaptációjának képességét jelenti. Ha egy vállalkozás,
amely hosszútávon is versenyképes akar maradni, muszáj más vállalkozásokkal szövetkeznie, hogy
a technológiai eszközökhöz, tudáshoz minél hamarabb hozzájussanak. (Nyiri – Szakály, 2010). Az
így megszerzett versenyelőnyök megtartása ebben a bonyolult üzleti környezetben igen nehézkes.
A KKV-k helyzete ebből a szempontból is hátrányos, hiszen amellett, hogy viszonylag kevés
kockázati tőkével rendelkeznek, hogy új innovatív technológiát kifejlesszenek, hiányt szenvednek
módszertani ismeretekből, a külső szakértőket nehezen tudják megfizetni, a változtatási képességük
igen lassú és a közvetlen őket érintő technológiai folyamatokon kívül eső technológiák ismerete
hiányos.
Ezen képességek fejlesztésére önállóan a KKV-k nem igazán képesek. Szükség van olyan
eszközrendszerre, amely támogatja őket ez irányú törekvésekben. Minden országban – így
Magyarországon is – léteznek olyan intézmények, amelyek ezt felvállalják. Tagjai az egyetemek, a
kutatóintézetek, a technológiai parkok. Hatékonyságuk megítélésében döntő szerepet játszik, hogy
milyen gyorsan képesek az új technológiákat megismertetni és hatékony használatát megtanítani a
célcsoportoknak.
Az abszorpciós képesség, amely az új ismeretek befogadását és hasznosítását jelenti, nem
kizárólag a másolási, utánzási képességet jelent, hanem a megismerést és az abból építkező új
fejlesztés véghezvitelét. A lépései a felismerés, a feldolgozás, majd az alkalmazás. Az alkalmazás
során a visszacsatolás és az abból való információelemzés nélkülözhetetlen a tökéletesítés
megvalósításához. A tudás megszerzésének és alkalmazásának a képességét nem csak
vállalkozások között lehet értelmezni, hanem akár vállalton belül is (Van den Bosch- Volberda,
1999). Az ilyen jellegű információáramlás egy vállalkozás sikerességének a fokmérője is. A
megszerzett tudás használata a rendelkezésre álló erőforrások függvénye, amely mennyisége az
időben folyamatosan változik. Az innovációs képességek megjelenése általában térben kötött. Az
olyan területeken jelennek meg, ahol a kialakított mikrokörnyezet kedvező. Ebben nagy felelőssége
van, az adott terület működtetésével megbízott intézményeknek. Egy új területen egy attraktív
környezetet kialakítani igen nehéz, gyakran úgynevezett szigetszerű telepítéssel oldják meg. A
sikerek eljövetele után ez folyamatosan kiterjed a terület többi szereplőjére is. Másik módszer a
támogatáson alapul. A hatékonyságának a pontos mérése igen fontos. Gyakran van olyan eset
mikor az ilyen jellegű beavatkozás ártorzító hatása makroökonómiai problémákat generál, vagy a
támogatás mértékéhez képest alacsony a hasznosulási – elsősorban a foglalkoztatotti
létszámbővüléssel kapcsolatban – szintje.
Az EU tapasztalatai szerint a külső források csak akkor segítik hatékonyan a régiók, vagy
területek innovációs, vagy abszorpciós képességeit, hogyha a támogatásoknak multiplikátor hatása
van. Tipikusan ilyen terület az infrastruktúrafejlesztés, vagy a környezetvédelmi beruházások.
A KKV szektor megerősödése és növekedése szempontjából alapvető, hogy a vállalatoknak
erősíteni kell a befogadó és adaptációs képességeiket. Magyarországon a KKV-k túlnyomó
többsége, jelenleg nem képes önállóan, innovációra. Általában nem önálló végtermékekkel vannak
jelen a piacaikon. Az együttműködési hajlandóságuk alacsony, csupán vertikális irányultságú,
horizontális kooperáció nem működik. Többségük csupán 1 - 3 partnerrel áll kapcsolatba,
bevételük 65 - 80 %-át is ezektől nyerik. (Nyiri – Szakály, 2010). Hazai, regionális és nemzetközi
felmérések sora bizonyítja évtizedek óta, hogy a KKV-k piaci jelenlétük és innovációs aktivitásuk
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alapján megkülönböztetünk Önálló, know – how alapú fejlesztőket, reprodukciós beszállítókat,
hazai piacra termelő imitátorokat, befogadó imitátorokat és technológiai szolgáltatókat. Sajnos
Magyarországon elsősorban a befogadó imitátorok a jellemzőek a KKV szektorban, amelyek
helyzete gyakran kilátástalan és sodródó. A cél, hogy a vállalkozásokat külső segítséggel is, de
olyan helyzetbe hozzuk, hogy a másik 4 csoportba sorolható cégek száma növekedjen.
Az
Információs
a KKV-k körében

és

Kommunikációs

Technológiák

(IKT)

használata

A KKV-k jellemzően kockázati tőke hiányban szenvednek. Emiatt viselkedésükre jellemző,
hogy nehezen invesztálnak olyan technológiákba és eljárásokba, amelyeknél a megtérülés nem
következik be rövidtávon. Emellett elmondható, hogy hiányoznak a kifejezetten KKV-k számára
tervezett, fejlesztett és testreszabott megoldások, hiszen nekik nem ugyanazok az igényeik, mint a
nagyobb vállalatoknak. Ami még jobban beárnyékolja a helyzetet, hogy a modern fejlesztéseket
bevezető vállalkozások tanácsadói gyakran túl drágák a KKV-k számára, így azok nehezen tudnak
meglévő megoldásokat bevezetni és használni. A KKV-knak sokszor nincsenek megfelelő
szakemberek, amire számos szoftvercsomagnál szükség volna, ezenkívül gyakran nem
rendelkeznek interfészekkel a típusszoftverekhez.
A legtöbb KKV elég nagy lemaradásban van az e-business, mint stratégiai elosztási csatorna
használatában. Fenntartásokkal tekint az új technológiákra, amely visszatartja őket ezektől a piaci
megoldásoktól. Ezeket az akadályokat a forráshiányra, a megfelelő képzettségű alkalmazott
hiányára, a kevés könnyen használható technológiára lehet visszavezetni. Az új alkalmazások,
illetve megoldások használata magában rejti a kiemelkedés, de a bukás lehetőségét is. Így a „startup” cégek kivételével a KKV-k inkább követők, mint vezetők a változásban. Megfigyelhető, hogy
a kisebb szervezeteknek szüksége van kedvező feltételekre, hogy felgyorsítsa az internethez való
csatlakozást és az IKT eszközök használatát, hogy ezáltal kerüljék el, a digitális szakadékot a kisés nagyvállalatok, illetve a területi különbségek között.
2000 márciusában a Lisszaboni csúcstalálkozón az Európai Unió megbízottjai azt a célt
fogalmazták meg, hogy a világ legdinamikusabb és legversenyképesebb tudás-alapú társadalmává
kell válnunk 2010-re. Megfogalmazták, hogy hirdetni kell az információs társadalom előnyeit és
meg kell fogalmazni azokat a kérdéseket, amelyek a digitális szakadékkal és az Internet és az ebusiness használatával kapcsolatosak. Vizsgálataik alapján megfogalmazták, hogy az EU
tagállamai között két fő digitális szakadék van. Az egyik, a regionális digitális szakadék az EU-n
belüli különböző fejlődési ütemből származik. Érzékelhető a különbség az észak-nyugati és a déli
tagok között. Amíg az északi és nyugati tagállamok gyorsan és okosan adaptálják az e-business-t,
követik a világtendenciákat, addig a déli államok kevésbé. A másik nagy érzékelhető szakadék a
KKV-k és a nagy cégek között érzékelhető. Ez tisztán kiolvasható az EUROSTAT felméréséből
(Internet 3).
A digitális szakadékok kumulációja még jobban növeli a lemaradást. Tehát a KKV-k egy
kevésbé fejlett régióban kevésbé fókuszálnak az IKT adaptálására. A kihívás az, hogy elérjék és
széleskörűen, hatékonyan elkezdjék használni az IKT-t a KKV-k, hogy ezáltal is még
innovatívabbá és versenyképesebbé váljanak a globális piacon. A széleskörű használat azt jelenti,
hogy az új technológia alkalmazása elérjen minden iparágat, szektort és régiót. Míg a hatékonyság
azt jelenti, hogy az akciónak a KKV-k szükségleteit, körülményeit figyelembe kell vennie. A
változatos kezdeményezések és lépések kezdődtek az EU-ban, melyeknek célja, hogy az IKT-n
keresztül segítsenek a KKV-knak. Ezek speciális K+F projektek, ahol a kutatás révén technológiai
transzfer, figyelemfelhívás, alapvető IKT segítség és tanácsadás valósul meg, amit fokuszált
támogatás formájában kívánnak megvalósítani. A tényleges üzleti életben az ügyek újszerű
technológiákon, megoldásokon és üzleti gyakorlatokon alapulnak, amelyeket fel lehet ajánlani a
KKV-knak, hogy betekinthessenek a trendekbe, hogy ez is ösztönözze őket a széleskörű átvételre
és használatra. Az e-business bevezetése magában foglal egy folyamatos kulturális változást, így
fontos az új technológiák társadalmi hatásait megismerni. Az Európai Bizottság az Általános
Informatikai Társaság Igazgatóságán és az IST FP5 programon keresztül elindított jó néhány
projektet, amelybe közvetlenül bevont több száz KKV-t egész Európából, hogy elérjék a fent
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megfogalmazott célokat. A szélessávú hálózatfejlesztések pozitív hatást gyakorolnak a gazdagági
fejlődésre, az innovációra és a területi kohézióra (Herdon, 2010).
Digitális üzleti ökorendszerek
Ez egy viszonylag új koncepció (Wilde - Wang, 2008), melyet Moore vezetett be. A koncepció
párhuzamot von a vállalatok közötti és a természetben előforduló élőlények közötti
egymásrautaltság, egymásra épültség vonatkozásában (Moore, 1993). Digitális Üzleti
Ökorendszerek koncepciójának a kialakítása a 2002-ben megrendezett „Business Ecosystem in the
Unit ICT for Business” elnevezésű Európai Unió által működtetett Információs Társadalom
Főigazgatóságának igazgatósági megbeszélésén történt (Nachira, 2002). 2003-ban Moore már
használta ezt az elnevezést, de csak a fejlődő országokra fókuszáltan. A terminus általánosítására
később került sor. A meghatározás szerint, a digitális ökorendszer egy P2P szoftvertechnológián
alapuló infrastruktúra, amelyen szolgáltatásokat és információt lehet szállítani, találni és
összekapcsolni az Interneten keresztül. Az ilyen digitális világ jellegű szerveződés - mint a DBE magába foglal bármilyen hasznos digitális objektumot, amelyet akár formális akár naturális
nyelven hoztak létre és értelmezhető az ökorendszerben résztvevő valamelyik elemi egysége által
(szoftver termék, hardver termék, ember agy, stb.).
A DBE összetevőinek a magyarázata:
Az üzleti ökorendszer (ecosystem) „Egy gazdasági társulás, amelyet egymásra ható
szerveződések (szervezetek) és egyének működtetnek. Ezt az „üzleti világ szerveződésének”
hívjuk. Ha ez a gazdasági társulás árut és szolgáltatást ad a vásárlóknak, akkor ez az ökorendszer
része.” (Moore, 1996). Egy jól prosperáló ökorendszer egy dinamikus fejlődő szabad piacon képes
megteremteni az egyensúlyt az együttműködés és a verseny között. Az ökorendszer egy biológiai
metafora, amely rávilágít az üzleti környezetben lévő szereplők egymástól való kölcsönös
függésére. Ők azok akik „közösen alakítják ki a lehetőségeiket és kötelességeiket” (Moore, 1996).
Szintén a Digitális üzleti ökorendszerekhez kapcsolódóan megemlíthető, hogy azonos szerkezetű
működési modellt figyelhetünk meg a biológiai viselkedés és az olyan szoftvertermék között, mely
az elméleti számítástudományon alapul és a fejlődő önszerveződő önoptimalizáló környezet felé
halad (Evolutionary Environemnt or EvE). A digitális üzleti ökorendszer mindezt a digitalizált
világba helyezi, ahol az üzleti kapcsolatok, folyamatok „idegpályája” az Internet, vagy más
elektronikus közvetítő média.
Maga a DBE technológia az európai KKV-k megsegítése kapcsán került előtérbe. Tudjuk azt,
hogy az IKT innováció igen költséges, elsősorban a multinacionális vállalatok engedhetik meg
maguknak, míg a legjelentősebb számú foglalkoztató, a KKV szektor, elsősorban az igen hamar
elérhető profit motiválja (Internet, 10). Az Európai Unió ezért hozott létre olyan projekteket,
amelyek a DBE filozófián alapuló technológiát fejleszt ki és vezet be a KKV számára (peardrop,
seamless, stb.) (Internet 8; Internet 9). Külön örvendetes, hogy az egyik ilyen projektben egy
magyarországi vállalat az ORIGO ZRt. is részt vett, mégpedig a hardvertechnológiai tervezésben
(Internet 9). A technológia természetesen nem állt meg Európai határainál, hanem olyan
országokban is sikerrel vezeték be, mint például India (mezőgazdaság). A DBE elsősorban P2P
technológián alapul, így elejét lehet venni a szerver-kliens technológiában rejlő hátrányoknak. A
futó alkalmazáshoz a KKV-k tudnak csatlakozni és a termékeiket szolgáltatásaikat, egyéb más
hasznos információkat fel tudnak tölteni, azokban keresni. A P2P technológia biztosítja, hogy a
fenntartási költségek alacsonyak legyenek, míg a rendszer stabilitása, rendelkezésre állása igen
magas. Emellett biztosítja a részvevő cégek közötti szabad, befolyásolhatatlan versenyt. Európában
igen nagy hangsúlyt fektettek a többnyelvűségre is, mellyel biztosítható a nemzetiségtől,
nyelvismerettől független kapcsolódás lehetősége.
A DBE filozófia bevezetésétől várt előnyök, hogy a KKV-k könnyen képesek legyenek jelentős tőkebefektetés nélkül
is a piacukat kiszélesíteni mind horizontális, mint vertikális irányban, függetleníteni a jelenlétüket a földrajzi korlátoktól
(Internet, 11), versenyben maradni a multinacionális cégekkel, megmaradni a piacon (Nanchira et al., 2007), illetve több
információhoz jutni. Ezen új paradigma alapján már 2003-ban elindultak a fejlesztések (Nanchira et al., 2007).
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A KKV-k IKT ellátottságának és felkészültségének elemzése
A mélyinterjúk és az elsődleges kutatás eredményeire támaszkodva elkészítettem egy kérdőívet,
amelynek a célja az volt, hogy megvizsgáljam az Észak-Alföldi régió kis- és középvállalkozásainak
a helyzetét és felkészültségét a digitális üzleti kommunikáció területén. Az elkészült kérdőív
értelmezhetőségét kiválasztott kontrollcsoporttal ellenőriztem. A válaszok alapján pontosított
kérdőív kitöltésére 2010. augusztus és szeptember havában került sor papír alapon, vagy az
Interneten keresztül a Limesurvey szoftver segítségével (2. ábra) (Internet 4). Az így nyert adatok
feldolgozása az SPSS programcsomag segítségével történt. Az eredmények bemutatására,
diagramok készítésére a Microsoft Office Excel 2007 programot használtam.

2. ábra. Az elektronikus kérdőív
forrás: (Internet 12)

Mint a kérdőív címéből is kiderül a felmérés célcsoportja az Észak-Alföldi régió kis- és
középvállalkozásai voltak. Általános jellemzésként elmondható, hogy a kérdezőbiztosból álló
csapattal 750 db vállalkozást kerestünk meg címlista alapú kétlépcsős rétegezett mintavételalapján,
(Babbie, 2006) személyesen, vagy telefonon. Ezt a módszert azért választottam, mert a
gyakorlatban szinte soha sincs arra lehetőségünk, hogy az adott sokaság minden tagját
megvizsgáljuk (Tarnóczi, 2006). A 750 vállalkozásból 500 darab teljes mértékben elutasított, a
maradék kb. 250 vállalkozott a kitöltésre. Számukra levélben, email-ben, vagy személyesen
jutattuk el a kérdőívet. Melyből 210 érkezett vissza határidőre. Az elemzés alapját e kérdőívek
adták.
Főkomponensek
A főkomponens elemzés fő célja az adatredukció volt. Ennek végrehajtása sikeresnek bizonyult,
mivel teljesültek a szakirodalomban leírt követelmények a KMO (> 0.500) és Bartlett tesztre
vonatkozóan (< 0,05), és az adatvesztés is minimális volt. Az elemzés során mindösszesen 57
változóból 22 főkomponens került kialakításra, amely 2,7-szeres adatredukciót jelent (közel
harmadára redukáltam a kérdésekből álló adathalmazt). A főkomponens elemzés megköveteli,
hogy a megfigyelések száma 3-10-szerese legyen a bevont változók számának. A minta 182
megfigyelést tartalmazott, ami ebből a szempontból több mint elegendőnek mondható, mivel a
főkomponensek kialakításakor maximum 9 összefüggő változóval futtattam az elemzést. A
főkomponens elemzés során az adatok jelentős részét sikerült megőrizni, átlagosan 74,45% (3/4)
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információmennyiséget őrzött meg egy-egy faktor, ami jónak tekinthető. Mindez rávilágít arra is,
hogy a kérdőívet megbízható módon töltötték ki a válaszadók. A Bartlett teszt minden esetben
szignifikáns volt, és a KMO érték is magasabb volt 0,5-nél (átlagosan 0,696), mindez az
adatredukció sikeres voltát igazolja. A megfelelően értelmezhető főkomponens súlyok Varimax
rotáció alkalmazásával adódtak. Ezek használata megkönnyíti a további elemzéseket, és kitűnően
alkalmazhatók a paraméteres varianciaelemzésnél, hiszen normális eloszlásúak. A főkomponensek
jelentős részét felhasználtam az általam készített LISREL modellben is. A főkomponensek
elnevezéseit a 4. táblázat tartalmazza. Az elemzés eredménytáblázatait terjedelmi korlátok miatt a
mellékletben helyeztem el.

4. táblázat A főkomponensek nevei
Főkomponens
Elnevezés
f20.1
Profitszerzés – Célok
f20.2
Image, ktg csökkentés – Célok
f21.1
Image, ktg csökkentés – Hatás
f21.2
Profitszerzés – Hatás
Hagyományos Internetes
f22.1
szolgáltatások
f22.2
Gyűjtőoldalak, skype
f22.3
Céges weboldal
f23.1
Közösségi terek
f23.2
Fórum, ipari közösségi tér
f23.3
Internetes piacterek
f24
Közösségi tereken való nehézségek
f26.1
Elektronikus kereskedelem bevezetése
Elektronikus kereskedelem bevezetése
f26.2
technológiai szempontból
f27.1
Szaktudásbeli hiányosságok
f27.2
Eszköz probléma
Gazdasági előnyök, költség, újdonság
f27.3
faktor
f29.1
Hirdetés
f29.2
Telefonos megkeresés
f29.3
Ajánlás
f16.1
Jövedelem kilátásai az on-line piacról
f16.2
Költség kilátások az on-line piacról
f_inform
Informatikai fejlettség
Varianciaelemzés a főkomponensekre
A főkomponensek 0 várható értékű és 1 szórású normális változók. A 0 érték jelöli a
mindenkori mintabeli átlagot az adott kérdésekben összevontan. A főkomponens értéke általában
+1 és -1 között változik attól függően, hogy a főkomponenshez tartozó változók milyen súllyal
szerepelnek a főkomponensben, és milyen értékelést kaptak. A főkomponenshez pozitív súllyal
tartozó változók a főkomponens értékét növelik, ha ezekre az átlagosnál magasabb értékeket adtak
a válaszadók. Ilyen módon értékelhető, hogy a válaszadók csoportjai relatíve magasabb, vagy
alacsonyabb értékeket adtak-e a kérdések bizonyos csoportjára.
Az árbevételre leválogatott almintákban a célok és hatások vizsgálatát végeztem el az
elkészített főkomponensek segítségével. A 3. ábrán található az elemzés eredményeinek a
grafikus összefoglalása, melyből az alábbi következtetéseket vontam le:
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3. ábra. Célok és hatások változása az árbevétel függvényében
A profitszerzés, az 50-500 MFt közötti árbevételű cégeknél a legfontosabb cél. Az 1milliárd és
az 50-100 MFt árbevétel közötti cégek közösségi tereken való részvétel imázs javító és
költségcsökkentő hatását nem érzékelik. A gyűjtőoldalak és a díjmentes Internetes hangátviteli
szolgáltatások előnyeit egyik kategóriában lévő cég sem értékeli sokra, ami számomra nagyon
meglepő, hiszen ez egy jó lehetőség, hogy az igen magas kommunikációs költségeket
csökkenthessék. Az is igaz viszont, hogy ezek a szolgáltatások vagy helyhez kötöttek, vagy a mobil
Internetes hálózatok igénybevétele esetén az elérhető minőség elég labilis. Mint ahogy a
tapasztalataim szerint vártam is az ügyfélszerzésben nagy szerepet játszik a telefonos megkeresés,
az elemzés eredménye kiemeli, hogy ez 50 – 500 MFt közötti árbevételű cégeknél fontosabb, mint
a fél és 1 milliárd Ft árbevétel kategóriában. Ezért megállapítom, hogy érdemes olyan
technológiákba fektetni, amely telefonhívást eredményez, de olcsó vagy ingyenes technológiákon
keresztül. Az elemzésből kitűnik, hogy a hosszú és rövid távú költségek relatíve nagyobb
mértékben csökkennek a fél és 1 milliárd Ft árbevétel kategóriában, valamint az 50-100 M Ft
árbevételű cégek esetében, ha nagyobb figyelmet fordítanának az internetes piacra. Ez egyfajta
megerősítése az internetes kereskedelmi technológiák létjogosultságának, amellyel rövid távon is
érzékelhető megtakarítást érhet el a vállalkozás. Az informatikai fejlettség (tekintve a gépparkot, az
internet sebességét, szerverek számát) annál jobb, minél nagyobb az árbevétele a cégnek.
Továbbiakban a kérdőívre adott válaszok alapján megállapítottam, hogy az 500 MFt árbevételnél
nagyobb és a 50-100 MFt árbevételű cégeknél a többihez képest nagyobb mértékben gátolja az IKT
eszközök terjedését:
• a dolgozók nem megfelelő informatikai jártassága,
• az hogy nem ismerik a szolgáltatásokat,
• a dolgozók nehézkesen kezelik az eszközöket.
Megállapítható, hogy a munkavállalók rendszeres képzését egy vállalt sem hanyagolhatja el. A
hiánya jelentős versenyhátrányt eredményezhet.
Az ágazatokra leválogatott almintákban a célok és hatások változásának vizsgálatát
végeztem. A 4. ábrán látható az elemzés eredményeinek a grafikus összefoglalása, melyből az
alábbi következtetéseket vontam le:
A rövid és hosszú távú profitszerzés, mint cél, minden ágazat esetében fontos, de relatíve
fontosabb szerepet kap a kereskedelem és az egyéb ipar területén Különbség adódott a
gyűjtőoldalak és a díjmentes hangátviteli szolgáltatások üzletvitel szempontjából történő
értékelésében is. Az ipar esetében ezek az alkalmazások a többi csoporthoz képest kevésbé fontos
szerepet játszanak az üzletvitelben, a mezőgazdaság esetében pedig relatíve fontosabb a szerepük.
A céges weboldal, a web-bolt szerepe megnő a kereskedelem területén, ami a tapasztalataim
alapján egyáltalán nem meglepő, illetve az egyéb ipar terén. Úgy vélem, hogy a B2C és a B2B
formájú kapcsolatoknál - főleg a kereskedelemi ágazatban – elkerülhetetlen az Internetes jelenlét.
Azok a vállalkozások, amelyek nem fektettek elég energiát a működésük e szegmensébe, érdemes
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erre a területre is figyelmet fordítani. Az itt megjelenő költségek régebben igen magasak voltak, de
ma már, - köszönhetően többek között a tömeges kínálatnak – olyan konstrukciókban is elérhetőek
ezek a megoldások, amelyeket kezdő vállalkozók is elérhetnek. A Vatera és az Árgép hasznossága
különösen a mezőgazdaságban és a kereskedelemben mutatkozik meg, legkevésbé pedig az egyéb
iparban. Ezekre a megoldásokra itt, elsősorban az információszerzés és a használt eszközök
kereskedésének fontos csomópontjaiként gondolhatunk. Az informatikai eszközök, alkalmazások
használatát illetően az elemzés rávilágít, hogy az IKT eszközök terjedését relatíve nagyobb
mértékben gátolja a dolgozók nem megfelelő informatikai jártassága, valamint ha nem ismerik az
elérhető szolgáltatásokat, illetve ha nehézkesen kezelik az eszközöket a mezőgazdaságban,
kereskedelemben és az iparban, mint a szolgáltatási ágazatban. Az ügyfélszerzésben nagyobb
szerepet játszik a telefonos megkeresés a mezőgazdaságban, a szolgáltatási ágazatokban és az
építőiparban mint az egyéb iparban. A személyes ajánlás mindenütt nagyon fontos tényező, de
relatíve a szolgáltatás, az építőipar és a kereskedelem terén nagyobb a fontossága. Az egyéb ipar
esetén kisebb jelentőségű az ajánlás a többi ágazathoz viszonyítva. Az eredmény egy fontos
megállapítása, hogy az internetes csatornák az üzleti élet „sztrádái”, fontossága elvitathatatlan, de a
végpontok összekötése – az üzleti kapcsolatok megteremtése – emberi kontaktusok sorozatának a
végeredménye.

4. ábra. Célok és hatások változása ágazat függvényében
A célok és hatások vizsgálatát az alkalmazotti létszám szerint leválogatott almintákban
végeztem el. Az elemzés eredményei a 5 ábrán található a táblázat grafikus összefoglalása,
melyből az alábbi következtetéseket vontam le:
Az informatikai fejlettség a foglalkoztatottak számának növekedésével természetes módon
növekszik. A keresés és böngészés a legfontosabb a 11-250 fős vállalkozásoknál. Az IKT eszközök
terjedését relatíve nagyobb mértékben gátolja a dolgozók nem megfelelő informatikai jártassága, ha
nem ismerik a szolgáltatásokat, illetve ha nehézkesen kezelik az eszközöket a 11 főnél több
dolgozót foglalkoztató cégek esetében, mint a 10 főnél kevesebb létszámú vállalkozások esetén.
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5. ábra. Célok és hatások változása az alkalmazotti létszám függvényében
E-felkészültség (e-readiness)
Az Economist magazin (Internet, 13) minden évben felméri az egyes országok e-felkészültségét,
ami egy olyan hosszú idő óta végzett felmérés, amely bizonyos előre megválasztott kritériumok
súlyozása alapján képes meghatározni az országok helyzetét az informatikai felkészültség
szempontjából. Az e-readiness vagy e-felkészültség vizsgálja egy adott országban az IKT
infrastruktúrájának minőségét és azt a lehetőséget, hogy az ügyfelek, a kormányzat, és a
vállalkozások hogyan képesek azt használni, hogy azáltal jobbá, kényelmesebbé, gyorsabbá tegyék
az üzleti aktivitásaikat. Az előző évezredben elkezdett felmérés sorozat átfogó képet ad, országok,
földrészek informatikai fejlettségének alakulásáról. Jelenleg Magyarország a 35. helyen áll, ami
volt már jobb is. Érdekes megfigyelni, hogy sajnos Magyarország nem képes utolérni és lehagyni
azokat az országokat, akikkel együtt csatlakozott az Európai Unióhoz 2004. május elsején (Internet,
14). A 6. ábra ezt a tendenciát szemlélteti.

6. ábra. Az e-felkészültség változása
forrás: (Internet, 15)
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5. táblázat Kritériumkategóriák és súlyozásai
Kategória
Súlyérték
Kapcsolat és infrastruktúra
Üzleti környezet
Társadalmi és kulturális környezet
Jogi környezet
Kormányzati szabályok és víziók
az IKT adoptációja üzleti és vásárlói
oldalról

20%
15%
15%
10%
15%
25%

forrás: (Internet, 15)

Az e-felkészültségi lista elkészítésekor a több mint 100 kérdéses kérdőív kitöltése után az 5.
táblázaton látható súlyozással készítik el a mindenkori aktuális sorrendet.
A következőkben, a saját felmérésem alapján mutatom be, hogy az Észak-Alföldi régió KKV-i
esetében milyen a helyzet az e-felkészültség terén. Az 7. és a 8. ábra a vállalkozások számítógép és
internet csatlakozás ellátottságát mutatja be.

Nincs internet

200 kbit/sec - 2 Mbit/sec

2 Mbit/sec - 10 Mbit/sec

10 Mbit/sec

7. ábra. Internet csatlakozás sebessége
Nem tudom

1 db

2-5 db

6-10 db

11-30 db

30 <

8. ábra. Számítógépek száma
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A 7 és 8. ábrából kitűnik, hogy szinte minden vállalkozásnak van számítógépe, amelyek közül
lényegében mindegyik csatlakozik valamilyen sebességgel az Internetre. A leggyakrabban
előforduló érték a számítógépek száma vonatkozásában a 2-től 5-ig, míg a leggyakoribb érték az
Internet sebességét illetőleg a 2-10 Mb./s. Ez utóbbi megfelel a Magyarországon átlagosan elérhető
sebességnek. A két intervallum skálán értelmezett változó közötti Spearman korreláció értéke
r=0,263 (sig=0,01), mely szerint a számítógépek száma és az internetelérés sebessége között
nincsen szoros összefüggés. Ez megerősíti azt a véleményemet, mely szerint az Internet sebessége,
elsősorban a vállalkozás földrajzi elhelyezkedésétől függ.
A vállalkozások számítógépeinek az átlagéletkorát a 9. ábra mutatja be. Rátekintve az ábrára
azonnal látható, (de a módusz=4 is megerősíti ezt), hogy a 2-4 év az átlag, bár jelentős a 4 évnél
idősebb gépekkel rendelkező KKV-k száma is (36 darab). Ez következik egyrészt abból, hogy az
általuk futtatott programok irodai gép erősséget követelnek meg, amelyet egy Pentium IV-es
számítógép is könnyen teljesít, illetve a válság hatása, amely során a cégek a nem feltétlenül fontos
kiadásaikat megpróbálják visszafogni. Az könnyen belátható, hogy egy mai számítógép, amely
átlagos élettartama 6 év körül van, egy ilyen kiadás lehet. E következtetéseket megerősítették, a
felkeresett számítógép eladással foglalkozó vállalkozások is.

Nem tudom
<1 év
1-2 év
2-4 év
4 év <

9. ábra. Számítógépek átlagos életkora
A vállalkozások mindössze 25%-a alkalmaz külső üzemeltetőt a számítógép hálózatuk
működtetésére és 37%-ának van saját szakembere erre a célra. Van közöttük átfedés, tehát van
olyan KKV amely saját szakembert is foglalkoztat és külső üzemeltető segítségét is igénybe veszi,
így ezen vállalkozások aránya összesen 33%. A maradék 67% esetileg hív szakembert a hiba
elhárítására. Véleményem szerint ez nem egy ideális állapot, hiszen a számítógép és a hálózat
fenntartása elsősorban egy bizalmi pozíció, amit világosan kellene látniuk és e szerint
cselekedniük.
A következőekben a megkérdezett vállalkozások szoftverekkel kapcsolatos attitűdjeit
vizsgáltam. Nem arra voltam kíváncsi, hogy milyen operációs rendszerrel, vagy milyen
hagyományos értelemben vett irodai programokkal rendelkeznek, hanem elsősorban az
elektronikus üzletvitelben alkalmazható programok használata, használati módja érdekelt. A 10.
ábrán jól látható, hogy a KKV-k 39%-a rendelkezik valamilyen üzletviteli rendszerrel vagy
ügyviteli programmal, ezek megvétele vagy bérlése nagyon kevés esetben történt. Elsősorban
ingyenes alkalmazást használnak, vagy ingyenesen használnak valamilyen alkalmazást, esetleg
csatlakoznak valamilyen nagy programrendszerhez egy kliensoldali programmal. Jellemzően ez
utóbbi a kereskedelemben a legnépszerűbb.
A 27-es kérdésben arra kerestem a választ, hogy különböző tényezők hogyan befolyásolják az
IKT eszközök elterjedését a vállalkozásában. A kitöltők véleménye szerint a technológiai
költségek, az újdonságtól való félelem és az eszközök összekapcsolhatósága, valamint a bizalom a
szolgáltatások iránt nem befolyásolja az elterjedést, míg a gazdasági szabályozások, az elektronikus
aláírás használata kismértékben segíti azt. Az Interneten való jelenlét egyik alapvető mutatója,
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hogy van-e weboldala a cégnek. A felmérés eredményeiből látható, hogy a KKV-k 65%-a nem
rendelkezik önálló weboldallal. Az alapszolgáltatásoknál többet, szolgáltatástípustól függően
mindössze 5-10% nyújt. Ezeknek az értékeknek mindenképpen pozitív irányba kellene változniuk,
de legalábbis olyan gyűjtőoldalakon meg kellene jelenniük a KKV-knak (jelenleg ezt mindössze
19% tartja fontosnak), amelyeken keresztül el lehet érni a vállalkozást és meg lehet ismerni a
szolgáltatásaikat vagy termékeiket. A másik mutatószám vizsgálata, amellyel a vállalkozások
internetes jelenlétét vizsgálom a keresés, böngészés és az elektronikus levelezés fontosságá. Ezen
szolgáltatásokat a vállalkozások 75 illetve 79%-a tartja nagyon fontosnak, míg e nélkül mindössze
6-7%-uk tudja elképzelni a működését.
100%
80%
60%

Igen

40%

Nem

20%
0%

Rendelkezik
Ügyviteli
szoftverrel

Felhasználói
jogokat vették

Kapcsolódás
más
rendszerhez

Egyéb, ingyenes
program

Outsorcing
rendszerben

10. ábra. KKV-k ügyviteli program használata
Mindezek alapján kijelenthetem, hogy az Észak-Alföldi régió KKV-inak infrastrukturális
helyzete megfelelő, de szoftver szempontból, már nem ilyen egyértelmű a helyzet. Megállapítható,
hogy az alapvető alkalmazásokat fontosnak tartják, szívesen használják az üzletmenetük során az
ingyen igénybe vehető alkalmazásokat, de a nem ingyenes alkalmazások még csak kevés helyen
találhatók meg.
Klaszterelemzés a három ágazatra
Klaszterelemzés célja az, hogy a bevont változók szerint adott (k) számú homogéncsoportot
különíthessünk el (Tarnóczi, 2006). Ez a fajta elemzés nagyon hasznos a kvantitatív kutatások
elemzésére. Klaszterelemzés során azt vizsgáltam meg, hogy az egyes vállalkozásoknak milyen
kapcsolati működésre kell jobban koncentrálniuk. Amennyiben sikerül kimutatni olyan módokat,
amelyek egyértelműen hasznosak bizonyos csoportoknak, akkor az IKT alapú kommunikáció
fejlesztésének iránya sokkal célzottabb lehet. Jelentős pénzösszegeket és felesleges
időráfordításokat takaríthatnak meg ezzel a vállalkozások. Ennek érdekében a kérdőívben
megfogalmaztam, hogy az egyes vállalkozások kikkel kommunikálnak. Megkülönböztettem a
belső kommunikációt, az vásárlókkal való kommunikációt és a beszállítókkal való kapcsolattartást.
Miután megadtam e három formát, meghatároztam, hogy milyen módon és milyen célból
kommunikálhatnak a vállalkozások. Ezután létrehoztam azt a három táblázatot, amelyben ezekre a
kérdésekre egyszerűen tudnak válaszolni a vállalkozások szakemberei. A lehetséges válaszok
egytől hétig tartó skálaértékek, amelyből az egy jelenti az „egyáltalán nem fontosat” a hét pedig a
„nagyon fontosat”. A kérdőív kitöltése és a klaszterelemzés elvégzése után meg tudtam állapítani,
hogy a vállalkozások szerint, ha valaki egy kommunikációs formát valaki felé fontosnak ítél, akkor
melyekre kellene még figyelmet fordítania. Véleményem szerint a kommunikációs formák az egyes
ágazatokban markánsan eltérhetnek egymástól és mivel elegendő adatom van, hogy külön-külön
minden ágazatra elvégezzem az elemzést, ezért ezt a bontás választottam. A vizsgálat eredményeit
a 11-13. ábrákon szemléltetem. Az ábrák értelmezéséhez a jelölések leírása szükséges, mely a
következő három részből áll: XYZ
X:

Kommunikációs csatorna: Sz: személyesen, T: telefon, E: e-mail, H:
Internetes hangátviteli szolgáltatások, F: fórum, K: Közösségi terek, I:
Információs rendszer alapú
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Y:
Z:

Másik fél (Kivel tartom a kapcsolatot): B belső, Ü: ügyfél, S: Beszállító
Üzleti folyamat neve: G: információ-gyűjtés, É:érdeklődés, A: ajánlatkérés,
M: megrendelés, F: fizetés, S: szervízszolgáltatások

Ezek alapján például az SZBG jelentése az ügyféllel való személyes kapcsolat mely során az
ügyfél információt gyűjt.

11. ábra. Klaszterelemzés a mezőgazdasági szektorra

12. ábra. Klaszterelemzés a kereskedelmi szektorra

13. ábra. Klaszterelemzés a szolgáltatás szektorra
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A klaszterekből a következő megállapításokat lehet tenni. Egy vállalkozás miután behatárolta,
hogy a fenti három szektor melyikében tevékenykedik, meg kell keresnie az ábrán azokat a
kommunikációs csatornákat, azok felé a partnerek felé amelyeket fontosnak tart. (Ilyen például a Emailen keresztüli belső információgyűjtés (EBG)). Amennyiben behatárolta a megfelelő klasztert
vagy klasztereket, megtalálhatja benne azokat a további módokat, amelyek fontosak lehetnek a
vállalkozása számára. Ezek közül csak azokat érdemes fejleszteni, amelyek léteznek. Például, ha
valakinek nincs információs rendszere, vagy belső kommunikációja akkor azokat nyugodtan
figyelmen kívül hagyhatja. Amennyiben egy kommunikációs forma nem fontos számára, akkor az
adott csoport többi eleme is hasonlóan kevésbé fontos. A vizsgálattal el tudtam érni azt, hogy
felmérjem a vállalkozások véleményét, hogy mely kommunikációs forma, ki felé, melyik
szektorban melyik másik formával viselkedik hasonló módon. Általánosságban elmondhatom,
hogy a telefonos és a személyes kommunikáció minden eseménynél, minden szektorban a
legfontosabb. Az ingyenes formák, mint az e-mail és az ingyenes hangátviteli szolgáltatások
terjedőben vannak, de használatuk eléggé szektorfüggő. Az utolsó megállapításom, hogy az
információs rendszereken keresztüli kommunikáció nem igazán elterjedt, ennek oka valószínűleg
az, hogy kevés KKV csatlakozik ilyen rendszerhez és azok közül is csak a töredék használja az
ilyen ’extra’ szolgáltatásokat.
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LISREL modellel készített elemzések
Az. 1. modell feltárja az informatikai fejlettség és az internetes alkalmazások, valamint az IKT
eszközök kapcsolatát a közösségi terek hasznosságával. A modell grafikus alakját a 14. ábra
mutatja be.

14. ábra. A közösségi alkalmazások használatára milyen tényezők hogyan hatnak
Illeszkedés mutatók: Chi-négyzet=299,124 (df=55); GFI=0,826; AGFI= 0,769; RMSR =10,14%
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Az eredmények értékelése

15. ábra. Az informatikai fejlettség és az internetes alkalmazások, valamint az IKT
eszközök kapcsolata a közösségi terekhez (logaritmikus skálán ábrázolva)
Az eredményből levonhatóak az alábbi következtetések (15. ábra):
A vállalkozás szempontjából az internetes közösségi piacterek, a B2C, a C2C piacterek, illetve a
közösségi terek fontossága nő,
• amennyiben a vállalkozás célja a lemaradás elkerülése, a költségek csökkentése;
• továbbá fontosak, abban az esetben, hogyha rövid és hosszú távon is potenciális profitszerzési
lehetőségnek tartják ezeket a működési tereket;
• mindez megköveteli, hogy a vállalkozások felismerjék, az ilyen jellegű működéshez
nélkülözhetetlen IKT eszközök, beszerzése mellett fontos figyelmet fordítani az ilyen irányú
vezetői képzésre, hogy a rendszerben fellelhető előnyöket megismerjék.
A vállalkozás szempontjából az internetes közösségi piacterek, a B2C, a C2C piacterek, illetve a
közösségi terek fontossága csökken abban az esetben, hogyha elérendő cél a költségcsökkentés.
Hiszen egy új technológia vállalati szintű bevezetése az első periódusban mindenképpen
költségnövekedéssel járhat.
A vállalkozás szempontjából a személyes közösségi terek fontosak, abban az esetben, hogyha
növelni szeretnék az on-line bevételeiket. Nem túl meglepő módon a vállalkozásokról alkotott
képet javító, költségcsökkentő hatásokat is remélnek az ilyen terektől. Természetesen minden ilyen
jellegű oldal folyamatos naprakészen tartása időt, energiát feltételez, ezért a vállalkozásoknak pénzt
kell belefektetniük.
Az információmegosztó közösségi terek azon vállalkozások számára előnyösek, amelyek
egyébként is fontosnak vélik a keresést, a böngészést, de fontosak azon vállalatok számára is,
amelyek szerint több on-line jelenlét hatására az online bevételeik aránya rövid és hosszabb távon
is magasabb jövedelmet hoznak, továbbá, akik hisznek az ilyen terek vállalati megítélést javító és
költségcsökkentő hatásában.
A 2. modell feltárja az elektronikus értékesítés növekedésére gyakorolt hatásokat (16. ábra)
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16. ábra. LISREL modell az elektronikus értékesítés arányának növekedésére gyakorolt
hatás
Illeszkedés mutatók: Chi-négyzet=239,786 (46); GFI=0,834; AGFI=0,758; RMSR =6,03%
0,3

Hatás erősségek

0,2
0,1
0
-0,1

f21.2 f16.1 f20.1 f27.3 k29.4 f27.2 f22.3 f27.1

-0,2
-0,3

Faktorok

17. ábra. Elektronikus üzletmentből befolyó árbevétel arányát befolyásoló tényezők
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Az eredmény jelentése a következőekben foglalható össze (17. ábra):
Az elektronikus üzletmenetből befolyó árbevétel növekedését segíti
• amennyiben ennek költségcsökkentő, imidzsnövelő hatásai vannak;
• a technológiák alkalmazásában való lemaradástól való félelem, hogy a technológiák
alkalmazásának hiánya versenyhátrányt, elmaradást okozna;
továbbá azon KKV-k tartják ezt fontosnak, akik profitnövekedést várnak ennek a
technológiának a használatától.
Ezek a vállaltok fontosnak tartják és valószínűleg nagyrészük rendelkezik is céges weboldallal,
vagy web-shoppal, illetve használja az Internetes hirdetési lehetőségeket. Az elektronikus
üzletmenetből befolyó árbevétel növekedését hátráltatja, ha nem megfelelő a vezetői és
alkalmazottak szaktudása, szolgáltatásismerete, illetve ha az IKT eszközök költségét magasnak
tarják.

Eredmények összefoglalása
A tanulmány alapvető célkitűzés a kis –és középvállalkozások digitális üzleti hálózatok
megvalósíthatóságának a feltárása volt . Feltérképeztem a KKV-k jelenlegi helyzetét, az elérhető
IKT megoldási elveket. Az folyamatos technológiai változások követése újabb és újabb kihívások
elé állítja a vállalkozásokat. A vállalkozások döntéshozói egyre nehezebb helyzetbe kerülnek, hogy
mely rendszereket építsék be a már működő rendszereikhez, vagy melyeket vezessék be az üzleti
folyamataik támogatása érdekében. Ezen kérdéskörök mentén végeztem a vizsgálataimat. Kutatási
eredményeim alátámasztották, hogy korszerű informatikai megoldásokkal jelentősen lehetne
növelni a KKV-k üzleti lehetőségeit, ezáltal fenntartható jelenlétet tudnának maguk számára
biztosítani az Internetes szegmensben. Kutatási eredményeim közül a következőket emelem ki:
Nagyobbrészt kérdőíves empirikus elemzésre alapozva vizsgáltam meg az Észak-Alföldi régió
kis-, és középvállalkozásainál az IKT-ák alkalmazási gyakorlatát és a vállalkozások e-üzletviteli
felkészültségét. Klaszterelemzés módszere segítségével a kérdőívre adott válaszok alapján a
kommunikációs irányokat és típusokat fontosság szerint csoportosítottam. Az elemzés
megteremtette a lehetőségét, hogy a KKV-k a számukra hasznos, de még nem használt
kommunikációs formákat megtalálják és e mentén fejlesszék a kommunikációs portfoliójukat.
A főkomponens és a varianciaelemzés módszerek segítségével arra kaptam meg a választ, hogy
míg a privát szférában nagyon fontosak, ezzel szemben a gyűjtőoldalak és az díjmentes internetes
hangátviteli szolgáltatások előnyeit a KKV-k nem használják ki. A céges weboldalnak, webboltnak szerepe a kereskedelem terén a többi ágazathoz viszonyítva nagy.
A varianciaanalízis igazolta, hogy az IKT eszközök terjedését gátolja a dolgozók nem megfelelő
informatikai jártassága, valamint ha nem ismerik a szolgáltatásokat és hogy az ügyfélszerzés
technikái közül a személyes ajánlás mindenütt nagyon fontos tényező, de relatíve a szolgáltatás,
építőipar és kereskedelem terén nagy a fontossága. Elkészítettem 2 LISREL modellt, amely
segítségével megállapítottam, hogy az internetes piacterek, a B2C, C2C közösségi terek azon
vállalkozások számára fontosak, amelyek szeretnék elkerülni a lemaradást, érdekeltek a hosszú és
rövidtávú profit növelésében és amely vállalkozások felismerik, hogy a dolgozó kollégák képzése
és az új technológiákkal, módszerekkel eljárásokkal való megismertetése nagyon fontos.
Összefoglalás
Az utóbbi évek robbanásszerű IKT fejlődése rákényszeríti a vállalkozásokat, hogy valamilyen
formában belépjenek az elektronikus piactérre. A hazai és külföldi KKV-k jelentős lemaradásban
vannak a multinacionális vállalkozásokhoz képest az IKT használata terén. Különösen szembetűnő
a hazai KKV-k teljesítményének elmaradása a fejlett országok kisvállalataitól. Hosszú távú sikeres
működésükhöz elengedhetetlen, hogy versenyképességük, teljesítményük, hatékonyságuk,
humántőke állományuk érzékelhetően javuljon.
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Az Észak-Alföldi régió kis- és középvállalkozásai körében elvégzett kérdőíves elemzés
segítségével arra kerestem az elemzéssel választ, hogy az egyes vállalatok attitűdjei milyen
dimenziók mentén különböznek. A LISREL strukturális modellezési technika segítségével arra
kerestem a választ, hogy a web2.0-ás alkalmazások használatára, illetve az e-kereskedelem
fejlődésére milyen tényezők hatnak. A klaszterelemzés segítségével a vállalkozások ügymenetében
használt kommunikációs formákat csoportosítottam, így szintetizáltam a kitöltők véleményét és
irányt mutattam a döntéshozóknak a kommunikációs formák fejlesztésével kapcsolatban.
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