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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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A térinformatikai adatrobbanás hatása az információs társadalomra
The Impacts of Geospatial Data Explosion on the Information Society
Balázsik Valéria1, Czinkóczky Anna2, Szabó György3
Nyugat-Magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Kar, bv@geo.info.hu
2
Corvinus Egyetem, Tájépítészeti Kar, anna.czinkoczky@uni-corvinus.hu
3
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építőmérnöki Kar,
gyszabo@eik.bme.hu
1

Abstract. Current chapter focuses on the possible consequences of the digital revolution of information
technologies concerning the spatial relations of our human environment. The amount of digital data is
skyrocketing, by 2010 it has reached a Zettabyte ( 1021 ) range and the global digital output - due to the
development of personal messaging systems (Twitter, Facebook, mobile telecommunication devices, GSM,
etc.)- still grows exponentially. Not only the amount of geotagged personal digital data has increased but
corporate information has grown fiftyfold in 3 years. Hence, a new scientific paradigm, the so called „escience” has emerged that integrates the empirical, theoretical and stochastic paradigms based on ITarchitecture and Petabyte databases. Besides the evolution of the professional databases of intelligent
environments, the participants of the professional practice (both developers and users) should make increased
efforts to optimize the strategies for creation, storage, analysis and retrieval spatial data.
Keywords: GIS, digital universe, IT-paradigm-shift, information gap

Összefoglaló. A fejezet áttekinti az épített és természeti környezet objektumainak és a gazdaság, társadalom,
kultúra jelenségeinek digitális leképezésével létrejövő adatok regisztrálásának helyzetét, a valós világ
viszonyait leképező virtuális világ hétköznapjait. Továbbá áttekinti a zettabájtnyi adathegyek hasznosítási,
elemzési publikációs lehetőségeit és az intelligens környezeti adatbázisok alkalmazási lehetőségeit az alap és
alkalmazott kutatásban és a gyakorlatban. A civilizáció kezdetétől napjainkig környezetünk leírása, a
bennünket körülvevő jelenségekről szerzett ismeretek regisztrálása, rögzítése, továbbításal és értelmezése
hosszú fejlődésen ment keresztül. A közelmúltig a térbeli jelenségek objektív leírását biztosító mérési,
adatgyűjtési módszerek kritikus eleme az adatgyűjtés jelentős idő- és költségigénye volt. A környezeti
adatgyűjtés szubjektív kilengéseinek keretek közé szorítására a folytonos valóságot jobban közelítő tömeges
adatnyerést biztosító digitális helymeghatározó és képalkotó rendszerek megjelenése jelentette az első
lépéseket. Az információtechnológia számítási teljesítményének, tárolókapacitásának, kommunikációs
lehetőségeinek és a mobil eszközök napi gyakorlatban történő megjelenése alapvetően megváltoztatta az
épített és természeti környezet jelenségeivel foglalkozó tudományterületek és alkalmazások hétköznapjait.
Az információ technológia és a mobil kommunikáció számos új adatgyűjtési módszer alapjait teremtette meg
(GPS - globális helymeghatározás, IMU – inerciális mérőrendszer, CCD - töltés csatolt eszköz, GSM globális mobil kommunikáció) , RFID - rádiófrekvenciás azonosítás, WIFI – vezeték nélküli mikrohullámú
kommunikáció). A tömeges digitális adatnyerési technológiák térnyerésével az elmúlt évtizedekben a
felhasználók és a tudomány érdeklődése a bitektől fokozatosan a jelentéssel bíró komplex objektumok
előállításának, elemzésének irányába tolódott el, létrehozva egy új paradigmátt az e-tudományt.
Kulcsszavak: térinformatika, digitális univerzum, IT paradigmaváltás, információs olló

Bevezetés
Egy adott pillanatban lejátszódó eseményekre való reflektálás erőt próbáló feladat. Az épített és a
természeti környezet térbeli viszonyainak és a térben lejátszódó jelenségek megismerése, modellezése,
az ismeretek közlése, felhalmozása minden civilizáció számára alapvető kihívás. A jelenidejűség, a
környezeti ingerekre ösztönös cselekvés formájában történő reakció, a „spontán” cselekvés kultusza
napjainkban elfedi az ismeretek, tapasztalatok felhalmozásában rejlő határtalan előnyöket,
bölcsességet. A tudás regisztrálása, felhalmozása, strukturálása, megosztása lehetővé teszi a környezeti
jelenségekre való hatékony reagálást – a jelenidejűség meghaladását. Az elmúlt emberöltők alatt a
tapasztalatok, tudás felhalmozására és közlésére számos rögzítési és közlési eszköz (kép, nyelv, jel)
jött létre, de az adott kor eszközei csak a valóság nagyvonalú absztrakciójával eredményeztek
kezelhető modelleket. Már a korai civilizációk „tudásipara” is hatékony eszközt biztosított az egyén
lehetőségeit legjelentősebben korlátozó tényező - a távolság és az idő leküzdésére.
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Az Internet széleskörű elterjedése és a helyhezkötött információkhoz történő hozzáférés
technológiájának egyszerűsödése jelentősen megemelte a térbeli adatokkal kapcsolatos mennyiségi,
minőségi elvárásokat. A „közönséges felhasználók” megjelenése a napjainkig alapvetően stratégiai
eszközként kezelt helymeghatározás, térképészet világában felborította az ez idáig specialistaorientált
megközelítést, teret nyitva az egyszerű polgár térbeli viszonyok megismerésével kapcsolatos
igényeinek. A napi gyakorlat egyidejűleg igényli a földmérés, térképészet több évezredes fejlődése
során létrejött, a terepen adatgyűjtést végző szakember észlelésén alapuló, manuális munkával
létrehozott térbeli leképezést, a hagyományos térképeket, és a térinformációs rendszerek matematikai
apparátusa által feldolgozható strukturált adatbázisokat. Az ellentmondásos igényeknek való
megfelelés kényszere a digitális térképészet elmúlt évtizedeiben egyedi termékek, technológiák
halmazát hozta létre, megnehezítve a külső felhasználók technológia és termékválasztási feladatát. A
digitális térbeli adatkészletek megjelenésének hatására a tudományos kutatás és műszaki fejlesztés
súlypontja eltolódott az adatnyerésről az adatok széleskörű hasznosításának irányába. A digitális
képalkotó rendszerek, műholdas helymeghatározó rendszerek és mobil mérőrendszerek megjelenése
forradalmi eszközt jelentett a térbeli adatrendszerek heterogén tartalmi és felbontási igényeinek
kielégítésére, aktualitásuk biztosítására, de a kezdeti örömök után a felhasználók szembesültek a
digitális térbeli adatok automatikus regisztrálása nyomán keletkezett adathegyek befogadási,
értelmezési problémáival.
A körülöttünk lévő világban lejátszódó bonyolult folyamatok megértése a jelenség kereteit adó tér
összetett elemzését igényli. A vizsgált térbeli jelenségek területi kiterjedése, fogalmi definíciója,
térbeli-időbeli felbontása, állapot paraméterei a papír alapú dokumentumok világában megszokott
statikus jelleggel szemben egy dinamikus modell paramétereivé váltak. Az informatikai fejlődés
megtermékenyítő hatására a földmérés, térképészet – informatika – geo-tudományok határterületén
kialakult térinformatika lehetővé tette a hagyományos modellezés és ábrázolás korlátainak átlépését. A
technológiai eufóriában hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról az alapvető tényről, hogy mint
mindennek, az információnak is ára van. Az információ sajátos közgazdasági költségszerkezete elrejti
azt a tényt, hogy az „ingyenes” információ felhasználásért időnkkel, személyes adatainkkal, fogyasztói
elkötelezettségünkkel, kiszolgáltatottságunkkal fizetünk (Shapiro, Varian 2000).
A térinformatikai világ specialistái a közelmúltig a térbeli adatok fizikai, geometriai előállítására
koncentráltak. A titkossággal és nemzetbiztonsági érdekekkel körülbástyázott területen a „közönséges
felhasználók” megjelenése jelentős felfordulást okozott. A térképészeti, térinformatikai világ szakértői
megdöbbenve szembesültek a téri reprezentáció, térészlelés, térbeli tájékozódás felhasználói
problémáival. A hétköznapi felhasználóktól a közelmúltig elzárt térképészeti, térinformatikai világ
eszközeinek napi használatát számos körülmény nehezíti. Az elsőrendű nehézséget annak a
problémának a megértése okozza, hogy a téri környezetről készült virtuális modellek csak igen durva
absztrakciói a valóságnak, így a létrehozott modellek többnyire csak a készítő aktuális igényeit elégítik
ki maradéktalanul. Továbbnehezíti a felhasználók életét és a létrehozott térbeli modellek használatát a
valóság nemzetbiztonsági szempontok miatti megmásítása. A virtuális világ és a valóság közötti
ellentmondások harmadik forrása a szándékos megtévesztés, melyet a pillanatnyi üzleti érdek vagy a
rosszindulat motiválhat.
A felhasználói szemlélet térnyerését jelzi, hogy a fizikai, logikai objektummodellezés mellett
lassan teret nyert a tér ontológiai, nyelvi, szemantikai, geometriai, grafikai reprezentációját
összességében kezelő megközelítés. Jelentős szemléletváltást igényel a WEB2 2.0, WEB 3.0
technológia behatolása az eddig szűk szakmai közösségek által művelt térinformatikai piacra. A
passzív, statikus befogadást felváltja az interaktív dialógus, az utasítást a szabályozás, a hagyományos
műszaki-katonai orientációt a szélesebb környezeti, szocio-ökonómiai, üzleti alkalmazások és a
természeti és épített környezettel való fenntartható gazdálkodás térnyerése.
A helyhez kötött adatok tömeges megjelenése által kiváltott örömöt napjainkra elhomályosítja az a
tény, hogy az információs társadalom polgárának szinte minden lépését, cselekedetét regisztrálja a
hétköznapi élet egyre több területére kiterjeszkedő IT infrastruktúra. Egyre komolyabb dilemmát
jelent annak eldöntése, hogy képmásunk, kommunikációs-, kulturális- és vásárlási szokásaink,
helyzetünk, mozgási szokásaink kinek a tulajdonát képezik. A petabájtos adatmennyiségeket hordozó
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adatrendszerekhez való jogi, technikai tudás hozzáférési korlátai egy sajátos információs aszimmetriát
teremtenek az egyszerű felhasználó és a szolgáltató között. Kellő ismeretek és eszközrendszer
hiányában a tömegfelhasználók által létrehozott digitális adattenger jelentős része védelem nélküli
szabad préda.

Az emberi élettér és a tér feletti uralom
Az épített és a természeti környezet térbeli viszonyainak megismerésére, modellezésére,
ábrázolására a korai civilizációktól napjainkig számos szakterület törekedett, de az adott kor eszközei
csak a valóság nagyvonalú absztrakciójával eredményeztek kezelhető modelleket. Egy adott kultúra
által létrehozott térbeli modell elsődleges célja az ismeretlen világ kezelhetővé tétele, értelmezése, a
tér és a térben lejátszódó jelenségek feletti uralom biztosítása. A szituáció uralása olyan alapvető
emberi, társadalmi igény, amely egyfajta szubjektív biztonságérzetet nyújt az egyénnek vagy
szervezetnek. Hiánya félelmet, bizonytalanságot okoz, és olyan energiákat mozgósít, melyek a
hiányzó biztonságérzet visszaszerzéséhez szükségesek. Az emberiség őstörténetétől napjainkig, a
térbeli biztonságérzet elvesztése veszélyérzetet, szorongást generál. A veszélyérzet kivédésének
legfontosabb eszköze a veszélyforrások és az ember térbeli viszonyának megismerése, a téri
viszonyok mentális térkép formájában történő elraktározása (Erdős 1986). Az emberi viselkedésbe
szinte ösztönszinten beépült a térbeli szituáció uralásának igénye, így jelentős iparágak jöhettek létre
az egyén és embercsoportok biztonságérzetének kielégítésére a turisztikai tájékoztatástól a hadászati
felderítésig. A környezeti viszonyokat leíró téri tudás jelentőségét jól szemlélteti a
bevásárlóközpontokban minden biztonságérzetét elveszítő vásárlók sodródása. A környezet ésszerű
struktúráját tartalmazó mentális térkép hiányában az elveszettség érzése, zavarodottság, feszültség lesz
úrrá még a tapasztalt felnőtteken is (Kállai 2004).
Az elmúlt évezredek során a térbeli információszerzés, a külvilágról nyert ismeretek rögzítése,
közlése, értelmezése hosszú fejlődésen ment keresztül, de csak a közelmúlt informatikai robbanása
teremtette meg az emberi élettér feletti „uralmat” biztosító eszközrendszert. Az emberi élettér
kitágulása és a tér feletti uralom megszerzése ellentétes irányban hatotta át a térszerveződés különböző
szintjeit (1. ábra).
Térszerveződési szintek:
•
•
•
•
•

Térbeli kontroll

Globális terek: Föld, országok
Regionális terek: régiók, megyék, kistérségek
Lokális terek: település, lakókörzet
Közvetlen lokális terek: szomszédság
Mikro terek: háztartás, munkahely, egyén

Emberi élettér
kitágulása

1. ábra. A térbeli kontroll megszerzése és az emberi élettér kitágulása
Visszatekintve az elmúlt évezredek kultúráira, szembesülhetünk azzal a ténnyel, hogy a korai
civilizációk óta ma is változatlanul a tér feletti „uralom” megszerzése az egyik alapvető törekvésünk.
A térbeli adatok mérésének és ábrázolásának technológiai nehézségei és jelentős költsége
magyarázza, hogy a térbeli kontroll csak igen lassan terjedt ki a globális térszerveződési szintekről a
regionális, lokális, mikro terekre. Ezzel ellentétes utat járt be az egyének életterének kitágulása, a
„közönséges halandók” által bejárható térszerveződési szintek kiterjedése a mikro terekről a lokális,
regionális, globális terekre (2. ábra).
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2. ábra. Globális, Regionális és Lokális terek regisztrálása
A térképészeti, térinformatikai adatok stratégiai jellege miatt szinte minden kultúrában megjelenik
a dilemma a térbeli adatok nyilvánosságának nemzetbiztonsági érdekből történő korlátozása és az
egyének saját térbeli adataikkal való információs önrendelkezésének korlátozása között. Kinek a
tulajdonát képezi az én térbeli pozícióm? Emberöltőkön keresztül az állam hatékonyan gyakorolhatta a
térbeli adatkezelés monopóliumát, pontos térbeli adatok előállítása, karbantartása, ábrázolása csak
igen nagy szervezettségű és erőforrásokat hosszú távon biztosítani tudó szereplők számára volt
lehetséges. A képi adatnyerés, a mesterséges holdakon alapuló globális helymeghatározás és a mobil
helymeghatározást lehetővé tévő technológiák (GPS, GSM, WIFI, RFID) széleskörű üzleti elterjedése
már az adott technológia szolgáltatója és felhasználója számára is lehetőséget nyújt a térbeli adatok
tömeges, olcsó regisztrálására, elindítva egy nehezen korlátok közé szorítható adatfelhasználást,
adatkereskedelmet.

Térbeli tapasztalataink felhalmozása, megosztása
A térbeli adatgyűjtés, ábrázolás tradíciói
A földmérés, térképészet, mint a valós világról történő ismereteink strukturált gyűjtésének,
rendszerezésének és közlésének eszköze évezredek óta szolgálja a körülöttünk lévő világ
jelenségeinek megismerésén, elemzésén, modellezésén fáradozó társtudományokat. A több emberöltőt
felölelő adatgyűjtési, felmérési munkák nehézségei, a terepi munka összetettsége, a - XXI. század
emberének szemüvegén keresztül nézve - tökéletlen mérőeszközök a tevékenység fókuszába a terepi
adatgyűjtést állították.
A térbeli adatok előállításának nehézségei a közgazdasági realitásokra is hatással voltak, így a
geodéziai, térképészeti adatok költsége az egyszerű felhasználó, alkalmazó számára
megfizethetetlenné vált. A térkép évezredeken keresztül csak kevés kiválasztott által birtokolt,
használt „stratégiai fegyver” volt. Ezt az egyediséget törte meg a sokszorosítás, a nyomdatechnika
megjelenése, minek következtében a térkép a környezetünkkel kapcsolatos vizuális kommunikáció
általános eszközévé vált. A vizuális grafikus formában történő analóg ábrázolás az évezredek során
létrehozta a térképek nyelvét, a valós világ jelenségeinek, helyzetének, alakjának, a terep
domborzatának ábrázolási szabályait.
A társadalmi igények, adózás, honvédelem, a kereskedelem, hajózás, navigálás térbeli
információkkal kapcsolatos igényei az igen drága eseti mérésekkel szemben elindították az adott
térség, jelenség általános célú rendszeres felmérését és ábrázolását, amely az adott területet, tematikát
teljes körűen lefedő térképművekben testesült meg (kataszteri térképművek, katonai topográfiai
térképművek, ortofotó térképek, tematikus térképek). Az így kialakult és mind a mai napig használt
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általános és szaktérképek rendszere a térképi nyelv számos „dialektusát” alakította ki, fokozva a
térképek strukturált információhordozó képességét, nehezítve az általános felhasználók, befogadók
számára a megértést (3. ábra).

3. ábra. A tér hagyományos leképezései: ba-ortofotó,: bf-topográfiai térkép, ja-kataszteri térkép,
jf-tematikus térkép
A környezeti adatgyűjtés egyszerűsítése, a földfelszín madár perspektívából való megfigyelése az
ember régi vágya volt. A levegőből történő adatgyűjtés első, ember által irányított ballonnal történő
megvalósítására 1783-ban került sor.
A képi információn alapuló adatgyűjtési eljárás, a fotogrammetria (fényképmérés) elméleti alapjait
Lambert még a fényképezés feltalálása előtt publikálta. A fényképezés feltalálása (Dauggere, Arago
1839) megteremtette az ez idáig csak szubjektív vizuális érzékelés által az emberi agyban létrehozott
látványérzet segítségével megalkotott képmás, rajz mellet az adott környezeti feltételek között a tér
egy adott nézőpontból szemlélhető látványának objektív leképezését biztosító eszközét.
A fényképezés megjelenése után hamarosan sor került az első távérzékelési kísérletre, Gaspard
Felix Tournachon által 1858-ban ballonról elkészített fénykép formájában, megalapozva a topográfiai
térképezés új technológiáját. A fotogrammetria – fényképmérés feltalálásával kapcsolatban érdekes
színfolt Ujsághy Zsigmond magyar kir. kataszteri és erdőbecslő felügyelő 1882. június 20-án kelt
levele eszméje prioritásának védelmében, amelyben a fényképmérés Meydenbauer marburgi építész
által történt feltalálását vonja kétségbe, mivel ő, akadémikus társai számára 1854-ben Selmecbányán a
fényképmérés módszerének geometriai alapjait már bemutatta.
Az első mesterséges hold, a Szputnyik 1957-ben történt fellövése elindította az űrtávérzékelés
dinamikus fejlődését. Az első egyszerű fényképtől napjaink elektro-optikai képalkotó rendszereiig
technológiák tömege került kifejlesztésre a földfelszíni objektumokról visszaverődő elektromágneses
hullámok leképezésére, értelmezésére. A képalkotó rendszerek, fotogrammetria, távérzékelés,
műholdas helymeghatározás, inerciális mérőrendszerek integrációja megteremtette az „olcsó” tömeges
digitális adatnyerés lehetőségét.
Az optikai képi információfeldolgozás jó tulajdonságai mellet a szakemberek már a XX. század
közepén szembesültek a vizuális feldolgozás korlátaival. Nyilvánvalóvá vált, hogy számos esetben a
képalkotás sajátosságai (radar), a fokozott pontossági igények (térképészet), és a képi információk
nagy mennyisége (távérzékelés) miatt analóg vizuális szemlélésen alapuló módszerekkel nem lehet a
feladatokat a kor elvárásainak megfelelő szinten megoldani. Elkerülhetetlenné vált a képi információ
számítógépes feldolgozás céljaira történő digitalizálása. A digitális tárolás alapelemeként a képi
információt hordozó elemi jel, a pixel került bevezetésre.
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A téri tájékozódás – tér, idő, hely
Környezetünk térbeli viszonyai, a természeti, infrastrukturális, gazdasági, társadalmi jelenségek
területi eloszlásának egyenlőtlenségei az elmúlt emberöltők során alapvetően meghatározták az adott
földrajzi hellyel kapcsolatos lehetőségeinket. Az emberi tevékenységeknek ez az erős helyfüggése
szinte természeti törvényként hatotta át múltunkat. Az eltérő helyeken jelentkező előnyök egyoldalú
„lefölözését” a helyváltoztatás időparamétere határolta be. Az idő által megtestesített korlátok
leküzdésére napjainkig csak az átlagszereplő lehetőségeit messze meghaladó erőforrásokat csatarendbe
állító kereskedelmi és katonai szervezetek tettek kísérleteket. A közelmúltig a globális, regionális és
lokális térhasználat területén is alapvető jelenségnek tekintettük az idő és hely egymásba
konvertálhatóságát (Krugman 2003). Az idő és a hely közötti konverziós lehetőségek a kor szintjén
alapvetően meghatározták szűkebb, tágabb lakókörnyezetünk kialakulásának, fejlődésének,
formálásának viszonyait, egy adott térség településszerkezetét. A város fogalma napjainkig a humán,
gazdasági, pénzügyi, kulturális és információs erőforrások koncentrációját takarta. Az
infokommunikációs technológia által létrehozott virtuális világ logikája átlépi ezeket a merev
határokat, a távolság eliminálásával, a távoli helyek közötti egyidejűség megteremtésével kitágítják a
földrajzi helyhez kötött tevékenységek kereteit.
Az információtechnológiai fejlődés által megteremtett új eszközök és a mobil infokommunikációs
hálózatok segítségével a közönséges halandók is lehetőséget kapnak az idő korlátainak legyűrésére, a
tér és idő, mint alapvető erőforrások feletti kontroll megszerzésére. Az integrált eszközrendszer
alapvetően új lehetőségeket teremt az emberi környezet jelenségeinek, folyamatainak modellezésre
(Brimicombe 2009). A térinformatikai alkalmazások a kezdetekben a statikus térképi megjelenítés
digitális modellezésére szorítkoztak. Az elmúlt emberöltő során számos kísérlet történt a térbeli
jelenségek dinamikus viszonyait modellező megoldások kifejlesztésére, de a tér, idő, hely közötti
viszonyokat és a modellezett jelenségek különböző léptékű, felbontású reprezentációit kezelő
térinformatikai megoldások csak korlátozott funkcionalitással, egy-egy szakterület eseti feladataira
kerültek kidolgozásra.
Merológia: rész és egész viszonya
A hétköznapi felhasználó számára alapvető probléma a környező világ összetett viszonyait leíró
kezelhetetlenül sok tényező absztrahálása, fogalmi leírása, modellezése. Egy adott jelenség
észleléséhez, azonosításához, elemzéséhez meglévő tapasztalatainkból mindig definiálható a valós
világ egy olyan felbontású modellje, amely elég részletes a jelenség elemzéséhez, de már biztosítja a
számunkra szükségtelen részletek elhanyagolását. A térinformációs rendszerek heterogén felhasználói
igényei, a dinamikus megjelenítési, felbontási, szelekciós lehetőségek a méretarány fogalom
újragondolását teszik szükségessé.
A merológia a térben és időben jelenlévő tárgyaknak azt a sajátos jellemzőjét vizsgálja, ami a
tárgyak alkotórészei és az alkotórészek halmazával jellemzett egész között fennáll (a merosz görög szó
jelentése: alkotórész). A merológiai reláció a matematikai halmazelméleti relációhoz hasonlóan egy
alkotórésznek a halmazba való tartozását írja le. A matematikai reláció szabályrendszere matematikai
konvenció kérdése, de egy fizikai jelenség vagy tárgy esetében meg kell adnunk azt a
szabályrendszert, aminek segítségével megállapítható mely komponensek alkotnak egy tárgyat,
hogyan különböztetjük meg a tárgyat alkotó komponenseket a környezetet alkotó komponensektől.
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4. ábra. Térszerveződési szintek és az objektumok dinamikus hierarchiája
A részek és egész közötti viszony dinamikus skálázás jellegű kezelése szükségessé teszi a
hagyományos kartográfiai generalizálás intuitív megoldásai helyett egy szimbolikus eszközrendszer
alkalmazását. A tárgyakat alkotó komponensek közötti reláció alapaxiómái a reflexivitás, tranzitivitás
és aszimmetria, mely axiómák alapján már algoritmikusan leírhatóvá válik a komponensek közötti
viszony. Ezen alapaxiómáknak a komponensek szomszédsági viszonyait leíró axiómákkal történő
kibővítésével leírhatóvá válik az objektumok dinamikus hierarchiája.
A térreprezentáció kommunikációs sémája
Már az ősi civilizációk is szembesültek az ismeretlen világról megszerzett tudás strukturált
modellezésének, integrálásának és vizuális megjelenítésének problémájával. A környező térről
megszerzett ismeretek felhalmozása és másokkal történő megosztása egy nagyon hatékony
kommunikációs eszköz, a tér jelenségeit képszerű formában rögzítő kommunikációs forma - a térkép kialakulásához vezetett.
A vizuális érzékelés, észlelés a környezetünkről történő ismeretszerzés leghatékonyabb eszköze. A
megszerzett információk fogalmi leképezése, és ennek a leképezésnek egy szimbolikus jelrendszer
segítségével történő rögzítése, közlése teremti meg az emberek közötti kommunikáció alapjait. A
körülöttünk lévő világ jelenségeinek leírására az emberiség három jelrendszert alakított ki: a nyelvet,
az írást és a képi ábrázolást. A különböző jelrendszerek által hordozott jelentés szubjektivitásának
korlátok közé szorítását a valóság komplexitása és a matematikai egyértelműség közötti árnyalást
monoszemikus, poliszemikus, panszemikus jelrendszerek alkalmazása biztosítja (Bertin 1983). A
monoszemikus jel által hordozott jelentés már e jelenség megfigyelését megelőzően definiálásra kerül
(matematikai jellemzők, egyezményes jelek, piktogramok). A poliszemikus jelek által hordozott
jelentés az egyedi jelek rendszerének, kapcsolatainak utólagos szubjektív interpretálásával jön létre
(lásd fényképek, figuratív képek értelmezésének bizonytalanságai). A panszemikus jelrendszer a
poliszemizmus egy olyan szélsőséges formája, ahol az egyes elemek már bármilyen szimbolikus
jelentést hordozhatnak (absztrakt művészet, zene).
A nyelv a megismerési folyamatban a gondolatok közlését szolgálja. Az írás a nyelvileg kifejezett
gondolatok rögzítésére szolgáló egyezményes grafikai jelek rendszere. A képi ábrázolás a környező
világhoz való hasonlóság, analógia alapján grafikai primitívek, szín, intenzitás, színtelitettség, alak,
textúra, megvilágítás segítségével rögzíti a látványt. Az egyezményes jelek, piktogramok a képi
ábrázolás egy sajátos csoportját alkotják, ahol a jelenség leírására egy leegyszerűsített alaki
tulajdonságot vagy egy szimbolikus grafikus elemet hordozó jel formájában kerül sor. A vizuális
érzékelés során az észlelő tudatában egy belső mentális képmás jön létre, melynek jelek formájában
történő rögzítésével a valóságot bizonyos fokig visszatükröző vizuális képi ábrázoló rendszert hozunk
létre. Az érzékelés mindig a jelenre vonatkozik, de felhalmozott tapasztalatainkra építve a megismerés
révén értékeljük. A megismerés tehát jelentéssel gazdagított észlelés, mely a civilizáció által
felhalmozott tapasztalatokkal kiegészülve alakítja ki aktuális jelentéstartalmát (Kállai 1998). Az
elmúlt évezredek során a környezetről szerzett vizuális ismereteink rögzítésére három alapvető formát
alkalmaztunk, melyek az adott kor kulturális konvenciói technológiai lehetőségei és igényei szerint
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keverednek. A képi megjelenítés egyik gyakran alkalmazott módja a környezetünkről nyert vizuális
információknak a meglévő fogalmi tapasztalataink alapján idealizált tárgyként történő rögzítése. (Ha
egy kisiskolás gyereket megkérünk a margiszitgeti szökőkút ábrázolására, többnyire egy kört rajzol,
pedig az ő nézőpontjából a szökőkút henger alakú építménye egy elnyújtott tojás alakot formáz,
amelynek ráadásul a hátsó oldalát nem is látja.) A perspektíva felfedezésével megjelent a bennünket
körülvevő világ adott nézőpontból történő látványhű leképezésének módszere, mely a fényképezés
megjelenésével csúcsosodott ki. A harmadik ábrázolási technika a képzeletünkben meglévő vágyaink
környezetünkre történő kivetítésével a valóság kiterjesztését célozza meg (lásd napjaink kiterjesztett
valóság , angolul „augmented reality” megoldásait).
Az egyes szereplők közötti kommunikáció jelek formájában történik. Az információ jelentőségére a
hírközlés, kommunikáció huszadik századi rohamos fejlődése irányította rá a figyelmet. Az
információelmélet Shannon által lefektetett kommunikációs modellje a vizuális kommunikáció
világára is érvényes (Shannon, 1948). Az információforrás, küldött üzenet, adó, csatorna, küldött jel,
zajforrás, vett jel, vevő, fogadott üzenet, rendeltetési hely közötti viszony Shannon által felvázolt
kapcsolatát az 5. ábra mutatja. Az információ mennyiségének jellemzésére bevezettet entrópia
elnevezés az információelméleti matematikai leírás és a termodinamika entrópia fogalma közötti
formai analógiák alapján került bevezetésre.
A Shannon által lefektetett alapelvek elsősorban a hírközlés matematikai elméletének
megalapozására koncentráltak. Már az ötvenes években megfogalmazódott az a vélemény, hogy a
technikai kommunikációs problémák leírására alkalmazott eljárások kisebb fogalmi, gyakorlati
kiegészítésekkel a szemantikai és üzenethatékonysági problémák kezelésére is alkalmasak.
A technikai problémák az adótól a vevőhöz küldött szimbólum készletek (telex, karakteres
üzenetek), vagy folyamatosan változó jelek (beszéd, internetes kommunikáció), statikus (Fax) vagy
folyamatosan változó kétdimenziós ábrák (TV kép, videó konferencia) átviteli pontosságával
kapcsolatosak. Matematikai szempontból az első diszkrét szimbólumok véges készletének, a második
egy folytonos időfüggvénynek, a harmadik több folytonos időfüggvénynek, vagy egy folytonos idő és
két térkoordináta függvénynek az átvitelét jelenti. A képi alapú információk természetes csatornákon,
térbeli és időbeli mesterséges csatornákon való továbbítása számos kérdést vet fel: az információ
mennyiségének mérése, a csatorna kapacitása, kódolás és átviteli teljesítmény viszonya, a jeltovábbítás
közben jelentkező zajok és torzító hatásuk, a folytonos és diszkrét jelreprezentáció problémái.
A szemantikai problémák a vevő által vett jelentés értelmezése kapcsán merülnek fel. Az
alapkérdés az, hogy a fogadott üzenet - az adóoldalon kibocsátott kívánt jelentéssel mennyire egyezik,
illetve azt mennyire elfogadhatóan közelíti. A szemantikai összhang feltételezi a küldött üzenetnek az
adó által elvégzett kódolási folyamatában az üzenet szemantikai tartalmának megfelelő, a vevő által
közös (vagy hasonló jelentéssel bíró) jelkészlet alkalmazását. A térinformatika világában a
szemantikai kérdések különös jelentőséggel bírnak a valós világ leképezésénél alkalmazott fogalmi
modellek entitásainak definíciójánál (kódolási folyamat jelkészlete), majd a belső konverziók során az
entitások fizikai reprezentációjaként előálló jeleknek, az objektumoknak a rendeltetési hely számára
befogadható vizuális üzenetté történő dekódolásában.
A hatékonyság azt mutatja, hogy a vevő által fogadott, dekódolt jelből a rendeltetési helyen
értelmezett üzenet milyen mértékben váltja ki a kívánt hatást. Ez a megfogalmazás a műszaki
gyakorlat számára idegennek tűnik, de célszerű szem előtt tartanunk azt a tényt, hogy az emberi
kommunikáció alapvető célja, hogy a kommunikációs üzenet rendeltetési helyének viselkedését
befolyásolja. A hatékonyság a képzőművészet területén esztétikai problémaként interpretálható. A
hatékonyság a térképészet, térinformatika területén az észlelés, érzékelés, megértés összetett
pszichológiai áttételein keresztül úgy fogalmazható meg, hogy a valós világ leképezéseként előállított
üzenet milyen mértékben képes a valós világ adott jelenségeinek vizuális élményét kiváltani
agyunkban.
A kartográfiai gyakorlat az elmúlt évezredek során kialakította a „térképek nyelvét”, a kartográfiai
ábrázolás grafikus konvencióit. A kartográfiai ábrázolás általános konvencióit elfogadva, a beszélt
nyelvek nyelvcsaládjaihoz hasonlóan az egyes felhasználói területek, földrajzi, kulturális egységek a
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kartográfiai nyelv számos változatát, dialektusát hozták létre (kataszteri térképek, topográfiai térképek,
földrajzi térképek, tematikus térképek, mezőgazdasági, környezetvédelmi, régészeti, bányászati,
vízrajzi, hajózási, műszaki, geológiai, közmű, turisztikai stb. szaktérképek).
Minél összetettebb kartográfiai nyelvet alkalmazunk egy jelenség leképezésére, annál elemibb
követelmény a térkép nyelvének, szerkesztési szabályrendszerének mélyebb ismerete az üzenet
befogadójával szemben. Az üzenet hatékonyságát nagymértékben befolyásolja az információ
megfelelő sűrűsége. Túl kevés információ nem elegendő egy adott jelenség térbeli viszonyainak
értelmezéséhez, túl sok információ pedig megnehezíti az átfogó vizuális kép gyors kialakítását (3.
ábra).
Információ
forrás

Adó
Küldött
üzenet

Vevő
Jel

Vett jel

Rendeltetési
hely

Fogadott
üzenet

Zajforrás

Külső mentális reprezentáció - >
térkép

Mesterséges „csatorna”: térkép - >
Képi/nyelvi reprezentáció

Belső mentális reprezentáció –
vizuális térérzet

5. ábra. A tér reprezentációjának és megjelenítésének kommunikációs sémája
Shannon információ elméleti modellje alapján
A térbeli modellek készítőinek azzal az alapvető problémával kell megküzdeniük, hogyan
biztosítható, hogy az általuk „észlelt” téri reprezentáció egy adott „mesterséges csatornán”,
térmodellen a felhasználó felé közölve a kívánt „üzenetet” belső mentális vizuális érzetet váltson ki (5.
ábra). Az összetett jelenségrendszer átfogó megismerése olyan modellek alkalmazását teszi
szükségessé, melyek az aktuális felhasználó szerepének, nézőpontjának megfelelően redukálják a
valóság belső komplexitását, lehetővé teszik a probléma adott térszerveződési szintre történő
skálázását.
A tér jelenségeinek regisztrálási problémái
A bennünket körülvevő tér objektumainak, jelenségeinek modellezése mind a mai napig komoly
kihívást jelent a környezet formálásában (mérnökök, művészek, társadalom tudósok) és a tér
regisztrálásában szerepet játszó szakemberek (geodéták, térképészek, térinformatikusok) számára. A
térinformatika hőskorában rendelkezésre álló eszközök nem tették lehetővé a környezet komplex
viszonyait, a rész és egész közötti összefüggéseket, a tér, idő és hely közötti összetett kapcsolatokat
egyaránt kezelő megoldások megvalósítását.
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A térkép formájában létrehozott ikonikus vizuális modell a „valóság kicsinyített másaként” került
interpretálásra, amely alapvetően a „mi volt?”, esetleg „mi van?” kérdésre kívánt válaszolni. A
térinformatika világában a statikus megjelenítést felváltotta a valós idejű megjelenítés, ahol a
megválaszolandó kérdés a „mikor?”, „hol?”„mi van?” vagy „mi lehetne?” ,szimbolikus matematikai
modellekre épülő szimuláció vagy virtuális valóság formájában. A térinformációs rendszerek
heterogén felhasználói környezete, a nagy értékű térbeli adatkészletek interoperábilitása a térbeli
adatgyűjtéssel kapcsolatos alapelvek újragondolására készteti a szakembereket. A vizsgált jelenség
helyzetét, kiterjedését leíró geometriai tér, a jelenség állapotváltozását leíró idő, és a jelenség, mint
hely fogalmi leírását biztosító ontológiai jellemzők térinformatikai rendszerekben történő kezelése
esetlegesen valósul meg.

6. ábra. Mire vagyunk kíváncsiak: Tér,Idő, Hely? Adat, Információ, Tudás, Képesség?
Az alábbiakban a hely kifejezéssel egy adott jelenség környezetünkben történő megjelenését, a tér
kifejezéssel az adott jelenség helyzetét, kiterjedését leíró geometriai teret, az idő kifejezéssel pedig a
jelenség változásának szekvenciáját jelöljük (6. ábra).
A hőskor méréstechnikai megoldásai, geodéziai, méréstechnikai módszerei az adatgyűjtés idejének
és költségeinek optimalizálása céljából egy vizsgálandó jelenség hely és idő függésének leírásánál a
folytonos jellemzők minimális referencia adattal történő regisztrálására törekedtek. A hétköznapi
térképészeti gyakorlat a modellezés, adatgyűjtés, ábrázolás, megjelenítés nehézségein úgy próbált meg
úrrá lenni, hogy a folytonos jelenséget diszkrét méretarány, hely, idő és tér paraméterekkel írta le.
A műszaki, mérnöki gyakorlatban megjelent a geometriai tér viszonyainak pontos leírására
koncentráló nagyméretarányú térképezés, ahol kisszámú jellemző diszkrét kulcspontokkal történő
absztrakciója, nagy pontosságú geometriai jellemzőinek mérése és a pontos geometria precíz
ábrázolása lett az alapelv. Az objektumok geometriai kulcspontokkal történő megadása számos
esetben bizonytalanság forrása, mely bizonytalanság kezelésére a fuzzy reprezentáció alkalmazható.
A méréstechnikai módszerek rohamos fejlődése nyomán az elmúlt emberöltők során egyre
hatékonyabbá és olcsóbbá váló adatgyűjtés kitört a kisszámú diszkrét pont meghatározását biztosító
szerepkörből. A fotogrammetria, távérzékelés, lézer szkennelés, mobil mérőrendszerek széles körű
elterjedése alapvető áttörést eredményezett a méréstechnikában. A néhány kulcspontjukkal
reprezentált objektumábrázolás mellett egyre jelentősebb szerepet kapnak a térbeli viszonyokat nagy
geometriai hűséggel leíró (esetenként már a folytonos mintavételezés ígéretét nyújtó) háromdimenziós
komplex modellek. A térinformatika felhasználóinak azzal az abszurd helyzettel kell napjainkban
megbirkózni, hogy nagyobb tömegű bit és koordináta áll esetenként rendelkezésre egy-egy térbeli
feladat megoldása során, mint amit értelmesen hasznosítani tudnak.
Az idő kezelése
A térbeli jelenségekkel kapcsolatban a folytonos idő regisztrálása, modellezése, megjelenítése a
közelmúltig csak nagy nehézségekkel volt megvalósítható, ezért a lehetőségek függvényében a
térinformatika az adott jelenséget változatlannak tekintve az idő szerepét megpróbálta eliminálni. A
jelenségek változásaira érzékeny alkalmazásoknál a folytonos idő diszkrét mintavételezése volt a
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követendő megoldás a mintavételezés nagyobb (idősor adatok) vagy kisebb (állapot térkép
szekvenciák) gyakoriságú végrehajtásával (Langran 1993, Peuquet 2001).
Napjaink új helymeghatározási és regisztrációs technikái (GPS, GSM, IMU, WIFI, RFID,
képalkotó rendszerek) már lehetőséget biztosítanak akár egy egyén vagy nagyobb embercsoport napi
útvonalának, tevékenységének rendszeres regisztrálására (7.ábra). Az így létrejött tér-idő út
elemzésére a különböző tevékenységeket lefedő aktivitások és a tevékenységek helyszínét jellemző
állomások között (Neutens 2007). Több egyén esetén lehetőséget kapunk az egyének közötti
tranzakciók elemzésére, a horgonyzási idők átfedése alapján az adott helyen történő egyidejű jelenlét
detektálására.

7. ábra. Egy egyéni életút tér-idő jellemzése, és tranzakciós lehetőségei
Környezetünk megismerése, térbeli ontológiák
A geometriai térrel kapcsolatos adatgyűjtési, ábrázolási, modellezési módszerek rohamos
fejlődésének különös kontrasztot ad az a tény, hogy ezt messze nem követi a hely tematikus viszonyait
leíró jellemzőinek fejlődése. A hely fogalomnak arra kellene választ adnia, hogy mi történik (történt,
fog történni) az adott geometriai pozícióban egy adott időpontban (pl. dolgozik, utazik, kirándul,
vásárol, pihen).
A nagy hatékonyságú digitális technológiák nyers adatok elképesztő mennyiségét produkálják, de a
hétköznapi felhasználói világnak bit-hegyek helyett az adott kontextusban jelentéssel bíró
objektumokra, entitásokra és a vizsgált jelenség megismerését biztosító ontológiai reprezentációra van
szüksége. A hely diszkrét leképezése is számos problémát vet fel. A tér és az idő esetében ma már jól
közelítő kvázi folytonos regisztrálási módszerek állnak rendelkezésünkre, ellenben a környezet
megismerésénél az egyéni nézőpontok teljes hangulati skáláját lefedő folytonos helyleírás, még
logikailag szabatos esetben is szinte megoldhatatlan bonyodalmakat okozna.
A térinformációs rendszerekben felhalmozott adatkészletek egyre szélesebb körű felhasználása
szükségessé teszi a rendszerek által produkált hasznosság fokozását, a nyers adatokból jelentéssel bíró
információ és a térbeli jelenségek ontológiai fogalomrendszerére épülő tudás közlését (Frank 2008,
Madden 2009). A tér-ontológia a gyakorlatban egy olyan tudásmegosztási eszköz, aminek segítségével
a különböző felhasználói közösségek a térrel kapcsolatos ismereteiket kicserélhetik, megteremtve a
térinformatikai rendszerek adatkészletei közötti átjárhatóságot. A filozófiai ismeretelmélet
fogalomrendszerében az ontológia a világ jelenségeinek entitás definíciók formájában történő
leképezését takarja. A térinformatika világában egy adott jelenség eltérő szakterületek által eltérő
fogalomkészlettel történő leírása elkerülhetetlen, ezért a szakterületek között adat/információs csere és
a közös munkavégzés megköveteli a térleírás fogalomrendszerének absztrakt definícióját.

Valós és virtuális terek - Statikus, dinamikus, mobil modellek
Az elmúlt évtizedek technológiai fejlődése alapvetően megváltoztatta környezetünk modellezésével
kapcsolatos elvárásainkat. Az emberöltős adatfrissítési ciklust biztosító hagyományos módszereket
kiszorító digitális helymeghatározó és mérési technológiák a tér és idő kezelésében minőségi változást
hoztak. A térbeliség felbontásának növekedése lehetőséget biztosított a tér feletti kontroll globális,
regionális szintjéről a lokális, mikro terekre történő kiterjesztésére (Szabó 2009, Czinkóczky 2009). A

14

Agrárinformatikai Tanulmányok III.

helyzeti adatok előállítási költségeinek rohamos csökkenése lehetővé teszi a környezeti viszonyokat
leképező hagyományos térbeli adatbázisaink évi, havi, heti, napi, napon belüli aktualizálását, az
időbeni változások nagy gyakorisággal történő követését. A környezeti viszonyokat leíró adatkészletek
térbeni és időbeni részletessége eltérő tulajdonságcsoportokba szegmentálja térbeli adatainkat. A
természeti és épített környezet statikus viszonyait leíró hagyományos topográfiai tartalom mellett
megjelenik a kis időtávon is gyors változásokat elszenvedő dinamikus tartalom (pl. időjárás,
légszennyezés) és a folyamatos frissítést igénylő mobil tartalom (pl. forgalmi viszonyok, parkolók
foglaltsága, barátaim aktuális tartózkodási helye). A statikus viszonyok leképezését biztosító eljárások
a „holt város” modellt, míg a dinamikus, mobil viszonyok leképezését szolgáltató eljárások a városi
térben lejátszódó jelenségek által generált „élő város” leírását teszik lehetővé.
Napjainkban a virtuális világ, intelligens város, „cyber city” fogalmak a valóságon messze
túlmutató, teljesen esetleges jelentéssel felruházott fogalomként kerülnek alkalmazásra az információs
társadalom különböző szereplőinek fogalomtárában (Mészáros 2008).
A térinformatika virtuális világa az információs és kommunikációs technológiák által megtestesített
hálózati idegrendszerre kapcsolt komponensek halmaza, amely ideális esetben biztosítja a társadalmi,
gazdasági, infrastrukturális, környezeti erőforrások kontrollját, működtetését, az egyén, a közösségek,
az üzleti és politikai élet szereplői közötti információcserét valamint üzleti és közhasznú tranzakciók
lebonyolítását.
Dodge osztályozásának analógiájára az alábbi csoportokba oszthatjuk a valós világ modellezését
megkísérlő virtuális világokat:
• Az analóg virtuális modellek a valóság percepciója alapján az elme mentális térképének
műszaki vagy művészi tárgy formájában vagy egy szenzor által a modellezett tér egy adott
állapotát jelenítik meg analóg modell formájában. Egy adott nézőpontból a Parlament
épületének képét sokkal egyszerűbb elkészíteni, mint az épület makettjét. A makett magának
a Parlament épületnek, mint tárgynak a reprodukciója, míg a kép vagy fénykép csak egy
bizonyos pontból vett látványnak. A fénykép egy szubjektív érzet objektív reprodukciója.
Alapvető funkciójuk a szubjektív érzet regisztrálása, a valóság egy meglévő vagy képzelt
állapotának analóg imitálása.
• A digitális világba történő belépés legegyszerűbb eszközei az Interneten közvetlenül elérhető
tájékoztató portálok, turisztikai kalauzok, menü és egydimenziós linkjegyzékek. Alapvető
funkciójuk az adott térség iránt érdeklődő felhasználók reklámmal, turisztikai
információkkal való ellátása.
• A kétdimenziós modellek az adott térséget madárperspektívából, térkép vagy ortofotó
formában ábrázolják. A modell alapvető funkciója az adott térségben lévő érdekes pontok,
helyek felé való csatlakozási felület biztosítása a térképen elhelyezet 2D hiperlinkek
segítségével.
• A háromdimenziós modellek az adott térség objektumainak, jelenségeinek 3D geometriai
modell formájában történő megjelenítését biztosítják. Alapvető funkciójuk a térbeli
észlelésnek a felhasználó virtuális nézőpontjából történő szimulációja, a valósághoz történő
hasonlóság fokozása. (Professzionális alkalmazásoknál a 3D modellek fő célja a tervezés,
szimuláció, térbeli elemzés kiszolgálása.)
• Az intelligens modellek a felhasználók számára nem csak az egyszerű információelérés vagy
látvány élményét nyújtják, hanem a környezeti viszonyok, szolgáltatások és kapcsolatok
kezelésére alkalmas felületükkel lehetőséget biztosítanak interakciókra.
• A kiterjesztett valóságelvű modellek a valós térben mozgó mobil felhasználók számára
vetítik rá az okos-telefon képernyőjén a valóság aktuális képére a virtuális tartalmat (pl.
eladó lakások rávetítése az utcaképre, egyetemi campus épületeire a keresett tanszék
rávetítése).
Város modellek, regisztráljuk a környezetet! – Holt város
A földmérés térképészet hagyományos méréstechnikai módszerei az objektumok absztrakt
geometriájának távolság, szög, magasságkülönbség paramétereit regisztrálják. A derékszögű
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koordinátamérés, poláris mérés, szintezés, trigonometriai magasságmérés idő és költségigényes
eljárásai a meglévő geodéziai alaphálózatra támaszkodva biztosítják a relatíve kisszámú kulcspont
precíz meghatározását. Gyakorlatilag ebbe a kategóriába sorolhatjuk a műholdas helymeghatározáson
alapuló GNSS geodéziai részletmérési módszereit is (GNSS – Global Navigational Satellite System, a
továbbiakban a GNSS rendszerek közül – GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU – legismertebb
képviselőjükre, az USA Navstar GPS rendszerére hivatkozunk). A földi geodéziai módszerek
költségességét és lassúságát nagymértékben kompenzálja az a tény, hogy a terepen járva autonóm
módon, egyéb rendszerektől, globális szereplőktől függetlenül végezhető.
A fotogrammetria és távérzékelés, mint a képalkotó szenzorokkal tárgyakról történő indirekt
adatnyerés módszere nagy hagyományokkal rendelkezik a földmérés térképészet zárt világában. Az
aktív és passzív távérzékelési szenzorok regionális, globális területek leképezését biztosítják az
elektromágneses spektrum fotogrammetriai szenzorok látható fénytartományától jelentősen szélesebb
spektrális sávban. A térképészeti célú fotogrammetriai módszereknél homogén pontosságok,
hatékonyságuk mellett két alapvető korláttal is kalkulálnunk kell: a meteorológiai, és a
nemzetbiztonsági függéssel. Hazai viszonyok között egy átlagos esztendőben 20-30 légifényképezésre
alkalmas nap van, ez megnehezíti nagyobb térségek jó minőségű állapotrögzítését. A térképészeti
minőségű légifényképezés nemzetbiztonsági okokból légicenzori felügyelet alatt folyik, így bizonyos
objektumokról csak a titkos ügykezelés betartásával kaphatunk légifelvételeket. A távérzékelési
technológiák napjainkban lassan lefedik a hagyományos fotogrammetriai térképészeti pontossági
igényeket is. Alapvető különbség a szenzorokkal előállított adatokhoz való jogi és üzleti
hozzáférésben van. A távérzékelési műholdak többnyire erős nemzetbiztonsági kontrol alatt
működnek, még a kereskedelmi szolgáltatók is tolerálják a politikai realitásokat. Például az USA
kormányának kérésére a kereskedelmi műholdszolgáltatók nem értékesítenek két láb (60cm)
mértéknél nagyobb felbontású adatokat, de egy lokális fotogrammetriai alkalmazásnál csak idő, pénz
és tároló kapacitás kérdése az akár 3cm-es felbontású képanyag készítése. Az adatokhoz kapcsolódó
felhasználói jogokban is lényeges a különbség. Fotogrammetria módszereknél a felhasználó a saját
igényei alapján előállított adatok tulajdonjogát is megvásárolhatja (ez a gyakorlat), addig a
távérzékelési alapanyagoknál a szolgáltató szervezetek a rendszeresen gyűjtött adatok egy
részhalmazának adott feladatban történő felhasználási jogát értékesítik.
Napjaink mobil mérőrendszerei a különböző helymeghatározási, adatgyűjtési technológiák
integrációjával jöttek létre. A földi, légi vagy műhold platformon integrált mobil mérőrendszer
helymeghatározó komponense egy GPS, IMU, GSM vagy WIFI eszköz, képalkotó komponense
digitális kamera, videokamera vagy lézer szkenner. Az így integrált eszközrendszer lehetővé teszi a
környezet háromdimenziós geometriai modelljének közel valós idejű leképezését, a hagyományos
módszereknél jelentősen nagyobb frissítési frekvenciájú modellek létrehozását. A mobil
mérőrendszerek gyorsaságát és pontosságát beárnyékolja az így előállított adatkészletek magas
költsége és a direkt mérési technológia miatt az adatok környezeti zajokra, elektronikus zavarásra való
fokozott érzékenysége.
Hol vagyok én, és hol van amit/akit keresek? – Az élő város
A mobilitás, az információs társadalom és digitális város eszméivel átitatott felhasználó a
tradicionális statikus térképészeti megoldásokkal szemben a mobil felhasználó(k) térbeli helyzetének
és az általa elérni kívánt helyfüggő tartalomnak valós idejű perszonalizált elérését igényli. A digitális
város a földrajzi, városi tér digitális reprezentációja a gazdasági és társadalmi jelenségek
„digitalizálásával” együtt teremti meg az információs társadalom előnyeként oly gyakran hangoztatott
új mobilitást. Az információs társadalommal kapcsolatos pozitív ígéretek halmazában hajlamosak
vagyunk a tér, idő, hely regisztrálását biztosító globális, regionális lokális helymeghatározási
módszerek korlátainak, technikai nehézségeinek figyelmen kívül hagyására. A mobil pozíció
meghatározás céljaira rendelkezésre álló műszaki megoldások (GPS, IMU, GSM, WIFI, RFID)
alkalmazási lehetőségeit alapvetően befolyásolja az a tény, hogy a helymeghatározást biztosító fizikai
adatokat a csupán passzív fogadó funkcióval rendelkező mobil eszköz (GPS, IMU), vagy pozicionálási
és kommunikációs szolgáltatásokat egyaránt biztosító hálózat (GSM, RFID, WIFI) biztosítja.
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A globális helymeghatározó rendszerek (GNSS) műhold alapú globális rádió navigációs
rendszerek. Legismertebb képviselőjük az USA DoD által fejlesztett NAVSTAR GPS, amely 1978-as
indulása után 1993-ban érte el a teljes lefedettséget. A GPS technológia lehetővé teszi, hogy a passzív
vevő (nincs kommunikációs kapcsolat a műholdakkal) földön, vízen, levegőben a Föld tetszőleges
pontján meghatározhatjuk a pozíciónkat amennyiben biztosított legalább négy műhold jeleinek
zavarmentes fogadása. A műholdak és a vevő egység közötti a GPS polgári és katonai
helymeghatározási szolgáltatást biztosít. Polgári felhasználók számára globális módban 3-10m
pontosságot biztosítanak, differenciális módban lokális területen milliméteres pontosság érhető el. A
mobil navigáció lázában égő felhasználók hajlamosak figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy
navigációs készülékük megvásárlásakor nem szerezték meg a felügyeleti jogot a műholdak és a földi
irányító központ fölött. A rendszer kezelői nemzetbiztonsági okokból bármikor korlátozhatják a
szolgáltatások elérhetőségét és a szolgáltatás pontosságát. További gondokat okozhat az a tény, hogy a
GPS rendszer által szolgáltatott műholdjelek viszonylag egyszerű eszközökkel zavarhatók,
blokkolhatók ellehetetlenítve a navigációs alkalmazásokat. Napjainkban bekövetkeztek az első olyan
bűncselekmények, melynek során a professzionális műszaki ismeretekkel és eszközökkel felvértezett
bűnöző csapat a GPS műholdak kommunikációs frekvenciáját nem zavarta, hanem manipulálta,
letérítve útjáról és csapdába ejtve az értékes rakományú kamionokat.
A hálózat alapú helymeghatározási technológiák alapelve a hálózat bázis állomásai (nagyobb
hatótávolságú GSM, kisebb hatótávolságú RFID, WIFI antenna pozíció) és a mobil egység (mobil
telefon, RFID tag, WIFI képes mobil eszköz) közötti elektromágneses jel terjedésének idejének,
utazási távolságának, irányának alapján a geodézia pontmeghatározási módszereivel (hátrametszés,
előmetszés) a mobil egység pozíciójának kiszámítása. A cellaazonosító alapú (Cell-ID) megoldás
szolgáltatja a mobil egységet tartalmazó cella azonosítóját (8. ábra). Így a helyzeti pontosság a hálózat
bázis állomás sűrűségének függvénye (pl. 50-500 m belterületi, 500m-5km külterületi pontosság GSM
hálózatban). A geodéziai előmetszést megvalósító AOA (Angle of Arrival) megoldás és a távolság
mérésre visszavezethető TOA (Time of Arrival), TDOA (Time Difference of Arrival) és E-OTD
(Enhanced- Observed Time Difference) módszerek alkalmazásának nehézsége abban rejlik, hogy a
hálózat komponenseit és szoftver környezetét a kommunikációs funkciók mellett a helymeghatározási
funkciókra is fel kell készíteni. A mobil eszköz alapú (GPS) és a hálózati technológiák (GSM)
előnyeinek integrálását kísérelik meg a hibrid pozícionáló rendszerek. Az A-GPS (Assisted-GPS)
megoldás egyesíti a GPS nagyobb kültéri helyzeti pontosságát és a fedett városi, beltéri területeken a
GSM rendelkezésre állási biztonságát, 10m alatti helyzeti megbízhatóságot eredményezve. Jelentősen
hátráltatja az említett technológiák tömeges felhasználásának elterjedését a hálózati csomópontok
helyzetének, paramétereinek gyors, eseti változása, az adott szolgáltatás üzemeltetőitől való erős
függés.

8. ábra. Helymeghatározás a BME K épületében mobil telefon GSM cella információi alapján
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Megállapíthatjuk, hogy a technológiai fejlődés által megteremtett új eszközök és a mobil
infokommunikációs hálózatok segítségével a közönséges halandók is lehetőséget kapnak az idő
korlátainak legyűrésére, a tér és idő, mint alapvető erőforrások feletti kontroll megszerzésére, azonban
az egyszerű, megbízható, olcsó, biztonságos tértechnológia még kidolgozásra vár.

A tömeges térbeli adatnyerés megjelenése – integrált mérőrendszerek
Az elmúlt évezredek során a térbeli információszerzés, a külvilágról nyert ismeretek rögzítése,
közlése, értelmezése hosszú fejlődésen ment keresztül, de csak a közelmúlt informatikai robbanása
teremtette meg az emberi élettér feletti „uralmat” a teljes térszerveződési vertikumban biztosító
eszközrendszert (Távérzékelés, GPS, IMU, GSM, RFID, WIFI, Lidar).
A jól fókuszálható és nagy távolságra eljuttatható koherens fényt előállító első lézert 1960-ban
Theodore Maiman alkotta meg. A lézer földi geodéziai méréstechnikai alkalmazása a hatvanas
években megindult, amit 1965-ben követett az első repülőgépes fedélzeti magassági profilmérés Miller
által történő végrehajtása, de a szélesebb gyakorlati alkalmazás feltételeit csak az információ
technológia és a navigációs rendszerek 90-es években bekövetkezett ugrásszerű fejlődése teremtette
meg. A lézerszkennelés során a lézer impulzus által befutott út időmérését vagy ritkábban a
többfrekvenciás vivőjel fázis komparálását használják fel a lézer nyalábot kibocsájtó szenzor és a
visszaverődést okozó objektum közötti távolság pontos meghatározására. Egy impulzuslézerre történő
10cm pontosságú távolságmérés mintegy 0,3 nsec időmérési pontosságot feltételez. Az első egyszerű
fényképtől napjaink elektro-optikai képalkotó rendszereiig aktív és passzív technológiák tömege került
kifejlesztésre a földfelszíni objektumokról visszaverődő elektro-mágneses hullámok leképezésére,
értelmezésére.

9. ábra. Fotogrammetriai és lézerszekenneres adatnyerés vázlata
A képalkotó rendszerek, fotogrammetria, távérzékelés, műholdas helymeghatározás, inerciális
mérőrendszerek és a lézer szkennerek integrációja megteremtette az „olcsó” tömeges digitális
adatnyerés lehetőségét. A fotogrammetriai és a lézer szkenner technológia esetében is alapvető annak
megvizsgálása, hogy az adott technológiával mit is „látunk”, mit regisztrálunk, a nagytömegű adatot
kezelhető formában hogyan tároljuk, hogyan kreálunk a nyers regisztrátumból geometriailag,
radiometriailag korrekt adatot, és hogyan lesz ebből az adathegyből szemantikai jelentéssel bíró
objektum.
Az adatfeldolgozás rögös útja: koordináta, pixel, pontfelhő
A látvány leképezését biztosító eszközök megjelenéséig a képi információ előállításának alapvető
módja az emberi elme által végzett térbeli észlelés vizuális képzet formájában történő rögzítése volt. A
precíziós műszaki, térképészeti igényeket kiszolgáló mérőképet szolgáltató felvevő rendszerek és a
centrális vetítés alapelveit analóg műszertechnikai megoldásokkal hasznosító fotogrammetriai
kiértékelő berendezések új dimenziókat nyitottak a térbeli adatok előállításában. Az analóg
fotogrammetriai eljárások korlátainak kitágítására az 1960-as években megjelentek az analóg
fényképek feldolgozását matematikai modellezési eljárásokkal megvalósító vektoros adatokat,
koordinátákat szolgáltató analitikus kiértékelő műszerek. A képi információ feldolgozási
módszereiben továbbra is a vizuális szemlélés, a humán érzékelés, értelmezés - a szubjektivitás
veszélyével - dominált. A földmérési, térképészeti szakterületen az alapvető feladat a fényképeken
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történő precíziós mérés segítségével a képek geometriai információ tartalmának kinyerése volt az
egyre hatékonyabb számítógéppel támogatott módszerek segítéségével.
A vizuális képi információfeldolgozás előnyös tulajdonságai mellett a szakemberek már az ötvenes
években szembesültek a vizuális feldolgozás korlátaival. Nyilvánvalóvá vált, hogy számos esetben a
képalkotás sajátosságai (radar), a fokozott pontossági igények (térképészet) és a képi információk
nagy mennyisége (távérzékelés) miatt az analóg vizuális szemlélésen alapuló módszerekkel nem lehet
a feladatokat a kor elvárásainak megfelelő szinten megoldani.

10. ábra. A tér leképezése: koordináta, pixel, pontfelhő formában
Elkerülhetetlenné vált a képi információ számítógépes feldolgozás céljaira történő digitalizálása. A
digitális tárolás alapelemeként a képi információt hordozó elemi jel, a pixel került bevezetésre,
lehetővé téve ezzel az absztrakt koordinátákkal modellezett geometria helyett a tónusos képelemek
elemzését és térinformatikai rendszerekben történő hasznosítását.
A digitális képrögzítés megjelenése a múlt század hatvanas éveiben ugyan jelentős előrelépés volt,
de a rendelkezésre álló informatikai kapacitás korlátai miatt alkalmazása elsősorban az adattárolás és
adattovábbítás funkcióira korlátozódott. A hetvenes években megindult a képértelmezés,
képfeldolgozás matematikai eljárásrendszerének megalapozása és kialakultak a mai napig alkalmazott
képátalakítási, alacsony és magas szintű képfeldolgozási, szegmentálási, osztályozási eljárások. Az
analitikus fotogrammetriai mérőrendszerek is elmozdultak a digitális képek hasznosításának irányába,
de a közelmúltig a digitális fotogrammetriai mérőrendszerek alapvető alkalmazása az analóg
műszertechnikai hagyományokat folytató interaktív sztereo-fotogrammetriai kiértékelés volt.
A pixel alapú feldolgozás korlátaival már az analóg vizuális feldolgozási tapasztalatok alapján
tisztában voltak a szakemberek, hiszen a lényeges, tényleges jelentéssel bíró képi információt nem a
pixelek, hanem a pixelek bizonyos csoportjai, az objektumok hordozzák. Az objektumok a pixelek
denzitás és szín információi mellett már alkalmasak olyan tulajdonságok hordozására (alak, méret,
textúra, szomszédság), melyek lehetővé teszik - a pixelek denzitás értékeinek egyszerű statisztikai
osztályozásával szemben szemantikai értelmezésüket, jelentéssel bíró halmazokba történő
besorolásukat.
A fotogrammetria és képfeldolgozás eszközrendszere nehezen boldogult a terepfelszín komplex
objektum rendszerének modellezésével. A fotogrammetria technológiai nehézségei, a homogén,
texturaszegény objektumok (hó, vízfelület, aszfalt) leképezési problémái és a nyers mérőképek
utófeldolgozásának időigénye miatt a mobil adatgyűjtő rendszerekbe integrált lézer szkennerek
megjelenésére mint a mindent megoldó új módszerre tekintettek a felhasználók. A földi, mobil és légi
lézerszkennerek (LIDAR – Light Detection And Ranging) egyrészt gyógyírt jelentenek a vázolt
problémákra, másrészt a másodpercenként 100-600 ezer tereppontot tartalmazó pontfelhő
generálásával egy kisebb munkaterület esetén előállításra kerülő milliárdos nagyságrendű pontfelhő
precíz helymeghatározása (GPS IMU), és az összetett szenzor rendszer direkt tájékozási
kalibrálásának nehézségei komoly kihívást jelentenek a felhasználóknak.
Szemantikai jelentéssel bíró objektumok előállítása
A pixel alapú osztályozással szemben az objektum alapú osztályozással egy strukturáltabb térbeli
adatrendszert állíthatunk elő az összetartozó alkotó elemek képi objektumokba, szegmensekbe történő
besorolásával. A szegmentálás alapulhat denzitás értékeken, textúra paramétereken, a pontfelhőből
generálható magassági információn vagy a képelemekből származtatott geometriai és egyéb
statisztikai paramétereken.
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Az objektum alapú szegmentálás lehetőséget biztosít a vizsgálandó jelenség, objektum észlelését,
azonosítását, elemzését legjobban szolgáló egyedi szegmentálási lépték definiálására. Az eltérő,
hierarchikusan egymásra épülő szegmentálások lehetőséget teremtenek a képobjektumok rendszerének
felépítésére. Egy erdő esetén a pixelekből kiindulva az 1. réteg tartalmazhatja a fa objektumot, a 2.
réteg a facsoportokat, a 3. réteg az erdőrészleteket. Egy épület esetében az 1. réteg tartalmazhatja az
épület felülnézetben leképződő elemi objektumait, kémények, tetőablakok, kibúvók, a 2. réteg a
komplex tetőelemeket, a 3. réteg pedig a komplex épületet (4. ábra).
Az egyes hierarchia rétegekhez tartozó objektumok szegmentálásának paraméterezése az alatta
lévő szint komponens objektumainak radiometriai heterogenitása és a komponens objektumok
alakjának simasága, kompaktsága alapján történhet. Az 11. ábrán áttekinthetjük az eredeti pixelek
halmazát, valamint a skálaparaméterek és homogenitási kritériumok hangolásával előállt objektum
hierarchiát.
A szegmentált adatrendszer objektumainak tulajdonságai, kapcsolatai és a komponens
objektumokhoz és szuper-objektumokhoz való viszonyra építve az objektumorientált osztályozás
alkalmassá válik felhasználói objektumok generálására.

11. ábra. Szegmentálási hierarchiák: pixel-kémény-tető-épület
Pontfelhő – segítség, vagy újabb probléma?
A fotogrammetriai technológia alkalmazása során az idő és munkaigényes indirekt tájékozás és a
homogén, textúraszegény felületek megbízhatatlan magassági reprezentációja nehezen leküzdhető
gondot okoz a felhasználóknak. A lidar rendszerek nagy magassági megbízhatósága miatti eufória
következtében hajlamosak vagyunk megfeledkezni a lidar kedvezőtlenebb síkrajzi felbontásáról, az
éles törésekkel jellemzett objektumok határainak bizonytalanabb reprezentációjáról és milliós
pontfelhő kezelési nehézségeiről.
Székesfehérvár belvárosi mintaterületén a TopoSys Falcon lézerszkennerrel végzett mérés és
digitális fotogrammetriai felvételezés során előállított adatokon szemléltetjük a georeferált
adatrendszert.

12. ábra. Ortofotó (0,5m RGB, NIR) , pontfelhő (2x 45 millió pont, 5-10 pont/m2), és egy metszete
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A lidaros mobil mérőrendszer regisztrálja a lézer és képalkotó szenzorok pillanatnyi pozícióját
(GPS, IMU-> X,Y,Z, fi, om, ka) és a munkaterület digitális légifényképét, melyből levezethető a lézer
impulzus első, utolsó visszaverődését okozó tereppont térbeli helyzete. A pontfelhő szemantikai
osztályozásánál így nem csupán egy geometriai primitívre támaszkodhatunk. Rendelkezésünkre áll
egy kibocsájtott impulzus esetén a felszínről történő első visszaverődés (First Echo: Épület, Magas
növényzet), amely nagy valószínűséggel a épületek tetejéről, vagy a magas növényzet felszínéről
verődött vissza, az utolsó visszaverődés (Last Echo: Talaj, Alacsony talajtakaró növényzet ) és a két
szélső érték közötti objektum részletekről visszaverődő közbenső pontok halmaza (Második
koronaszint, Cserje szint, Objektum részletek).
A lidar és fotogrammetriai technológia objektív összehasonlítása igen nehéz feladat a két
technológia jelentősen eltérő jellemzői miatt, így csak a lényegesebb szempontok kiemelésére
szorítkozunk. A közölt adatok a 13. ábrán látható 5 négyzetkilométeres, székesfehérvári mintaterületre
vonatkoznak.
Vizszintes felbontás: A fotogrammetriai digitális képalkotó rendszerek vízszintes felbontása
azonos felvételezési elrendezés esetén jelentősen nagyobb, mint a lidar rendszereké. A topográfiai célú
lidar rendszerek jellemző terepi felbontása 1-10 pont/m2, a fotogrammetriai rendszerek esetében 10100 pont/m2 (3 -10 cm pixelméret).
Magassági megbízhatóság: A topográfiai lidar rendszerek átlagos magassági pontosságát
alapvetően a direkt tájékozás pontossága (GPS, IMU) és a repülési magasság által determinált jel/zaj
viszony határozza meg (mxy > 2 mz). A fotogrammetriai rendszerek esetében a vízszintes pontosság a
pixel méret tört része, a magassági pontosság pedig alapvetően textúra függő (mz > 2 mxy).
Tájékozás: A fotogrammetria hagyományosan előzetesen jelölt illesztőpontok segítségével
indirekt módon utólagos légiháromszögeléssel biztosítja a képek georeferálását. A lidar rendszerek
esetében szükség van a pozíció (GPS) és a dőlés (IMU) valós idejű meghatározására, így nincs
szükség nagyobb munkaigényű utófeldolgozásra, de megbízható eredményt csak az eszközrendszer
kalibrációja biztosít. A GPS és a direkt tájékozás fotogrammetriai rendszerek esetében is alkalmazható
a terepi mérés és az utófeldolgozás csökkentésére, így ez a különbség napjainkban elmosódik.
Adatmennyiség: A nagyméretarányú, nagypontosságú geodéziai felmérés költséges volta miatt a
terepi mérés többnyire a modellezendő objektum diszkrét kulcspontjaira korlátozódik, így egy adott
jelenség igen kis adatmennyiséggel leképezhető (Földmérési alaptérkép ~3Mbyte). A fotogrammetriai
állapotrögzítés már részletesebb geometriai és szemantikai jellemzést biztosít (Ortofotó ~ 20Mpixel,
0,5m RGB, NIR). A légi lézerszkennelés az első és utolsó visszaverődés detektálásával már jelentősen
nagyobb adatmennyiséget eredményez, de nem biztosítja a kulcspontok, élek, törések leképződését. (
Légi lidar pontfelhő (2x 45 millió pont, 5-10 pont/m2). A földi lidar lehetőséget biztosít a centiméteres
részletességű objektum reprezentációra, igen nagy pontmennyiség generálásával 25 millió pont/ha
azaz 2500 pont/m2).
Nagypontosságú térbeli adatrendszer csak integrált technológiával, a teljes felvételezési és
feldolgozási folyamat minőségbiztosításával valósítható meg. A 3D adatrendszerek előállítása és a
komplex objektumok automatikus generálása során kiváló alapot képez a lidar 3D pontfelhő. A nagy
felbontású és nagy síkrajzi pontosságú - emellett a megszokott vizuális élményt és robosztus
ellenőrzést biztosító - képi információ magassági értelmű bizonytalanságait pedig jól kompenzálja a
lidar nagy magassági megbízhatósága (13. ábra).
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13. ábra. Geodézia, Fotogrammetria, Földi/Légi Lidar integráció: Repülési tengely, Lidar sávok,
Ortofotó+Földmérési alaptérkép, Lidar pontfelhő

A felhalmozott ismeretek hatása az eszközökre, módszerekre: empíria, teória,
szimuláció, e-tudomány
Az elmúlt évezredek alatt a korai tudomány és technológia alapvetően a természeti jelenségek,
környezet megfigyelésével felhalmozott tapasztalatok empirikus jellemzőinek leírására koncentrált.
Az így kialakuló empirikus tudományt tekintette Jim Gray az első tudományos paradigmának (Hay
2009).
Az elmúlt néhány évszázadban - Kepler, Newton nevével fémjelzett - a természeti törvényeket
elméleti modellekkel leíró teoretikus tudomány megjelenésével köszöntött be a második tudományos
paradigma.
A huszadik században a tudomány és technológia hétköznapjaiban megjelenő problémák egyre
komplikáltabbakká váltak, nehézséget okozott az összetett jelenségek teoretikus modellekkel történő
leírása, analitikus megoldása. A mérés, regisztrálás, számolás digitális segédeszközeinek
megjelenésével a huszadik század derekán megjelentek a szimulációs megoldások - létrehozva a
harmadik tudományos paradigmát.
Az ötvenes években megjelenő információtechnológiai eszközrendszer gyökeresen megváltoztatta
a tudomány és technika eszközrendszerét. A különböző jelenségeket reprezentáló adatok
előállításának, regisztrálásának, tárolásának, strukturálásának költsége drasztikusan lecsökkent,
lehetővé téve egy-egy jelenség vizsgálata során giga-, terra- napjainkra petabájt méretű adatrendszerek
létrehozását, felhasználását. Az így napjainkban formálódó – az empirikus, teoretikus és szimulációs
módszereket petabájt méretű tudásbázison integráló megoldás a negyedik paradigma az e-tudomány.
Az egyre növekvő mennyiségű nyers adatrendszer uralása szinte reménytelen feladat. Az
alapadatok logikai kapcsolatait magába foglaló információ már komplex feldolgozási lehetőségeket
biztosít. A kontextusba ágyazott információ által létrehozott tudás a szakértői rendszerek alapvető
építőköve. Az ebből szintetizálható alkalmazott tudás (bölcsesség) a mesterséges intelligencia
rendszerek ígérete.
Az e-tudomány alapvető motorja az IT fejlődés, de egyre gyakrabban ütközünk bele a tudomány
és technológia eltérő jellegzetességeibe (Ropolyi 2006). A technológia egyre hatékonyabban,
eredményesebben küzd meg egy célracionális, szituációfüggő, lehetőségekre irányuló feladatrendszer
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„tudni hogyan” kérdését megválaszoló problémákkal. Miközben a tudományos megközelítés az
eredményességet háttérbe szorítva, szemlélődő, szituációfüggetlen módon keresi a választ a „miértre”.
A bennünket körülvevő tér objektumainak, jelenségeinek modellezése mind a mai napig komoly
kihívást jelent a környezet formálásában (mérnökök, művészek, társadalom tudósok) és a tér
regisztrálásában szerepet játszó szakemberek (geodéták, térképészek, térinformatikusok) számára. Az
informatika hőskorában rendelkezésre álló eszközök korlátai nem tették lehetővé a környezet komplex
viszonyait, a rész és egész közötti összefüggéseket, a tér, idő és hely közötti összetett kapcsolatokat
egyaránt kezelő megoldások megvalósítását.
A térkép formájában létrehozott ikonikus vizuális modell a „valóság kicsinyített másaként” került
interpretálásra, amely alapvetően a „mi volt?”esetleg a „mi van?”kérdésre kívánt válaszolni. Az
informatika világában a statikus megjelenítést felváltotta a valós idejű megjelenítés, ahol a
megválaszolandó kérdés a „mikor?”, „hol?”„mi van?”vagy „mi lehetne?”szimbolikus matematikai
modellekre épülő szimuláció vagy virtuális valóság formájában. Napjaink információs rendszereinek
heterogén felhasználói környezete, a nagy értékű adatkészletek interoperabilitása az adatgyűjtéssel
kapcsolatos alapelvek újragondolására készteti a szakembereket. A vizsgált jelenség helyzetét,
kiterjedését leíró geometriai tér, a jelenség állapotváltozását leíró idő, és a jelenség, mint hely fogalmi
leírását biztosító ontológiai jellemzők egységes informatikai rendszerekben történő kezelése igen
esetlegesen valósul meg.
A méréstechnikai módszerek rohamos fejlődése nyomán az elmúlt emberöltők során egyre
hatékonyabbá és olcsóbbá váló adatgyűjtés kitört a kisszámú diszkrét adat meghatározását biztosító
szerepkörből. A képi alapú földi, légi, űrbeli adatnyerés, a műholdas helymeghatározó rendszerek
(GPS), hálózati regisztrációs és helymeghatározó technológiák (GSM, WIFI, RFID), mobil
mérőrendszerek széles körű elterjedése alapvető áttörést eredményezett a méréstechnikában. A néhány
kulcspontjukkal reprezentált objektumábrázolás mellett egyre jelentősebb szerepet kapnak a
környezeti viszonyokat nagy geometriai hűséggel leíró (esetenként már a folytonos mintavételezés
ígéretét nyújtó) háromdimenziós komplex modellek. Napjaink felhasználóinak azzal az abszurd
helyzettel kell megbirkózni, hogy nagyobb tömegű bit és koordináta áll esetenként rendelkezésre egyegy feladat megoldása során, mint amit racionálisan hasznosítani tudnak.

Informatikai adatmennyiségek napjainkban
Új egységet kell megtanulni napjainkban, ha informatikai adatmennyiségről beszélünk. Több mint
1,2 Zettabájtnyi (1 ZB = 1021 bájt = 1 milliárd Terrabájt) az az adatmennyiség, amilyet az International
Data Corporation szerint 2010-ben a világ produkált. Ez nagyjából annyi adatnak felel meg, mintha
100 éven keresztül küldenének üzeneteket a Twitteren. Mark Liberman szerint a világ eddigi összes
emberi beszédét 16 kHz 16-bit audiofájl-ként digitalizálva 42 Zettabájt információt kapunk. 2002 óta
beszélhetünk igazán digitális korszakról, hiszen abban az évben haladta meg a digitális információ
mennyisége az analóg adatokéit, s jelenleg az összes tárolt információmennyiség 94%-a digitális.
Már 2007-ben több mint 1.9 Zettabájt digitális adatot hoztunk létre és továbbítottunk
kommunikációs illetve képalkotó készülékek segítségével. Szintén 2007-es adat - az University of
Southern California kutatói szerint - az összes akkori tárolt információ mennyiség (beleértve a merev
lemezeket, könyveket, bankkártyákat és mikro-chipeket, stb.) kb. 256 exabájt volt. Mivel azóta is a
tárolt és továbbított információ mennyiség exponenciálisan szinte állandó növekedési ütemet mutat
(évente ~ 23%-kal nő), könnyen érthetővé válik, hogy a hatalmas 10-hatványokat jelentő prefixek
(Peta, Exa-, Zeta-, Yotta-,…) az informatikában ilyen gyakran változnak. (Ezért talán nem ártana az
ezekkel való kifejezéseket is megtanítani az elemi iskolában). De a gigantikus számok nem csak az
emberek által kifejlesztett mesterséges információmennyiség leírására használhatók, hanem a
természetben fellelhető élőlények , dolgok spontán információmennyiségére is alkalmazhatók. Például
az emberi DNS információtartalma nagyságrendileg 100-szorosa a 2007-ben különféle
számítástechnikai hordozóeszközökön tárolt információmennyiségnek. Ugyancsak 2007-es adat
szerint az információs adatközlő rendszerek 1.9 Zettabájt információt továbbítottak, ez nagyjából
fejenként és naponta 174 újságnyi információt jelent.
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Ezzel párhuzamosan az informatikai eszközök számítási kapacitása évente 58%-kal nőtt, 2007-ben
az összes számítógép együttes működése másodpercenként 6.4*1018 művelet elvégzését tette lehetővé.
Bármennyire is lenyűgözően ezek a számok, a számítógépek által tárolt, feldolgozott és továbbított
információ mennyisége eltörpül a természetben tárolt és feldolgozott információéhoz.
Martin Hilbert, az UCLA vezető kutatója szerint 3 fontos tényező van az információval
kapcsolatban:
1. mennyi információt tudunk tárolni ( az információ tárolókapacitás ~2 évente duplázódik)
2. mennyi információt tudunk kommunikálni (egy ember napi kommunikációja ~6 újság/nap)
3. mennyi az információ feldolgozási kapacitás (ez nő a leggyorsabban, kb. 9-szer gyorsabb,
mint a gazdasági növekedés üteme). A világ összes számítógépének teljesítménye együttesen
másodpercenként megközelíti azt a teljesítményt, amit az emberi agy ingerületátadási
sebessége másodpercenként.
Ezek után kérdésként merül fel, hogy mennyi információt képes egy ember befogadni illetve
kibocsájtani? Neumann János számítása szerint egy emberi élet összes észleléseinek adatmennyisége,
az agy tárolási kapacitása 2,8*1020 bájt.
Az információ feldolgozást sokan sokféleképp próbálják fokozni és hatékonyabbá tenni.
Gyorsolvasási technikák jöttek létre, de a mai fiatalok többsége inkább a párhuzamos információ
feldolgozást helyezi előtérbe (pl. egyszerre hallgat zenét, chatel, illetve tanul). Az agykutatókat is
foglalkoztatja az a kérdés, hogy mennyire párhuzamosítható a különféle információk együttes
neurofiziológiai feldolgozása?
Az eredmények azt mutatják, hogy az egyes feladatokban szerzett gyakorlat révén az agy elsajátít
egy automatizmust, amely „felszabadít” bizonyos aktív területeket az agyban ami lehetővé teszi a
másik tevékenységhez kötődő jelfeldolgozást (neurophysiological trimming). Sok kérdés tisztázatlan
az egész mechanizmusban, de az biztos, hogy további fMRI - illetve viselkedéstudmányi kutatások
szükségesek a konkrét kölcsönhatások megállapítására.

Az információ technológia szerszám vagy intelligencia?
Az információ technológia a különféle típusú információ kezelésével, tárolásával,
visszakeresésével, továbbításával foglalkozó tudomány. Bár viszonylag fiatal tudomány (alig 60 éves),
mégis rendkívül szerteágazó feladatkört tartalmaz. Benczúr szerint a Shannon féle matematikai
elmélet alapvetően a véletlen jelenségek elméletére épít. Ezzel ellentétben a számítógépek világa a
kiszámíthatóságon alapul. Két entrópia fogalom, a Shannon entrópia és a Kolmogorov entrópia
jellemzi a két világ információmennyiségét. A Shannon entrópia a jövő véletlen lehetőségeinek
várhatóértékben legtömörebb leírására irányul, míg a Kolmogorov entrópia a múlt tényeinek,
adatainak legtömörebb jellemzését méri. Gyakorlati szerepük kizárólag a nagy teljesítményű
számítások révén, és csak közelítőleg nyer értelemet. A két világot, filozofikusan fogalmazva a jövőt
és a múltat, a kiszámítás köti össze számunkra.
A változások következtében ma már nem az információkhoz való hozzájutás az elsődleges
szempont, hanem sokkal inkább az információ rendszerezése, hatékony feltérképezése, megosztása,
használatba vétele a fontos. Ehhez nagyon fontos az információ kódolása, a mesterséges intelligencia
kutatói is ezeket a kérdéseket vizsgálják. Nem minden tudás kódolható eredményesen a számítógép
számára. Például nehezen tudjuk binárisan leírni, hogy hogyan kell járni, úszni, vagy jó zenét szerezni.
A magyar származású Michael Pollányi az ilyen – nem kódolható tudást- tacit (rejtett) tudásnak
nevezte. Napjaink egyik fő feladata mégis az a szándék, hogy a lehető legtöbb tudást kódolhatóvá
tegyük. A témában leggyakrabban idézett Polányi a tudást személyesnek és individuálisnak tekinti.
Személyes, amennyiben szociális kontextusban jön létre. És individuális, amennyiben nem egy
szervezet, vagy közösség, hanem az egyén birtokolja. Polányi szerint a tudás nem magyarázható meg
pusztán szavakkal. Ez azért van, mert az információ feldolgozása, és a tudás előállítása mentén
többféle tudatosság dolgozik a tanuló emberben – nem csupán a közvetlenül szolgáltatott tények, de a
tágan értelmezett környezeti hatások ezer apró zaja is befolyásolja az adott információ értelmezését
(Polányi, 1992). Ezen kívül a hagyomány, az apáról a fiúra szálló ősi technikák, praktikák mind részét
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képezik a hatékony tudásnak, információ feldolgozásnak. Az explicit - kinyilvánított, leírható tudás
tehát mélyebb rétegekben, a tacit tudásban gyökerezik. A tudás két szintje, a tacit tudás - a
hallgatólagos, személyes tudás - emberek által létrehozott, az emberek érzelmi - indulati
tudatrétegeitől nem különválasztható. A tudás két szintje, a tudni, mit (explicit) és a tudni, hogyan
(tacit) egymás nélkül nem működnek hatékonyan (Lehmann 2000). Hiába rendelkezünk tényszerű
ismeretekkel egy témában, ha nem tudjuk ezt alkalmazni, s hiába vannak készségeink, ha nem
rendelkezünk a sikeres használatukhoz szükséges tényszerű tudással.

Van –e tennivalónk napjainkban
hasznosításában?

a

Zettabájt

méretű

digitális

univerzum

A digitális univerzum zetabájt méretű adatrendszere egy új paradigmát teremt. A hagyományos
ismeretgyűjtés, rendszerezés, elemzés, megosztás kommunikáció elmúlt emberöltők alatt kialakult
tapasztalati, analitikus, szimulációs módszerei perifériára szorulnak. Az IDC 2010-es prognózisa
vázolja a következő egy évtized trendjét: 2020-ra a digitális univerzumban keletkező adatmennyiség
44- szeresére növekszik, a kezelendő adategységek száma (a szétaprózódó file gyakorlat
következtében) 67- szeresére növekszik, a rendelkezésre álló tárolási kapacitás „mindössze” 30szorosára növekszik – ezzel szemben a humán erőforrás, az informatikailag képzett szakemberek
száma 1,4-szeresére nő.

14. ábra. A keletkezett és tárolható információ közötti rés prognózisa
E legszűkebb keresztmetszet a humán erőforrás, ami rendkívüli kihívás az informatikai alkalmazás
számára. A meglévő (többnyire kiváló) informatikai képzés nem alkalmas az egyre növekvő szakadék
áthidalására, az informatikai világ szakmai közösségének fel kel vállalni a zetabájt világ által
kikényszerített paradigmaváltást. Az IT szereplőinek erőfeszítéseket kell tenniük a bonyolult
jelenségek modellezését támogató nagy adatrendszerek létrehozását, rendezését, elemzését biztosító
eszközök fejlesztésére és kreatív használatának elsajátítására. Az információ technológia hétköznapi
életet átható jellege miatt kiemelt figyelmet kel szentelni az információ védelem, biztonság
kérdéskörének. Az IDC prognózisa szerint a nem védett felhasználói adatok mennyisége 2020-ra eléri
a 10 Zettabájt nagyságrendet.
Az információtechnológiai eszközök izolált használata háttérbe szorul. A hálózati világba
betagozódott eszközök, felhasználók egyre nagyobb mértékben támaszkodnak a számítási felhőkben
koncentrálódó centralizált eszköz, adat és alkalmazás szolgáltatásokra - megkerülhetetlenné vált az új
IT eszközrendszer a „cloud computing” beemelése a felhasználók világába.
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NGN koncepció és térségfejlesztés: Magyarország szélessávú helyzetének
elemzése
NGN conception and regional development: analysis of broadband situation of Hungary
Botos Szilvia
Debreceni Egyetem, Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma, Gazdálkodástudományi
és Vidékfejlesztési Kar, Gazdaságelemzés-módszertani és Alkalmazott Informatikai Intézet
Abstract. Broadband networks have a positive effect on the operation, efficiency and innovation activities of
different institutional units, companies and markets furthermore on the interaction of social groups. Each of
them means new opportunities for stakeholders of economy and society and plays central role in forming the
structure and evolution of economy. This hypothesis is supported by my correlation test. The result of it
shows significant relation between network characteristics and general socio-economic factors. As a result of
it the value of ICT infrastructure and services is increasing. Penetration of NGN is growing in Hungary, more
than 2090 municipalities are available with fiber, and developing of NGA is continuous in big cities. The
traffic of BIX has doubled in three years, which was mainly caused by the increased data traffic of large
cities, so there is a demand that ensures the return on investment. The situation of underdeveloped rural
regions is difficult. In these areas first the claim to its usage has to be created with developments in order to
achieve the future socio-economic objectives. This is a very important issue therefore it plays an essential role
in European Union and national strategies and also regional and local development concepts. Because of
market shortage development of access networks is carried out with state aid, because the quality of business
environment is insufficient. Investment of great value related to EU projects in Hungary has been realized,
and the ECOP 4.4.2 was the most successful. The realization of the development impact assessment is also
important. More ICT indexes have been developed for international comparisons and in my study I give a
brief outline of key indicators. As regional development is getting more and more important, regional analysis
also has become an important task, and for this such a monitoring tool is required which is suitable for
evaluation of socio-economic impact of developments on regional and settlement level. My aim is to develop
such an indicator, and in my study I present its methodological basis and the first steps which are necessary
for the preparation.
Keywords: land, regional development, broadband project, indicator.

Összefoglaló. A szélessávú hálózatoknak pozitív hatása van a különböző szervezeti egységek, vállalatok és
piacok működésére, hatékonyságára, az innovációs tevékenységükre, továbbá a társadalmi szereplők
kölcsönhatásaira. Ezek mindegyike új lehetőségeket tartogat a gazdaság és a társadalom szereplői számára és
központi szerepet tölt be a gazdaság szerkezetének és fejlődésének alakításában. Ezek alapján felállítottam a
hipotéziseimet, melyeket vizsgálataimmal támasztottam alá. A korrelációs teszt eredménye azt mutatatta,
hogy a hálózathoz köthető tényezők és más általános társadalmi-gazdasági tényezők között szoros kapcsolat
van. Ennek nyomán az infokommunikációs infrastruktúra és az azon nyújtott szolgáltatások értéke is egyre
növekszik. Az NGN térnyerése hazánkban is folyamatos, 3152 településből már több mint 2090 érhető el
optikai szálon, és a nagyvárosok esetében az NGA fejlesztése is folyamatos. A BIX forgalma három év alatt
megduplázódott, melyet elsősorban a nagyvárosok megnövekedett adatforgalma okozott, tehát van kereslet,
ami biztosítja a megtérülést. Problémás azonban az elmaradottabb vidéki térségek helyzete, ahol a távolabbi
társadalmi-gazdasági célok elérése érdekében elsőként a fejlesztésekkel kell igényt teremteni a használatra.
Kiemelkedően fontos kérdéskörről van szó, ezért nem csupán az Európai Uniós és nemzeti stratégiákban van
fontos szerepe, hanem a regionális és települési szintű fejlesztési koncepciókban is. A piaci elégtelenségek
miatt állami szerepvállalással történik a hozzáférési hálózat fejlesztése, mert az üzleti környezet nem
megfelelő. Hazánkban is milliárdos nagyságrendű beruházások történtek nemzeti és Európai Uniós
projektekhez kapcsolódóan, melyek közül a legnagyobb eredményt a GVOP 4.4.2 jelű pályázat érte el. A
fejlesztések megvalósulása mellett az elért hatások vizsgálata is fontos. Nemzetközi összehasonlításokhoz
több IKT index is kidolgozásra került, a legismertebbeket a tanulmányban ismertetem. A térségfejlesztések
előtérbe kerülésével különösen fontos feladattá vált a regionális elemzés, ehhez azonban még szükséges olyan
monitoring eszköz, mellyel nyomon követhető a fejlesztések társadalmi-gazdasági hatása, regionális és
települési szinten. Célul tűztem ki egy ilyen indikátor kidolgozását, melynek módszertani alapjait, és az
elkészítéshez szükséges adatfeldolgozás első lépéseit a tanulmányban ismertetem.
Kulcsszavak: vidék, térségfejlesztés, szélessávú program, indikátor.
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Bevezetés
A szélessávú hozzáférési hálózatokra mindenütt szükség van. Ott is, ahol a szolgáltatóknak üzleti
alapon ezt létrehozni már nem éri meg, és csak a támogatási forrásokra lehet számítani. A fontosabb
indokok a következők:
• Az NGN hálózat kialakulásának nagy szerepe van az elektronikus szolgáltatások
elterjedésében, a digitális szakadék csökkentésében, az elmaradott térségek felzárkózásában,
ezáltal az információs társadalom megvalósulásában. Az egyik legfontosabb állami
szolgáltatássá az Ügyfélkapu vált az utóbbi években. A felhasználók száma 40%-kal nőtt alig
két év alatt. E szolgáltatást vidéki térségekben is használják, a mezőgazdasági
tevékenységekhez kapcsolódó adminisztrációkhoz és támogatások igényléséhez is
szükséges.
• Az NGN koncepcióval megvalósuló szélessávú hozzáférési hálózatnak jóléti hatása is van a
társadalomban (pl. tartalomszolgáltatás igénybevétele, oktatás, formális és informális
tanulás, stb) és ez segíti az elmaradottabb térségekben is a népesség megtartását.
• Az NGN gazdasági és üzleti előnyt biztosít a vállalkozások számára. A szélessávú
infrastruktúra fejlesztések hatásainak pontosabb meghatározása regionális (kistérségi és
települési) szinten.
Az infrastruktúra fejlesztések igen költségesek, akár szolgáltatók által, akár állami segítséggel
valósul meg. Az NGN hálózati fejlesztések megvalósítása mind beruházási és pénzügyi szempontból
valamint gazdasági hatását tekintve is fontos, ezért választottam kutatási témámnak ennek elemzését.
A kutatómunkámban:
• Áttekintést adok az NGN fejlesztések általános jellemzőiről, társadalmi-gazdasági
jelentőségéről
• Feltérképezem a vidéki régiók szélessávú ellátásának problémakörét és megoldási
lehetőségeit
• Elemzem Magyarország szélessávú helyzetét, és a szélessávú fejlesztésekhez kapcsolódó
projekteket, stratégiákat
• Kiválasztom a szélessávú infrastrukturális fejlettség méréséhez alkalmas módszereket,
indexeket
• Illetve ki kívánok alakítani egy olyan modellt és egy megfelelő index módszertani alapját,
mely regionális vizsgálatokra alkalmazható

A kutatási téma elméleti megalapozása
Bár már évekkel ezelőtt kialakult az új generációs hálózatok koncepciója, a megvalósítás kérdései
ma is egyre nagyobb érdeklődésre tartanak számot. Tudományos cikkekben és fórumokon egyaránt
vitáznak arról, hogy hol van rá szükség, hol hatékony a kiépítése, milyen költségcsökkentő
megoldások jöhetnek számításba, és milyen társadalmi és gazdasági haszna van a megvalósult
infrastruktúrának.
Az NGN kialakulása és kapcsolódó fogalmak tisztázása
A távközlési, az informatikai és a médiaágazatok összeolvadása általánosan érzékelhető, mind több
területet felölelő folyamat. E három ágazat technológiáit együttesen információs társadalmi
technológiáknak (IST) nevezik, kifejezve meghatározó szerepüket a társadalmi előrehaladásban (Sallai
és Abos, 2007). A különböző távközlő hálózatok konvergenciája egységes protokollon alapuló,
intelligens, a szolgáltatások kialakítása szempontjából rugalmas hálózat kialakulásához vezet
(Bartolits, 2005), melynek általános elnevezése az NGN. Miután a piac által generált fejlődésről és
fejlesztésről van szó, az NGN megjelenése természetes folyamat. A szolgáltatóknak egyre magasabb
felhasználói igényeket kell kielégíteniük, ha meg akarják tartani a pozíciójukat, ehhez pedig alacsony
költségű, modern technológia szükséges, mellyel alacsony előfizetői díj mellett magas színvonalú, ún.
„one-stop” szolgáltatást tud nyújtani. Emellett az adatforgalom is többszörösére növekedett –
nagyrészt a multimédiás tartalmak és az előfizetői létszám növekedése miatt – amit már csak nagy
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kapacitású hozzáférési hálózaton lehet továbbítani. Ezért a kutatásaimat az NGN hozzáférési hálózati
szintjére, az NGA hálózatokra fókuszálom, bár ez kisebb településméretek esetén vonatkozhat a
felhordó (ún. aggregációs) hálózatra is. Az NGA hálózatok kiépítését fontosnak tartják, hogy vidéki
területeken is dinamizmust és versenyt vigyenek a szélessávú szektorba. (Ruhle et al, 2011). Egyrészt
üzleti növekedési lehetőséget (Triple Play, Quadra Play) jelent a szolgáltatóknak (Picot és Wernick,
2007), másrészt így a szolgáltatók megjelenhetnek egymás piacán, ami még nagyobb versenyt és
további technológiai fejlesztéseket generál.
A DSL technológiában még vannak tartalékok, így az inkumbens szolgáltatók meglévő rézkábeles
infrastruktúrájukat viszonylag nem túl nagy ráfordítással alkalmassá tehetik a jelenlegi és a közeljövő
igényeinek kielégítésére. Zöldmezős beruházások esetén azonban az előfizetői hozzáférést is optikai
kábellel célszerű megoldani. Előretörőben van az FTTH megoldás PON technológiával, ethernet
alapon (E-PON), illetve gigabit alapon (G-PON) (Bartolits, 2008).
A tanulmány megírásakor egy fontos kérdés az volt, hogy a szélessávú infrastruktúra-fejlesztési
projekteket milyen fejlesztési szinten érdemes kezelni. A megfelelő szint kiválasztásához
elkerülhetetlen volt a fejlesztési fogalmak (területfejlesztés, vidékfejlesztés, városfejlesztés,
településfejlesztés, térségfejlesztés) tartalmi és területi lehatárolása, a köztük lévő kapcsolat
meghatározása. Ez azért fontos, mert az eltérő értelmezésekből más szabályozás, intézményesítés és
cselekvés következhet (Faragó,2010). Annak ellenére, hogy törvényi megfogalmazások vannak, a
fogalmak használata nem egységes. A fejlesztési feladatok két szempontból csoportosíthatóak egy
fejlesztési fogalom köré. Egyrészt a feladatok irányultsága szerint, másrészt hogy milyen területi
egységhez köthetőek. A következőkben bemutatom, hogy a szélessávú infrastruktúra-fejlesztési
projekteket miért térségfejlesztési szinten értelmezem.
Az urbánus és a rurális területeknek számos specifikus gondja és beavatkozási igénye van. Ha az
ilyen típusú sajátos problémáknak megfelelően osztjuk fel a területfejlesztést, akkor kapjuk a
városfejlesztést és vidékfejlesztést (Faragó, 2010). Kulcsár (Kulcsár, 2011) a vonalas infrastruktúra
építést – a szélessávú infrastruktúra is ide tartozik – tipikusan vidékfejlesztési programok
kategóriájába sorolja. Ez logikus, hiszen az államilag támogatott szélessávú infrastruktúra-fejlesztési
programok főként a kevésbé ellátott, elmaradott (azaz vidéki) térségeket célozzák meg. Véleményem
szerint azonban ezek a projektek nem csupán a vidéki térségeket érintik, hiszen a szolgáltatói
fejlesztések a városi térségekben is folyamatosak és kiterjednek azok szélesebb agglomerációjára.
Továbbá a megvalósult infrastruktúra hatékonyságát mind a vidéki, mind a városi településeken
érdemes vizsgálni. A feladatok irányultsága szerint tehát a szélessávú fejlesztésekre a területfejlesztés
fogalma lenne megfelelő.
A területfejlesztés - törvényben megfogalmazott - egyik célja a főváros és a vidék, a városok és a
községek, illetve a fejlett és az elmaradott térségek és települések közötti – az életkörülményekben, a
gazdasági, a kulturális és az infrastrukturális feltételekben megnyilvánuló – jelentős különbségek
mérséklése és a további válságterületek kialakulásának megakadályozása, társadalmi esélyegyenlőség
biztosítása érdekében (Faragó, 2010). A szélessávú infrastruktúrafejlesztések célja egybecseng a
területfejlesztés céljával, de a területfejlesztés tértudományi értelemben a települési szinttől a nemzeti
szintig egyaránt értelmezhető. A fejlesztési programok főként egy-egy település hatáskörébe tartoznak,
azonban minden beavatkozás valamely területegység változását is jelenti. Bármelyik településen
végrehajtunk egy fejlesztést, az egyben a nagyobb, a befogadó terület mutatóinak a változását is
jelenti, illetve a nagyobb téregységben elhatározott fejlesztés végső soron egy vagy több településen
realizálódik. A szélessávú infrastruktúra-fejlesztések hatása is ilyen, a megvalósult infrastruktúra által
települések közötti összeköttetés is megvalósul. Így a fejlesztés tulajdonképpen egy nagyobb térséget
vagy régiót érint és nem csupán a települést. A térségfejlesztés a területfejlesztés azon része, amely
egy konkrét térség fejlesztésére irányul, vagy valamely funkcionális területegység (régió, megye,
kistérség) fejlesztésére koncentrál (Faragó, 2010).
A fenti okok miatt ezért a térségfejlesztés fogalom használatát tartom a legalkalmasabbnak a
szélessávú infrastruktúra-fejlesztési projektek esetében.
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Az NGN fejlesztés megalapozottsága, ösztönzése
A hozzáférési hálózati rész kiépítése és hatásmechanizmusa igazán érdekes kérdés a települési
szinttől a nemzetközi szintig, a beruházási érték óriási, a megtérülés hosszú távon valósul meg és
bizonytalan. Szolgáltatók mielőtt fejlesztéseket végeznek igen komoly megtérülési elemzéseket
készítenek, és csak ott építenek ki infrastruktúrát, ahol az üzleti környezet kedvező, azaz egységnyi
területre relatíve nagyszámú előfizető jut, ami szükséges ahhoz, hogy a beruházás megtérüljön,
viszonylag rövid időszak alatt. Azonban Magyarország lakosságának jelentős része üzleti szempontból
kevésbé (vagy egyáltalán nem) vonzó vidéki területen él, de számukra a szélessávú hozzáférés szintén
kulcsfontosságú szerepet játszik térségfejlesztési szempontból. Egyrészt, az elmaradott térségek között
versenyelőnyre tesz szert az a térség, amely a többieknél előbb valósít meg egy átfogó szélessávú
fejlesztési programot, másrészt a szélessávú infrastruktúra és a szolgáltatások hiánya visszafogja a
hiánnyal jellemzett térségek fejlesztését (Horváth, 2011).
Az NGN várható hatásai vidéki régiókban
A nagy adatátviteli sebességre képes infrastruktúrára rendkívül nagy szükség van, hiszen egy régió
versenyképességi és életminőségi jellemzőit alapvetően meghatározza. Hálózaton keresztül érhető el
nagyon sok gazdasági (e-business, e-ügyintézés, adatbázisok) és jóléti (internet, multimédiás
tartalmak) szolgáltatás. A digitális technológia révén kialakulóban van egy új ökoszisztéma, melyet
Digitális Ökorendszernek (Digital Ecosystem) neveznek (Herdon et al, 2010) és amelyben az élet és az
üzlet minden területét digitális megoldások támogatják (Herdon et al, 2011). A digitális
ökoszisztémában felhasználók (lakosság, vállalkozások, állam) milliói és eszközök tízmilliói
kommunikálnak egymással, tartalmak és alkalmazások tízezreit igénybe véve – a nagy adatforgalom
szállítására alkalmas hálózatok segítségével (NFM, 2011). A digitális ökoszisztéma összefüggéseit az
1. ábra mutatja.

1. ábra. A digitális ökoszisztéma rendszere (Forrás: www.infuz.com)
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Az optikai hálózatok elegendő kapacitást biztosítanak az igények kielégítéséhez, várhatóan
évtizedeken keresztül. Bár a kiépítés jelentős egyszeri beruházási költséget jelent, hosszú távon a
jelenleginél alacsonyabb működtetési költségekben megtérül (Bartolits, 2005). A vidéki térségek
számára nagy előrelépést jelenthet a digitális átállás, mert így az addig műsorszórásra használt
frekvenciasávok felhasználhatóak lehetnek akár a vezeték nélküli szélessávú technológiákhoz. A
félreeső és elmaradott térségekben ideiglenesen ezek jelentenek megoldást, mert kezdetben
gazdaságosabban működtethető (Horváth, 2011). Jelenleg Magyarországon a Magyar Telekom
elsőként teszteli az LTE technológiát, mely a mobilszélessáv hosszú távú fejlődését biztosítja, és
vidéki régiókban is gyors mobil internet kapcsolatot biztosít a felhasználók számára.
Társadalmi hatások
A „megéri, vagy nem éri meg a szélessávú fejlesztésbe befektetni” dilemma teljesen más értelmet
nyer a befektetői profitelvárás és a társadalmi haszonmaximalizálás szempontjai szerint. A társadalmi
hasznok összege elérheti, vagy meghaladhatja a befektetés összegét (Horváth, 2011).
Komfortérzetben, jóléti szolgáltatások tekintetében pozitív társadalmi hatást hoz az NGN. A
magánszemélyek elérése egyszerűbbé, hatékonyabbá válik, az új szolgáltatások révén sokkal inkább ki
fog tudni teljesedni az e-demokrácia, s sokkal gyorsabban fog tudni fejlődni az informatizált
hálózatokra épülő társadalom (Bartolits, 2008).
Az ún. digitális szakadék növekedése egyre fontosabb probléma a nemzetközi szervezeteknek, és a
döntéshozók egyik fő kihívása ezt csökkenteni (Billon et al, 2009). Megszüntetése nem csak nemzeti,
hanem EU szinten is fontos. A Digitális Megújulás Cselekvési Terv egyik célkitűzése az emberek
életminőségének javítása, tudásuk szélesítése, a társadalmi esélyegyenlőség megteremtéséhez való
hozzájárulás, illetve a ”digitális szakadék” felszámolása (NFM, 2010). A digitális szakadék inkább
földrajzi jelenség, és nem társadalmi-gazdasági (Moutafides és Economides, 2011). Elsősorban azokat
a vidéki térségéket érinti, ahol a gazdasági teljesítmény alacsonyabb. Ezek főként olyan régiók,
melyek erősen kötődnek a mezőgazdasági és alacsony hozzáadott értékű termelői szektorhoz,
melyeknél alacsonyabbak a jövedelmek is, így az IKT költés aránya alacsony. Mindezek kismértékű
fejlődést indukálnak a beruházási, infrastrukturális és szolgáltatási területeken (Preston et al, 2007).
A digitális szakadék megszüntetése szempontjából az NGN elterjedése nagy lehetőség, különösen
akkor, ha a migráció nem overlay módon (az NGN a hagyományos hálózatok felett szigetszerűen
jelenik meg, a hagyományos hálózattal párhuzamosan) valósul meg, hanem teljes helyettesítéssel. Ez
esetben ugyanis a telefonszolgáltatások NGN-re történő migrálása révén az NGN hálózat mindenkihez
el fog érni és így mindenkinek meglesz a lehetősége, hogy az új szolgáltatásokra előfizessen. A
fizetőképesség viszont egy további akadályt jelenthet, azonban ez mégis jobb helyzetet teremt, mint ha
a lehetősége sincs meg a szélessávú szolgáltatások elérésének (Bartolits, 2008).
Az NGN hálózat társadalmi hatása főként az életszínvonal (közösségi élet, otthoni szórakozás,
digitális írástudás) változásán keresztül jelentkezik. Ezen jellemzőknek áttételesen a gazdaságra
gyakorolt hatása is van. Egyrészt – ahogy fentebb említettem – a telekommunikációs piac számára
üzleti növekedési lehetőséget nyújt a szolgáltatóknak, továbbá növelheti a gazdasági lehetőségeket a
vidéki térségekben azáltal, hogy ösztönzi a helyi vállalkozások és a távmunka fejlesztését, valamint
elősegíti az oktatáshoz és továbbképzéshez való hozzáférést (LaRose et al, 2011). Többek között ide
tartozik a pénzügyi és biztosítási ügyek online intézésének, az e-közigazgatás igénybevételének,
valamint az e-kereskedelem, a mobilfizetés és a távmunka elterjedésének lehetősége. Az elmúlt
években rohamosan növekedett a hálózati szolgáltatásokra alapozott e-Learning alkalmazások, és a
vidéki térségekben élők számára fejlesztett rendszerek száma (Várallyai és Herdon, 2010).
Gazdasági hatások
A városi területeken már elérhető modern hálózati infrastruktúra, és ki is használják annak
lehetőségeit, igénybe veszik az internetes szolgáltatásokat a tevékenységeikhez. A vidéken lévő
vállalkozások is megfizethető, gyors, szélessávú szolgáltatást szeretnének, de a fejlesztési tervekben
figyelembe kell venni a vidék hozzájárulását a teljes gazdasághoz, és a szélessávú hálózat
hozzájárulását a vidéki gazdasághoz (mezőgazdaság, vidéki vállalkozások, természeti erőforrások),
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amikor értékeljük a vidéki közösségek számára szükséges szélessávú hozzáférési és újgenerációs
szolgáltatásokat (Mosenthal et al, 2009).
Vidéki területeken a mai napig jelentős az elmaradás mind elérhetőség, mind használat
szempontjából, pedig a fejlesztésekre rendkívül nagy szükség lenne, hiszen jelentős szerepe van a
magyar gazdaságban. Magyarország területének 88%-a vidéki térségnek minősül, mely az ország
településeinek 96%-át foglalja magában, és a teljes népesség 47%-ának szolgál otthonul (ÚMVP,
2007). Emellett hazánk jelentős agrár- és élelmiszergazdasággal rendelkezik, mely szintén a vidéki
régiók jellemző ágazata. A vidékhez erősen köthető ágazatok fejlesztése tehát kulcsfontosságú, mert
számos olyan tevékenységet foglal magába (élelmiszerbiztonság, kapcsolattartás, kereskedelem,
logisztika, stb.), melyek fejlett IT eszközöket és hozzá szélessávú infrastruktúrát igényel. Ehhez
kapcsolódóan pedig a vidéken élők felzárkózása szükséges, hogy ki tudják használni a hálózat adta
lehetőségeket. Ezért a vidéki régiók szempontjából a két legfontosabb gazdasági terület, amelyek
fejlődéséhez az NGN nagyban hozzájárulhat: az agrárium, és a kis- és közepes méretű vállalkozások.
A magyar agrárszervezetek óriási változáson mentek keresztül az utóbbi néhány évben. Az internet
elterjedésével a gazdáknak a különböző adminisztrációs ügyeiket (támogatás igénylése, adózási ügyek,
okmányokkal kapcsolatos adminisztráció) elektronikusan kell, illetve lehet intézni az Ügyfélkapun
keresztül. Az Ügyfélkapu szolgáltatás bevezetése és használata az egyik legnagyobb előrelépést
jelentette a vidéki régiókban. Segítségével az állampolgárok egyedileg azonosított módon,
biztonságosan léphetnek kapcsolatba az elektronikus közigazgatási ügyintézést és szolgáltatást nyújtó
közigazgatási szervekkel és közintézményekkel (www.nav.hu) (pl. Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
Önkormányzatok, Okmányirodák, Földhivatal, Egészségbiztosítási Pénztár, Nyugdíjbiztosítási
Igazgatóság, Magyar Államkincstár). Ezáltal a hivatali ügyeiket egyszerűbben, gyorsabban, személyes
utánajárás nélkül intézhetik. Az ügyfélkapus regisztráltak száma 2009. elején még csak 715 ezer,
2011. közepén már majdnem 1,1 millió volt (www.magyarorszag.hu). A szolgáltatás sok előnyt
biztosít és további lehetőségeket tartogat a jövőre nézve, de az újabb szolgáltatások a szélessávú
hozzáférés nélkül aligha lennének igénybe vehetőek. Tehát a vidéki lakosság és a különböző hivatalos
szervek, intézmények részéről is igény van a nagy kapacitású megbízható hálózatokra, mert
adatforgalom egyre növekszik (nyomtatványok, képállományok, térképek, oktatóvideók, stb. le- és
feltöltése). Ráadásul az adatbiztonság jelentősége is egyre nő.
A kis- és középvállalkozások kiemelten fontos szerepet játszanak gazdaságunkban. Hazánkban
jelenleg ők foglalkoztatják a versenyszféra alkalmazottainak több, mit 70%-át, és állítják elő a GDP
nagyjából 50%-át, valamint adják az export harmadát. Ugyanakkor a hazai KKV szektor
versenyképessége nemzetközi és Európai Uniós összehasonlítás szerint is gyenge (Szerb, 2008). Az
induló vállalkozások kevesebb, mint 48%-a éli túl az ötödik életévét, 90%-uk képtelen a növekedésre,
és mindössze 1%-uk tervez külföldön is piacra lépni. (www.vallalkozasvezeto.hu) A jelenlegi
gazdasági helyzetben kiemelten fontos kérdés, hogy ezek a vállalkozások hatékonyan, eredményesen
tudjanak működni.
Az IT eszközök használatában a háztartások mellett a kisvállalkozások jelentenek szűk
keresztmetszetet a vidéki és elmaradott területeken (Struzak, 2010), pedig már hosszú ideje
felismerték az IKT lehetséges hozzájárulását a KKV-k versenyképességének növelésében (Morgan,
2006). Többek között lehetőséget ad arra, hogy a tevékenységeikben alacsonyabb költséget érjenek el,
vagy termékeik esetében egyediséget és prémium árat (Bayo-Moriones és Lera-López, 2007). Az IKT
segít, hogy a vállalatok kiterjesszék piacaikat a nemzeti határokon kívülre is, továbbá az információs
rendszerek segítségével könnyebben tudják összehangolni a tevékenységeiket, még ha földrajzilag
távol is vannak. (Fathian et al, 2008).
Egy nagyon fontos lehetőség lehet az elmaradottabb régiók számára a Cloud Computing
térnyerése. A fejlődő világban megfigyelhető, hogy az infokommunikációs infrastruktúra fejlődése
időnként egy-egy fázist átlép, például kimarad a vezetékes telefon korszaka, egyből a
mobilrendszereket alkalmazzák és az így kialakult modern, könnyen hozzáférhető infrastruktúra jó
hatással van a gazdasági növekedésre. Az informatikai felhők esetében egy régió vagy település
átlépheti a saját tulajdonú számítógép- és szoftverrendszerek korszakát és a szolgáltatási modellt
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alkalmazhatja, ami különösen kedvező lehet a nagyon kevés tőkével rendelkező kisvállalkozások
számára (Bőgel, 2009).
Ezen lehetőségek kiaknázásához az infokommunikációs eszközök közötti gyors kapcsolat
szükséges, melyhez elengedhetetlen a szélessávú infrastruktúra kiépítése. Mivel azonban az új
generációs elérési hálózatok terén a piac csak a háztartások egy kis részének bekapcsolását fogja
finanszírozni, az állami szerepvállalás elkerülhetetlen (Horváth, 2011). Az állam megjelenése pedig
nagyon sok tevékenységre van hatással, a telekommunikációs cégek működésétől kezdve az Európai
Uniós stratégiákig megalkotásáig.
Az NGN fejlesztések támogatása
Az NGN újabb technológiai megoldásai bár csökkentik a kiépítés költségeit, ennek ellenére fontos
a méretgazdaságosság és kulcsfontosságú tényező a szolgáltatás átadási pontok közötti távolság. A
nagyobb népsűrűségű területek kevésbé drágák az egy felhasználóra jutó beruházási költséget tekintve
(Höffler, 2007). Ezért a nagysebességű hozzáférési pontok a nagyobb városokban, ezen belül
lakótelepeken és lakóparkokban épültek ki. A lakótelepek rendkívül gazdaságosak, de csak közepes
keresletet jelentenek a szolgáltatók számára, míg lakóparkok kevésbé gazdaságosak, de sokkal
fizetőképesebbek. A családi házas ún. hagyományos városrészek és a vidéki kisvárosok, községek
kevésbé preferáltak. Emiatt – hasonlóan az USA-hoz – nálunk is a hálózati szolgáltatást nyújtó nagyés középvállalatok tipikusan a nagyvárosi területeken működnek, a kis kábelszolgáltatók viszont szinte
kizárólagosan a vidéki térségekben. Ez utóbbi vállalkozások infrastruktúrája gyakran elavult és
gyakran mindössze néhány száz vagy ezer háztartásnak szolgáltatnak (Wood, 2008). Nem tudnak és
nem is hajlandóak befektetni modern NGA infrastruktúrafejlesztésbe, hiszen az elvárt profit magas
bizonytalanságú (Moutafides és Economides, 2011), így a fejlesztések elmaradtak és szolgáltatói
részről nem is várhatóak. Ha mégis kiépítenék, hosszú ideig valószínűleg az elérhető kapacitás
töredékét sem használnák ki, de az előző fejezetben ismertetett okok miatt az elérhetőséget biztosítani
kell, a használat intenzitását pedig elősegíteni. Ami üzleti alapon nem működik, azt állami
beavatkozással szükséges kompenzálni.
Mivel a befektetési döntéseket szuverén gazdálkodó egységek hozzák, az állam csak közvetett
eszközökkel képes azokat az érdekei szerint befolyásolni. Ezek az eszközök:
• Befektetési tőketámogatás
• Szabályozás
• Versenypolitika
• Keresletgenerálás (a fogyasztók oktatásával, komplex térségi fejlesztési programok
indításával, stb.)
• A befektetőt támogató adó- vagy hitelpolitika (Horváth, 2008).
Magyarországon az első és a negyedik eszköz alkalmazása volt a leghatékonyabb és az EU eddigi
és jelenlegi stratégiáiban is ezek váltak fontossá. Számos EU által támogatott kutatási projekt irányult
a vidéki szélessávú elérésre alapozott technológiai és gazdasági fejlesztések vizsgálatára, ösztönzésére
(Herdon és Houseman, 2007). Különböző hálózatfejlesztési stratégiákat, programokat, valamint az
ehhez kapcsolódó használatot elősegítő intézkedéseket (emberi erőforrás fejlesztés, e-szolgáltatások
használatának elősegítése, oktatás) dolgozott ki. Emellett és a megvalósításhoz pénzügyi forrásokat is
biztosít, társfinanszírozás formájában. EU szintjén a strukturális alapok és a vidékfejlesztési alap járul
hozzá a lemaradt regionális és vidéki területek fejlesztéséhez (Bizottsági Közlemény, 2006). A
szélessávú fejlesztések pedig térségi fejlesztési projektek keretében (GVOP, GOP) valósultak meg.
Fejlesztési stratégiák
Az Európai Unió már 2005-ben elkészítette az i2010-es stratégiát, melynek egyik célja a széles
sávú internet vidéki területeken történő fejlesztésének előmozdítása és az ehhez kapcsolódó műveletek
erősítése. A finanszírozást a tagállamok számára az EMVA biztosította 1020 millió euró összegben.
Ebből az összegből 850 millió eurót 2009-ben kellett elérhetővé tenni, míg 170 millió eurót 2010-ben
(www.ec.europa.eu).
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2009-ben Svédországban tartották a ’Visby Agenda’ nevű konferenciát, melynek témája a jövőben
követendő IKT irányelvek kijelölése volt. Ez a konferencia fontos lépés volt ahhoz, hogy Európa
számára egy közös, 2015-ig tartó IKT stratégiát dolgozzanak ki, hiszen lehetőséget adott a vitára
különböző perspektívák mentén, mint a politika, technológia és innováció, üzlet és piac, társadalmi
fejlődés és hasznosság. A konferencián a tagállamok, az Európai Bizottság, az Európai Parlament és
az érintett szervezetek küldöttei vettek részt. Svédország a konferencián elhangzottak alapján jelentést
készített, melynek címe: Zöld tudásalapú társadalom – Egy IKT menetrend 2015-ig Európa jövőbeli
tudásalapú társadalmáért (www.einclusion.hu).
Jelenleg az Európa 2020 stratégia van életben, melyen belül az egyik kezdeményezés az Európai
digitális menetrend, mely a nagysebességű és szupergyors internethez való hozzáférés javítását tűzte
ki célul. Ennek alapján 2020-ig minden európai részére elérhetővé kell tenni a 30 Mbit/s-os vagy annál
nagyobb sebességű internet kapcsolatot, az európai háztartások felének pedig 100 Mbit/s-os vagy még
ennél is gyorsabb internet-előfizetéssel kell rendelkeznie. Ma az európaiaknak csupán 1 %-a
rendelkezik nagysebességű üvegszálas internetkapcsolattal. Továbbá 2015-ig növelni kell az ekereskedelmi forgalmat, a rendszeres internethasználatot, és az e-kormányzati szolgáltatások
használatát. Ezekhez a tevékenységekhez – részben a felhasználók számának növekedése miatt – a
nagy adatátvitelre képes hálózat jelenti az infrastrukturális alapot. (www.ec.europa.eu). Ez
Magyarország jelenlegi stratégiájában, a Digitális Megújulás Cselekvési Tervben is megjelenik, egyik
fő fejezete a „Fejlett és biztonságos infrastruktúra mindenkinek”, melyen belül lévő alfejezet az „NGA
hálózati beruházások ösztönzése”
A tervet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium dolgozta ki és a jelenlegi helyzet elemzésén túl, a 2010
és 2014 közötti időszakra vonatkozóan tartalmazza Magyarország célkitűzéseit az infokommunikációs
ágazatot illetően és azok elérésének módját. A Cselekvési Terv összhangban van az Európai Unió
célkitűzéseivel, infokommunikációs programjaival és hazánk gazdaságfejlesztési programjaival is
(NFM, 2010).
Szélessávú hálózathoz kapcsolódó hatásvizsgálati módszerek
Az ezredforduló után jelentkezett nagy lendületet vett a szélessávú fejlődés és nagyjából erre az
időszakra tehető az országok összehasonlító vizsgálatához ma is használt IKT indexek kidolgozása a
fejlődés mértékének meghatározására. Ezek az indexek nagyon hasznosak, mert a fejlesztések sokba
kerülnek. Emiatt egyre nagyobb hangsúly helyeződött a fejlesztések hatékonyságára. A fejlesztési
elemzések fő célja, hogy választ adjanak a kérdésre vajon a beruházás egy kiválasztott szélessávú
hozzáférési technológiába jövedelmező-e vagy sem (Zagar és Krizanovic, 2009). A hálózati
indikátorok részletes leírása szükséges, hiszen a piaci teljesítmény-mérések és a nemzetközi
összehasonlítások egyaránt alapvető fontosságúak. Érdemes kiszámítani, hogy konkrétan milyen
társadalmi és gazdasági hatása van a kiépített infrastruktúrának. Egy nemzet esetében ezt gazdasági és
társadalmi változásokkal lehet jellemezni. Mivel országos szintű mutatókról van szó, magának a
szélessávú infrastruktúrának a hatása jelenik meg, függetlenül attól, hogy szolgáltatói vagy állami
segítséggel valósult meg. A szélessávú hálózathoz kapcsolódóan négy, általam relevánsnak tartott
indexet mutatok be.
Digital Access Index (www.itu.int)
A DAI az ITU nevéhez fűződik, és a 2003-ban tartott WSIS konferenciára készítették. Az index
178 országot rangsorol a felkészültségük alapján. Kialakításának célja az volt, hogy nemzetközi
szinten hasonlíthassák össze az IKT hozzáférést és használatot. Ez az első olyan e-index, amely
nemzetközileg elfogadott IKT indikátorokra épít. Az országokat négy digitális hozzáférési kategóriába
sorolja: magasan fejlett, feltörekvők, közepesen fejlettek és alacsony fejlettségűek. A DAI alapján az
országok láthatják, hogy kikkel egyenrangúak, és mik az erősségeik és gyengeségeik a többi országgal
szemben. Átlátható és globálisan mérhető módon biztosítja az IKT hozzáférés növekedésének nyomon
követését. Az index nyolc változót egyesít egyetlen országos szintű mutatóba, lefedve öt területet.
Ezek a területek: az infrastruktúra elérhetősége, a hozzáférés megfizethetősége, oktatási színvonal, az
IKT szolgáltatások minősége és az internet-használat. Az index eredményei rámutatnak az IKT
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befogadás lehetséges buktatóira, és segíthet az országoknak azonosítani a relatív erősségeiket és
gyengeségeiket. Magyarország 2003-ban a 36. helyezett volt (0,63 pontszámmal).
ICT Development Index (ITU, 2009)
Az ITU által készített mutató az IDI, mely 154 ország IKT fejlettségét hasonlítja össze, ötéves
periódus alapján, 2002-2007 között. Az index 11 indikátort egyetlen mutatóvá egyesít, amely globális,
regionális és országos szintű „benchmark” eszközként is használható. Ezek az IKT hozzáféréshez,
használathoz és készségekhez kapcsolódnak. Például a PC-k száma a háztartásokban, az internethasználók száma és műveltségi szint. Méri a digitális szakadék szintjét és vizsgálja az
információtechnológiai fejlettséget. 2007-ben Magyarország a 35. volt, mely amely nem igazán jó
helyezés, hiszen 2002-ben a 36. volt. (ITU, 2009). Más szemszögből viszont sikerült megtartani a
helyünket az egyre élesedő versenyben.
Digital and ICT Opportunity Index
A DOI egy összetett index, mely 11 indikátort használ fel és egyenlő súlyozást használ hogy
egyetlen értéket készítsen, mely egy országok közötti összehasonlítás alapját képezi (Hanafizadeh et
al, 2009). A DOI és ICT-OI különböző szempontokból mutatják a digitális különbségeket. Például, a
DOI tartalmazza az igénybevételi díjakat és a fejlődő szolgáltatásokat (mint a mobil szélessáv). Az
ICT OI viszont a hagyományos IKT jellemzőkre fókuszál (mint televízió, fix telefon hálózat, oktatás)
(ITU, 2007). Magyarország a 2005/2006 időszakban 36. volt
Networked Readiness Index (www.weforum.org)
A Világgazdasági Fórum évente jelenteti meg „Networked Readiness Index”-ét (NRI) és rangsorát.
Az NRI azt méri, hogy az egyes országok mennyire képesek kihasználni az IKT eszközökben rejlő
lehetőségeket, mennyire tudják azokat a nemzetgazdasági versenyképesség növelésének szolgálatába
állítani. Az NRI egy három pillérből álló összetett indikátor, szintetizálja a környezeti tényezők
minőségét, az érintettek (magánszemélyek, vállalkozások, és a kormányzat) felkészültségét, valamint a
különböző felhasználói célcsoportok IKT-használati szokásait (www.etudasportal.gov.hu). Az NRI
összetevőit a 2. ábra szemlélteti.

2. ábra. A Networked Readiness Index összetevői (Saját szerkesztés a www.weforum.org alapján)
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Az NRI három fő területen (komponensben) összesen 68 számításba vett tényező segítségével
vizsgálja, hogy az egyes országok mennyire készültek fel a hálózat alapú gazdaságra és az IKT-ben
rejlő lehetőségek kiaknázására.
A három terület (komponens):
• az infokommunikáció általános gazdasági, szabályozási és infrastrukturális környezete
• a magánszemélyek, a vállalkozások és a kormányok felkészültsége az IKT alkalmazására és
hasznosítására
• a rendelkezésre álló legújabb informatikai és kommunikációs technológiák tényleges
alkalmazása.
Az összetevők értékei egyharmad arányban épülnek be az indexbe. Az eredmény egy pontszám,
mely alapján rangsorolhatóak az országok (a legutóbbi felmérésben 138 ország szerepel). Az index
számot ad a vállalkozások technológia-integrációjáról, az infrastruktúrák elérhetőségéről, sőt, a
kormányzati irányelvekről, a technológiai és innovációs tevékenységek helyzetéről is (Dutta és Mia,
2010).

Magyar regionális NGN fejlesztések elemzése
Magyarország szélessávú helyzetértékelése
Az NRI listán Magyarország pozíciója a fejlesztések ellenére folyamatosan romlott az utóbbi
években, amely annak köszönhető, hogy más országok gyorsabb ütemben fejlődtek ezen a téren, és
így rangsorban elénk kerültek. A fejlődő országok, mint India, Kína vagy Chile, sorra hagyják maguk
mögött hazánkat. Az egyes részmutatók között igen nagy eltérések vannak, az utolsó két felmérésben
egyaránt a piaci környezet, a kormányzati és az egyéni felkészültség kategóriájában teljesítettünk a
legrosszabbul.

3. ábra. Magyarország NRI helyezései globális és EU-27 rangsorban. (Forrás: saját szerkesztés
www.weforum.org adatai alapján)
A 3. ábrán láthatóak Magyarország NRI helyezései az egyes években, a világranglista és az EU-27
országai között. A két trendvonal között a különbség jól látszik, hiszen az EU-27 tagállamai között
viszonylag stabil a helyezésünk. Véleményem szerint Magyarország ezen a téren fejlődését nagyban
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köszönheti az egyes nemzeti és európai uniós forrásoknak is, hiszen nagyon sok pályázat volt
infrastruktúra kiépítésre, korszerűsítésre, valamint az ehhez kapcsolódó használatot elősegítő
intézkedésekre.
Globális versenyben azonban hazánk egyre inkább lemarad. 2002-ben Magyarország 30. volt az
NRI rangsorában, de a helyezése a 2006. évi előrelépést kivéve folyamatosan csökken, az utolsó
ranglistán a 138 ország között már csak 49. helyen szerepel. Az Európai Unión belül nem volt olyan
nagy mértékű a visszalépés, mint a globális rangsorban amely azt jelenti, hogy más kontinensek
országai kezdenek minket megelőzni. Ez arra enged következtetni, hogy fejlesztéseink bár
folyamatosak, nem kellő mértékűek, illetve nem a megfelelő területen történnek. A 2006/2007 évben
történt előrelépéshez hozzájárultak a szélessávú infrastruktúra-fejlesztésre kiírt pályázatok eredményei
is, hiszen 2005 és 2006 között csaknem 11,3 milliárd forintot fordítottak hálózatfejlesztésre, és ez csak
az infrastruktúra-fejlesztési rész. Ehhez hozzáadódnak a használatot elősegítő intézkedések forrásai is,
és az intézkedésekhez kapcsolódó társadalmi-gazdasági eredmények.
Az adatforgalom változása
Az átlagos adatforgalom változását a 4. ábra mutatja, melyet a BIX adatai alapján készítettem.
Magyarországon a BIX a központ, mely az internetes adatforgalmat kezeli, tehát az adatforgalom ide
koncentrálódik.

4. ábra. Átlagos adatforgalom (Gbit/s) (Forrás: Saját számítás a www.bix.hu adatai alapján)
A 2006 előtti időszakban az adatforgalom folyamatosan növekedett, és a további
forgalomnövekedés szempontjából a BIX átbocsátó képessége jelentette a szűk keresztmetszetet.
Miután megtörtént a központi router cseréje egy nagyobb kapacitásúra, a forgalom 86%-kal
emelkedett 2006 és 2007 között.
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5. ábra. Egy felhasználóra jutó adatforgalom, átlagos forgalom esetén (Forrás: Saját számítás a
www.bix.hu adatai alapján)
Az 5. ábrán első ránézésre ellentmondásos lehet, hogy 2009 után visszaesés mutatkozik a BIX
forgalomelemzése alapján az egy felhasználóra vonatkoztatott forgalomban, de ennek oka az, hogy a
szolgáltatók adatforgalmukat optimalizálni igyekeztek, többek között proxy kiszolgálókkal, és így a
felhasználók egyedi forgalmának jelentős része nem terheli a gerincet.
Tehát az egy felhasználóra jutó átlagos adatforgalom a valóságban nem csökkent, csak nem jelenik
meg a BIX-nél, mert annak egy része a szolgáltatók saját hálózatán belül marad.
Lefedettség
A forgalomnövekedésnek természetesen csak egy része az egy felhasználóra jutó adatforgalom
növekedése. Az internet-előfizetések száma is folyamatosan növekszik (főként a mobilinternet
esetében), ennek régiónkénti változását az 1. táblázat adatai mutatják.
1. táblázat. Szélessávú penetráció Magyarországon, NUTS-2 régiónként, 2006-2009 években
Lefedettségi arány
2006
2007
2008
2009
Közép-Magyarország
49,77
56,12
61,67
64,73
Közép-Dunántúl
22,22
38,38
48,45
51,96
Nyugat-Dunántúl
26,30
35,30
41,97
46,03
Dél-Dunántúl
19,45
30,92
38,40
43,44
Észak-Magyarország
20,81
28,64
37,47
40,16
Észak-Alföld
18,09
27,37
33,94
39,47
Dél-Alföld
22,07
30,34
36,94
38,02
Magyarországon az internet-előfizetések száma már több mint 3,3 millió, ebből több mint 2 millió
vezetékes kapcsolat. Az NMHH augusztusi jelentése szerint a nagysebességű (több mint 30Mbit/s
átviteli sebességű) optikai hozzáférések száma meghaladja a 241 ezret, a kábelhálózaton pedig több
mint 117 ezer végpont van, mely EuroDocsis 3.0 technológiára épül (NMHH, 2011). Ezt a
technológiát a HFC kábelhálózat továbbfejlesztésére dolgozták ki, hogy alkalmas legyen nagy
sávszélességű vezetékes szolgáltatások nyújtására (www.t-home.hu). De a teljes előfizetői létszám alig
egy tizedének van nagy sebességű hozzáférésre előfizetése. Az internet penetrációra vonatkozó
statisztika jobb és jobb eredményeket mutat, de ha az elérési sebességet is elemezzük, a helyzet sokkal
rosszabb. A szélessávú szakadék többé nem penetrációs megosztottságot jelent. Egyre inkább
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minőségi, kapacitási megosztottsággá válik, vagyis az a fontos, hogy az emberek a szolgáltatások
milyen körét érhetik el és használhatják (Vicente és Gil-de-Bernabé, 2010).
Magyarországon is érvényes ez a megállapítás, hiszen internet lefedettség szempontjából kielégítő
a helyzetünk, azonban a kapcsolat minősége fontos kérdés a szélessávú helyzetet tekintve.
A kapcsolatok minősége
A minőség legfontosabb jellemzője az elérhető adatátviteli kapacitás, melyet a 6. ábra szemléltet.
2009 második negyedévében csupán a települések 13%-án volt elérhető 4Mbit/s vagy annál gyorsabb
kapcsolatot lehetővé tevő hálózat (Horváth, 2009).

6. ábra. A garantált letöltési sebesség megoszlása a települések számában, 2009 második
negyedévében (Forrás: Horváth, 2009)
A szolgáltatás csak a városok bizonyos részein elérhetőek, mert a szolgáltatók a hálózati
végpontokat még nem használják. Várnak, hogy tömeges igény jelentkezzen rá, ez az oka annak, hogy
az előfizetéseknek mindössze 11%-át teszik ki a 4Mbit/s vagy nagyobb garantált adatátviteli sebességű
kapcsolatok (Horváth, 2009). A garantált sávszélesség előfizetők közötti megoszlását a 7. ábra
mutatja.

7. ábra. A garantált letöltési sebesség megoszlása az előfizetők között (Forrás: Horváth, 2009)
Az infrastruktúra optikai kábeles oldaláról nem áll rosszul az ország, már a legtöbb településen
elérhető az optikai gerinchálózathoz csatlakozási lehetőség, de szűk keresztmetszetet képeznek az
aktív eszközök és a hozzáférési hálózati rész. Ez okozza azt, hogy a névleges letöltési sebesség sokkal
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rosszabb értékeket mutat, mint amit optikai lefedettség alapján várnánk. A garantált letöltési sebesség
pedig még ennél is kisebb. Az emberek nem fizetnek elő a nagyobb sávszélességet biztosító elérésre,
hiszen vidéken még nem terjedtek el azok a szolgáltatások, melyekhez szükséges lenne. Az internethasználat intenzitása ezekben a térségekben viszonylag alacsony, és ezen csak további fejlesztési és
oktatási programokkal, támogatásokkal lehet segíteni.

8. ábra. Az internet-használat intenzitása kistérségenként, 2008-ban (Forrás: SzEK, 2009)
A 8. ábrán jól látszik, hogy a fővárostól távolodva egyre jobban csökken a használat, kivételt
képeznek a nagyobb városok. Az internetezők 43%-a naponta legfeljebb 1 órát tölt a világháló
böngészésével. 33% napi 2-3 órát, 24% több mint 3 órát internetezik naponta (SzEK, 2009).
Szélessávú projektek Magyarországon
A távközlési szolgáltatók beruházásokról szóló döntései – a többi üzleti szereplőhöz hasonlóan –
profitalapúak. Ahol nem ígérkezik megfelelő befektetői profit, ott nem történik meg a fejlesztés. Még
az ideális verseny helyzet sem tudja ezeket a problémákat megoldani, hiszen a versenyalapú üzleti
döntések nem feltétlenül esnek egybe a társadalmi optimummal. Ez az a piachiba, ami okot szolgáltat
az állami beavatkozásra. Mivel a befektetési döntéseket önálló gazdálkodó egységek hozzák, az állam
csak közvetett eszközökkel képes azokat az érdekei szerint befolyásolni (Horváth, 2008). Ebből az
egyik leghatékonyabb eszköz volt hazánkban a befektetési tőketámogatás. Erre épült fel a legtöbb
pályázat, azaz támogatták a vállalatok és önkormányzatok hálózatfejlesztését. Volt olyan pályázat is,
melyben az állami és EU-s támogatás összesen 90%-ot is elért.
Ahhoz, hogy hazánk a jelenlegi infrastrukturális szintet, és penetrációt elérje 2004 óta több
támogatási konstrukció is lefutott. A támogató intézkedésekre azért volt szükség, mert az üzleti alapon
történő fejlesztések nem érték volna el a kisebb településeket. A különböző projektek egyik célja
(volt) a piac által nem preferált területek felzárkóztatása, a terület alapú digitális egyenlőtlenségek
felszámolása. Ezzel biztosítandó az állampolgári jogon történő szélessáv-hozzáférést, másrészt
elősegítendő a térség gazdasági fejlődését.
EU stratégiákhoz kapcsolódva a tagállamoknak lehetősége volt, hogy jelentős összegeket fordítson
fejlesztésekre az operatív programokon keresztül. A források viszont szűkösek, ezért csak
fokozatosan, bizonyos területeken valósulhat meg fejlesztés.
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Magyarországon a bővítés első nagy lépése a HHÁT-2 és a HHÁT-3 jelű pályázatok meghirdetése
volt 2003-ban. A projekt finanszírozására összesen 1,3 mrd Ft állt rendelkezésre.
(www.emagyarorszag.hu). Szélessávú hálózatfejlesztéshez kapcsolódó egyik legjelentősebb pályázat
2004 és 2006 között a GVOP-4.4.2 program volt, melyet az önkormányzatok részére hirdettek meg. A
program célja az üzletileg kevésbé vonzó területek bevonása, amelyre 2004-2006 között 10 milliárd
Forintot fordítottak. Ugyanezen cél érdekében kiírt pályázat volt 4.4.1-es számmal jelölt program a
KKV-k számára, de ez a konstrukció nem volt olyan népszerű mint a 4.4.2-es. Később, 2008-ban még
egy hasonló pályázatot írtak ki, amely a GOP 3.3.1 elnevezést kapta.

9. ábra: Kistérségek, melyekben GVOP 4.4.1, GVOP 4.4.2 és GOP 3.1.1 pályázatot nyertek (Saját
szerkesztés, www.nfü.hu adatai alapján)
A 9. ábrán látható, hogy az ország keleti felében inkább az önkormányzatok, míg a nyugati részen
inkább a KKV-k számára kiírt pályázat volt népszerű. Ezek a pályázatok nagy lendületet adtak a
szélessávú infrastruktúra megvalósításának olyan térségekben, ahol azok piaci alapon nem jöttek volna
létre. Bár több mint 2090 település optikai elérése biztosított 2009 óta (GKIeNET, 2009), a településen
belüli NGA hálózat még mindig szűk keresztmetszetet jelent.
A GVOP 4.4.2 jelű pályázatot többen is támadták, mondván: olyan települések önkormányzatai is
nyertek a pályázaton, ahol volt már szélessávú infrastruktúra és szolgáltatók. Szerintük az
önkormányzatok olyan versenyelőnyhöz jutottak, amit a helyi vállalkozók egy része nem tudott
teljesíteni. Ezek a cégek főleg saját erőből alakították ki szolgáltatásaikat, és a piacon velük szemben
olyan konkurens jelent meg így, akinek a szolgáltatás árába nem kell belevennie a beruházási
költségeket és nem kell azok megtérülésével számolnia. Emiatt olcsóbb árat tud ajánlani a lakosság és
a vállalatok felé, ezzel ellehetetleníti a versenytársakat (Csikász, 2008).
Véleményem szerint összességében a pályázatok sikeresek voltak, és valóban versenyhelyzetet
teremtettek, mert hatásukra a hálózat használatáért a szolgáltatóknak árharcot kell folytatni. Továbbá
sokkal hamarabb valósulhatott meg a kistelepülésen élők bekapcsolása az internet-szolgáltatásba,
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hiszen a cégek csak későbbre, vagy egyáltalán nem terveztek beruházásokat. A támadások ebből a
szempontból megalapozatlanok voltak, mert az ilyen vállalkozásoknak nem volt tervben a fejlesztés,
nem volt fejlesztési koncepció. A támogatások nélkül még ma sem lenne távközlési infrastruktúra a
kistelepüléseken. Másfelől a projektek kapcsán elmondható, hogy az önkormányzat azzal, hogy helyi
vállalkozásoknak adta ki az üzemeltetési és szolgáltatási jogot, a kisebb szolgáltató cégek és
vállalkozások is esélyt kaptak a piacra lépésre, melyek a helyi önkormányzatoknak is bevételt
teremtenek adók formájában.
A szélessávú szakadék nem csak infrastrukturális elmaradottságban jelentkezik, hanem az Internet
használat terén is, ami egész más kereslet oldali beavatkozásokat kíván. Ezért az internetes
szolgáltatások igénybevétele és a hálózat használata érdekében is több projektet indít az EU. Ez a
befektetés megtérülését is elősegíti. A legtöbb lehetőséget hazánkban az eMagyarország Program
pályázatai adták, például a KIHOP, a MENET és a NETreKész. Részben ennek köszönhető az utóbbi
időben tapasztalható növekedés az előfizetések, és a használat intenzitásának terén, melyet a 2.
táblázatban foglaltam össze. A használatot jól példázza az Ügyfélkapu szolgáltatásra regisztráltak
száma.
2. táblázat. Az ügyfélkapus regisztrációk és az internet-előfizetések száma 2009 Q1-2011 Q2
időszakban (www.ksh.hu és www.magyarorszag.hu adatai alapján)
Időszak
2009 Q1
2009 Q2
2009 Q3
2009 Q4
2010 Q1
2010 Q2
2010 Q3
2010 Q4
2011 Q1
2011 Q2

Ügyfélkapura
regisztráltak száma
743 553
770 707
790 158
812 543
875 757
920 678
961 746
981 750
1 008 400
1 048 207

Növekedés
üteme
4%
3%
3%
8%
5%
4%
2%
3%
4%

Növekedés
mértéke
4%
6%
9%
18%
24%
29%
32%
36%
41%

Internetelőfizetések száma
2 315 366
2 430 913
2 598 850
2 803 543
2 891 587
2 976 265
3 150 125
3 341 464
3 458 963
3 633 941

Növekedés
üteme
5%
7%
8%
3%
3%
6%
6%
4%
5%

Növekedés
mértéke
5%
12%
21%
25%
29%
36%
44%
49%
57%

Látható, hogy negyedévente 2-8% növekedés van, 2,5 év alatt az ügyfélkapus regisztrációk száma
41%-kal, az internet-előfizetések száma pedig 57%-kal emelkedett 2009 eleje óta.
Szélessávú fejlesztések hatásának mérése regionális szinten
Széles az IKT fejlettség méréséhez köthető azon összetett indexek köre, melyek az információs
társadalom különböző oldalait vizsgálják (Emrouznejad et al, 2010) és számszerűsítik. Ezek azonban
nem adnak választ arra, hogy egy országon belüli régió IKT fejlettségi szintje hogyan alakul, pedig ez
elengedhetetlen lenne a gazdaságilag megalapozott régióbeli fejlesztési irány kijelöléséhez. Ezért
egyre nagyobb teret nyer a regionális fejlesztések hatékonyságának és eredményeinek számszerű
értékelése. Gazdasági szempontból kevés az arra vonatkozó adat, hogy egy-egy kisebb térségben vagy
településen milyen hatásai vannak a szélessávú hálózat meglétének. A komplex térségfejlesztési
programok, ezen belül a szélessávú fejlesztések következményeit hatáselemzéssel kell követni
(Horváth, 2011). Különösen azon területek elemzését tartom fontosnak, ahol állami segítséggel és EU
források felhasználásával vált lehetővé a szélessávú hálózatfejlesztés. Hiszen, ahogy a szolgáltatóknak
bevételben jelentkezik a fejlesztés eredménye, úgy az állam esetében is fontos lenne mérni a beruházás
hatékonyságát. Azt, hogy a pénzügyi források felhasználása az infrastruktúra fejlesztésére és
kiépítésére hatékony volt-e.
Azon tényezők, melyek szignifikánsak a nemzetközi penetrációs különbségek magyarázatára,
országon belüli, regionális különbségek magyarázatában szintén lényegesek lehetnek (Bouckaert et al,
2010). Továbbá mivel nem egy általános IKT index készítéséről van szó, hanem hálózati
infrastruktúrához kötődő indikátorról, ezért az ehhez közvetlenül kapcsolódó közvetlen hálózati
adatokra van szükség jelen esetben a hozzáféréshez, használathoz és az infrastruktúrához kapcsolódó
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adatokra. Ezek alapján arra a következtetésre jutottam, hogy az elkészítendő regionális IKT
indikátorba részben az országos összehasonlításokra alkalmazott NRI alapján határozok meg
összetevőket, továbbá az ebben szereplő összetevőkhöz hasonló, regionális szinten is mérhető adatokat
vonok be az index összetevői közé. Választásom azért esett erre az NRI mutatóra, mert
hálózatfejlesztési beruházások hatáselemzéséhez készülő indexről van szó és az NRI szélessávú
hálózathoz kötődő társadalmi, gazdasági és technológiai összetevőket tartalmaz.
Egy adott régió fejlettségét három tényező határozza meg, akárcsak nemzeti szinten. Az első a
magánszemélyek szélessávú hálózathoz való viszonya, használata és a rendelkezésre álló IKT
eszközök. A második tényezőcsoportot, mely a legnagyobb súllyal szerepel egy régió gazdasági
életében, a vállalati szféra, különös tekintettel a kis- és középvállalatokra. A harmadik tényező az
állami szektor, mely regionális szinten az önkormányzatokat és a közintézmények IKT helyzetét
foglalja magában. Regionális szinten a 3. táblázat tartalmazza a már meglévő adatokat, melyek egy
részét az NRI összetevői alapján határoztam meg. Az adatkör másik része pedig a regionális szinten is
rendelkezésre álló, vagy kiszámítható statisztikai adatokból áll.
3. táblázat. Az indexbe vonható tényezők köre regionális szinten
Egyéni jellemzők

Vállalati jellemzők

Közszféra jellemzői

Optikai eléréssel rendelkező
háztartások száma

Vállalkozások mérete

Közintézmények IKT
eszközellátottsága

Internet-előfizetések száma

Hozzáférési technológiák

Optikai eléréssel rendelkező
települések száma

Internetkapcsolattal rendelkező
háztartások száma

Vállalkozások honlapja

e-önkormányzattal rendelkező
települések száma

e-business használat

Eszközállomány

e-önkormányzati
szolgáltatások

Rendszeres internet használat

Kommunikációs jellemzők

Önkormányzatok szélessávú
pályázati jellemzői

Munkanélküliek száma

Vállalkozások IT beruházásai,
kutatás-fejlesztés

Közintézmények pályázati
lehetőségei, jellemzői

Felsőfokú végzettséggel
rendelkezők száma

Vállalkozások száma
régiónként

Szélessávú hálózat prioritása a
többi programhoz képest

Szélessávú hálózathoz kötődő
népességjellemzők

Vállalkozások bruttó
hozzáadott értéke

Helyi, regionális szélessávstratégiák

Ahhoz hogy ellenőrizzem, hogy a három csoport társadalmi-gazdasági adatai és tényezői
összefüggenek-e a hálózat meglétével, korrelációs elemzést készítettem. A számításokat megyei
szinten rendelkezésre álló adatokból végeztem el, és a főváros torzító hatása miatt nem került be az
adatbázisba.
A vizsgált elemszám 19, mert ilyen jellegű adatok csak megyei szinten állnak rendelkezésemre,
Budapest pedig a torzító hatása miatt nem került be. Az eredmények felhasználhatóak előzetes
következtetések levonására, hiszen a szignifikancia szint 0,000 öt változó esetén. A felsőfokú
végzettséggel rendelkezők száma, a népsűrűség, adott megyében található városok és távközlési
vállalatok száma és a beruházások értéke pozitív összefüggést mutat, ez pedig nagyon jól mutatja a
városi és vidéki életforma és üzleti környezet közötti különbséget. A vizsgált tényezők közül az
átlagjövedelem kevésbé meghatározó, a megyében található községek száma pedig nem befolyásolja
az előfizetések számát.

45

Agrárinformatikai Tanulmányok III.

Elsőként az internet előfizetések száma és az alapvető gazdasági tényezők közötti összefüggést
kerestem. A vizsgálatba – az elérhető statisztikai adatok miatt – egyelőre 11 komponens került, az
adatbázis és a bevonható tényezők köre növekedni fog. A 4. és 5. táblázat tartalmazza az
eredményeket.
4. táblázat. A korrelációs teszt eredménye (Forrás: Saját számítás a www.ksh.hu adatai alapján)

Var.1

Var.2

Var.3

Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)

Var.4

Var.5

Var.6

Var.7

Var.8

Var.9

Var.10

Var.11

0,236

0,328

0,794

0,832

0,051

0,931

0,452

0,914

0,331

0,170

0,000

0,000

0,834

0,000

0,052

0,000

0,079

0,379

0,827

0,774

0,008

0,858

0,340

0,915

0,747

0,109

0,000

0,000

0,973

0,000

0,154

0,000

0,336

0,285

0,732

0,844

0,170

0,937

0,332

0,879

0,159

0,237

0,000

0,000

0,485

0,000

0,165

0,000

Mindhárom IT jellemző – internet-előfizetések száma (Var. 1), IT vállalkozások száma (Var. 2),
távközlési vállalkozások száma (Var. 3) – jelentős összefüggést mutatott a népsűrűséggel (Var. 6), a
városok számával (Var. 7), a háztartások számával (Var. 9) és a nemzetgazdasági beruházások
értékével (Var.11). Néhány tényező kizárható a komponensek közül, mert nem vagy nem jelentős a
korrelációs együttható két változó között. Így az átlagjövedelem (Var.5), a községek száma (Var. 8)
nem mutat összefüggést a bal oldali oszlop változóival. A kutatás-fejlesztés értéke (Var.10) csak kis
összefüggést mutat a szélessávhoz és IT-hoz köthető változókkal. A munkanélküliek száma (Var.4)
nem mutat összefüggést. Ennek oka valószínűleg az, hogy a szélessávú fejlődés ösztönzi a gazdasági
tevékenységet és ezzel csökkenti a ciklikus munkanélküliséget, de ez csak időleges hatás. A szélessáv
hétköznapi elterjedése csökkenti a frikcionális és strukturális munkanélküliséget mert növeli a
munkaerőpiac hatékonyságát, ugyanakkor növeli a strukturális munkanélküliséget, mert bizonyos
munkahelyeket feleslegessé tesz (Holt és Jamison, 2009).
Vizsgáltam a kapcsolatot azon adatsorok között is, melyek az internet-szolgáltatások használatához
köthetőek. Az eredmények az 5. táblázatban láthatóak.
5. táblázat. A használathoz kötődő adatok közötti korreláció teszt eredménye (Forrás: saját számítás a
www.ksh.hu adatai alapján)
Var. 1

Var. 2

Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)

Var. 2

Var. 3

Var. 4

Var. 5

Var. 6

0,979

0,964

0,910

0,151

-0,101

0,000

0,000

0,000

0,538

0,681

1

0,965

0,942

0,172

-0,164

-

0,000

0,000

0,481

0,502

A számítás alapja az internet-előfizetők száma (Var.1), mely meghatározó tényező az elektronikus
szolgáltatások használatában minden országban. Véleményem szerint az Ügyfélkapus regisztráció
száma (Var.3) és az elektronikus időpontfoglalás (Var.4) megfelelően illusztrálják a használati
intenzitást, ezért ezeket elemeztem. Továbbá bevontam a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számát
(Var.2) változóként. A teszt eredménye szerint a kapcsolat szoros, valószínűleg azok az emberek
használnak gyakrabban e-szolgáltatásokat, akiknek diplomája van.
A vállalkozások két jellemzője, az internet alapú EDI használata (Var. 5) és a honlappal rendelkező
vállalkozások száma (Var. 6) nem mutatott összefüggést más tényezőkkel.

46

Agrárinformatikai Tanulmányok III.

Mivel a változók egymásra is hatással vannak, multikollinearitás vizsgálat szükséges. Végül
faktoranalízis segítségével határozhatóak meg azok az adatcsoportok és tényezők, melyek
bevonhatóak önállóan az indexbe.

Jövőbeni kutatási irányok
A rendelkezésre álló statisztikai adatok eltérő mértékegységűek, ezért a következő lépésben ezeket
összeadhatóvá kell tenni. Az adatok elemzése, alkalmazhatóságának ellenőrzése után a három
komponens súlyozása következik, azaz milyen arányban szerepeljenek a teljes indikátorban az egyes
tényezők. Választásom előzetesen a vállalati, állami és háztartási szféra makrogazdasági
teljesítményhez való hozzájárulására esett. Mivel regionálisan ez más-más érték lenne, ezért a teljes
nemzetgazdasági hozzájárulást veszem alapnak, és ebből százalékosan kifejezve mennyi jut a
vállalkozási-, a magán- és az állami szektorra. Eszerint a súlyban a vállalati szektor szerepelne
legnagyobb arányban 60% (a foglalkoztatásban és a GDP hozzájárulásban betöltött jelentős szerepe
miatt), a magánszektor és az állami szektor pedig azonos arányban, 20%-os arányban lenne jelen a
végső indexben. Ez az arány az elemzési folyamat megtervezésének előzetes értéke, ez a végső
fázisban – ha szükséges – a legkönnyebben változtatható tényező.
Az indexben nem csupán a közvetlenül mérhető adatokat célszerű felhasználni, mint ahogy jelenleg
a régiókat jellemzik (például a hozzáférések száma vagy sebessége), hanem érdemes figyelembe
venni, hogy milyen ezek tényleges használata, a hálózat kihasználtsága, az emberek felkészültsége, a
különböző elektronikus szolgáltatások elterjedtsége. Továbbá a számításokba a hazánkban létszámukat
tekintve az egyik legnagyobb üzleti tábort jelentő KKV-k jellemzői is beépíthetők. A változáshoz
ösztönző programok és források szükségesek. Az egyes régiók ilyen jellegű tulajdonságai
nagymértékben eltérhetnek, ezért a régiók fejlettségi szintjének mérése ebben a témában fontos lehet.
Az adatkör felépítéséből következően két irányból is meg lehet határozni az elmaradottságot.
Egyrészt pontosan meg lehet határozni mely résztvevő csoport mutatja a legnagyobb hiányosságot
(háztartási szektor, vállalati szektor, vagy a közszféra), ezek alapján könnyebb a fejlesztési célcsoport
kiválasztása. Másrészt pontosan behatárolható a fejlesztési terület, azaz mire van szükség
(Infrastrukturális beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, vagy HR-fejlesztés).

Konklúzió
A cikkben egy regionálisan alkalmazható, szélessávú hálózati infrastruktúrához kötődő index
számítási metodikáját vázoltam fel. Az index kiszámításához szükséges adatkör begyűjtése után a
végeredmény várhatóan egy olyan indikátor, melynek segítségével pontosabban meghatározható az
egyes régiók, települések szélessávú helyzete, valamint még az infrastruktúra kiépítése előtt meg lehet
határozni, hogy milyen területeken van hátrányban az adott térség, mit kell fejlesztenie, hogy
hatékonyan tudja kihasználni az infrastruktúra adta lehetőségeket. A bevezetésben leírt hipotéziseimet
releváns irodalmak alapján állítottam fel, melyek helyességét az elemzéseim és a korrelációs teszt
eredménye egyaránt alátámaszt. A tanulmányban leírtak alapján egyértelműen kiderül, hogy az NGNnek pozitív hatása a társadalmi és gazdasági tényezőkre. Ezen pozitív hatás mértékének regionális
szintű meghatározása jelenti a fő feladatomat.

A tanulmányban előforduló rövidítések
BIX: Budapest Internet Exchange
DAI: Digital Access Index – Digitális Hozzáférés Index
DMCST: Digitális Megújulás Cselekvési Terv
DOI: Digital Opporunity Index – Digitális Lehetőség Index
DSL: Digital Subscriber Line – Digitális Előfizetői Vonal
ECOP: Economic Competitiveness Operational Programme
EDI: Electronic Data Interchange – Elektronikus adatcsere
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EMVA: Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap
FTTH: Fiber to the Home – Előfizetőig kiépített optikai hálózat
GOP: Gazdaságfejlesztési Operatív Program
GVOP: Gazdasági Versenyképesség Operatív program
HFC: Hybrid Fiber-Coax – Optikai és koax hálózati síkot is alkalmazó technológia kábeltévé hálózatok esetén
HHÁT-2 és HHÁT-3: Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium által kiírt szélessávú infrastruktúra
kiépítéséhez kapcsolódó pályázatok regisztrációs száma
ICT/IKT: Information and Communications Technology – Információs és Kommunikációs Technológiák
ICT-OI: ICT Opportunity Index – IKT Lehetőség Index
IDI: ICT Development Index – IKT Fejlettség Index
IST: Information Society Technologies – Információs Társadalmi Technológiák
IT: Information Technology – Információs Technológiák
ITU: International Telecommunication Union – Nemzetközi Távközlési Egyesület
KIHOP: Közösségi internet-hozzáférési pontok támogatása pályázat
KKV: Kis- és közepes méretű vállalkozások
LTE: Long Term Evolution – Mobilszélessáv hosszútávú fejlődése
NGA: Next Generation Access – Újgenerációs hozzáférési hálózat
NGN: Next Generation Network – Újgenerációs hálózat
NFM: Nemzeti Fejlesztési Minisztérim
NMHH: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
NRI: Networked Readiness Index – Hálózati Felkészültség Index
PON: Passive Optical Network – Passzív Optikai Hálózat
ÚMVP: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
WSIS: World Summit on the Information Society – Információs Társadalom Csúcstalálkozó
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Információs és Kommunikációs Technológiák használata a növénytermesztő
gazdaságokban
Usage of ICT tools in crop farms
Cseh András
DE-AGTC-GVK, csehandras83@freemail.hu

Összefoglaló: A magyar mezőgazdaság egyik sajátossága, hogy rendkívül változatos az üzemméret. A
kisméretű önellátó farmok mellett éppen úgy jelen vannak a professzionális növénytermesztést folytató
nagyüzemek, nagyobb méretű gazdaságok is. Egy-egy átlagos egyéni gazdálkodó a mezőgazdasági termelés
nagyon elenyésző részét adja, de a nagy számuk miatt az összesített kibocsátásuk már meghatározó. A
tevékenységük azért is fontos mert, a vidéki térségekben többségében csak a mezőgazdasági termelés és az
ahhoz kapcsolódó tevékenység jelenti az egyetlen megélhetési forrást. Napjainkban már nincs a gazdaságnak
olyan szegmense ahol valamilyen informatikai alkalmazás ne lenne jelen és a mezőgazdaság sem kivétel ez
alól. Az elmúlt évtized jelentős változást hozott az információ-technológiai eszközök és rendszerek, valamint
ezekre épülő alkalmazások és szolgáltatások fejlődésében. Igaz a kisebb egyéni gazdálkodók nem tudják
kihasználni az informatika adta lehetőségeket, mert például a korszerűnek számító precíziós gazdálkodásra
alkalmas erő- és munkagépek jelentős tőkebefektetési igénnyel bírnak, illetve a kevésbé bonyolult termelési
folyamatuk koordinálása nem teszi szükségessé külön agrár-specifikus szoftverek alkalmazását. Az egyéni
gazdálkodó legtöbbször a lakóházából irányítja a gazdaságát, ezért a háztartásban meglévő számítógépet
használja munkájának segítésére. Számukra a számítógép használat leggyakrabban az adminisztratív feladtok
elvégzésében és az internet hozzáférésen keresztül pedig az információszerzésben és különböző eszolgáltatások használatában jelentkezik. A különböző e-szolgáltatások egyik legfőbb előnye, hogy optimális
esetben a szolgáltatások szinte bárhonnan és bármikor elérhetők, ezért jelentős időmegtakarítással járhat, ha a
különböző adminisztratív ügyeket az otthonunk elhagyása nélkül elintézhetjük. Kérdőíves felmérésemre
alapozva, több szempont szerint csoportosításban mutattam be az egyéni gazdálkodók számítógép és internet
használati szokásait. Igyekszem meghatározni a legfőbb tényezőket, amelyek a mezőgazdaságban az
informatikai eszközök használatának elterjedését befolyásolják.
Kulcsszavak: növénytermesztő gazdaság, IKT eszköz, e-szolgáltatások

Abstract: The Hungarian agriculture’s attributes are extremely diverse in farm size. Besides the selfsupplying small-scale farms the professional large-scale farms are present in crop production. An average
individual farmer gives a very small portion of production, but a large number of them is dominant because of
their total production. Their work is important because, in most rural areas, only the agricultural production
and related activities is the only source of income. Nowadays, there aren’t segments of the economy where
some IT applications would not be present, and agriculture is no exception. The past decade brought a
significant change in information technology tools and systems and the solution development based on these
new technologies. Though the small individual farmers can’t exploit the possibilities offered by information
technology. For example, small farms don’t need precision farming machines which needs a significant
capital investment and of course they don’t need complicated and coordinated production process, so they
does not require special agri-specific application software. The individual farmer living in the house most of
the time managing the economy, so the home computer will be used to assist in their work. For them, the
most common use of computers to carry out the administrative task and the internet is used for access
information by different e-procurement and other e-services. The major advantages of various e-services are
that they can access services from anywhere and in anytime in virtually, therefore they can save significant
time because the can arrange various administrative matters without leaving home. My questionnaire survey,
based on several criteria. I studied the usage of computers and the Internet among small farmers. I'm trying to
determine the main factors that affect the usage and influence of IT equipment and tools in the agriculture.
Keywords: crop farms, ICT tools, e-services

Bevezetés
A XXI. századra a mezőgazdasági termelőknek a felgyorsult gazdasági folyamatok és az új
fogyasztói igények, a szigorúbb környezetvédelmi és élelmiszerbiztonsági előírások miatt egyre több
időt kell fordítani a termelésen kívüli feladatok ellátására. A legjobb döntés meghozása egyre
nehezebb a sokféle lehetőség miatt, például a termeléshez milyen vetőmagot, vegyszert és műtrágyát
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használjon fel, mikor és kinek értékesítse a termékét. A felhasznált input anyagokkal összhangban
milyen agrotechnikai beavatkozások vannak összhangban. Jelentős időt kell fordítani a különböző
adminisztratív feladatokra is úgy mint: a támogatásigénylésre, naprakész nyilvántartások vezetésére,
hogy a termelést a környezetvédelmi és élelmiszerbiztonsági előírásoknak megfelelően végezte,
valamit különböző bevallások készítésére az állam intézmények számára (Szénás Sz et al, 2008). A
„tudatos” fogyasztók között egyre inkább felmerül az igény az élelmiszerek előállításának a teljes
nyomonkövethetőségére is (Charvát et al, 2009). Ennyire szerteágazó feladatokat a hagyományos
papír alapú nyilvántartásokkal lehetetlen elvégezni ezért a mezőgazdaságban is az informatika adta
lehetőséget kell felhasználni, hogy az új kihívásoknak megfeleljenek a termelők és ezzel együtt
versenyben maradjanak a piacon. Napjainkban a mezőgazdaságban új nemzetközi tendenciák
figyelhetők meg a farm menedzsment területén. Az 1. ábrán láthatók azok a főbb tevékenységek és
feladatok, amelyeket a gazdálkodónak irányítani kell (Sørensen et al, 2010). A mezőgazdasági
termelés főbb keretrendszerét a nemzeti és az Unió közös agrárpolitikája alakítja ki a nyújtott
támogatásokon és a törvényi, rendeleti szabályozásokon keresztül. A gazdálkodónak dokumentálnia
kell, hogy a termelést a hatályos szabályoknak megfelelően végzi. A legfontosabb döntés hogy a mely
fogyasztóknak milyen terméket állítson elő a gazdaság. Ennek megfelelően kell kiválasztani a
vetőmagot, műtrágyát és növényvédő-szert valamint kell megszervezni a gépek és emberek által
végzendő munkafolyamatokat.

1. ábra. Főbb tevékenységek a farm vezető szemontjából (Sørensen et al, nyomán)

A kutatás célterülete
A kutatási célkitűzésem a magyar szántóföldi növénytermesztő gazdaságok által használt
szoftverek, számítógépes alkalmazások és a különböző informatikai eszközök és használati
szokásainak vizsgálata, valamit a külföldi fejlődési tendenciák alapján egy jövőkép felvázolása, hogy
milyen lehetőségek rejlenek még a számítástechnikai eszközök felhasználásában a amelyek
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használatával nagyobb gazdasági eredményt érhetnek el. A számítógép és a különböző információs és
kommunikációs technológiai (IKT) eszközök használatának egyik jelentősége abban rejlik, hogy a
nagy számítást igénylő feladatokat rendkívül meggyorsítja, így gyorsabb az információ előállítás és
ezáltal a döntéshozatalt és megalapozottabbá teszi. A másik jelentős felhasználási terület a különböző
adminisztratív tevékenységek támogatása. Az elektronikus adatrögzítés következtében minimálisra
csökkenhet az emberei munkavégzés az adatok rögzítése során, aminek köszönhetően csökkenhet a
formai és tartalmi hibák száma is. Az IKT eszközök használatának indokai, a használat hatásai a
gazdálkodás eredményességére, és a főbb használati célok a 2. ábrán láthatók. Az IKT eszközök
használatának legfőbb indokai a következők:
• Adminisztráció segítése
• Információ előállítás
• Döntéstámogatás

2. ábra: Az IKT eszközök funkcionális szerepe a mezőgazdaságban (saját szerkesztés)
Az IKT eszközöknek a gazdálkodás folyamatára a következő hatásai vannak:
• Idő megtakarítás
• Költség csökkentés
• Bevétel növelés.
Az időmegtakarítás abból adódik, hogy képzett számítógép használó személy esetén a különböző
adminisztratív feladatok sokkal gyorsabban elvégezhetők. Egy felhasználó barát szoftverrel szinte
mindig egyszerűbben oldhatók meg az adott adminisztratív feladatok. Az időtényező azért fontos mert
az idő az egyetlen olyan erőforrás, ami anyagi ráfordítások árán sem bővíthető.
A költség csökkentő hatás mérése nehezékes, mert a költség csökkentés nagyon sok tényezőből
tevődik össze. Költség csökkentő hatás például pontosabb és gyorsabb nyilvántartások készíthetők,
ezen nyilvántartásokból könnyebben lehet adatokat és információkat kinyerni. Természetesen a
számítógépes adatnyilvántartás kezdeti időszakában nagyobb anyagi erőforrásokat igényel de
hosszabb távon mindenképpen olcsóbb lehet mint a hagyományos papír alapú nyilvántartás.
A bevétel növelő hatás az egyéni gazdálkodók esetén kisebb mértékű, mint a nagyobb gazdaságok
esetén. Például ha a nagyobb gazdaságokban alkalmazható precíziós gazdálkodás (PG) tekintjük, ez
jelentősebb mértékben növelheti a hozamokat ezáltal a bevételt is. Viszont a PG a legtöbb esetben
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nagy tőkebefektetéssel jár így az egyéni gazdálkodók számára nem elérhető, legfeljebb ha
bérszolgáltatásként veszik igénybe. Azonban az egyéni gazdálkodók számára is vannak lehetőségek.
Például egy vetésterv optimalizálása is növelheti a bevételt, ami már akár egy Excel Solver
programmal is elkészíthető és ez már szinte bármelyik gazdálkodó számára elérhető. Az természetesen
egy másik kérdés, hogy mennyire ismerik ezt a lehetőséget és mekkora a hajlandóság a használatra.
Napjainkban az interneten keresztül juthatunk a leggyorsabban adatokhoz és információkhoz és az
csak rajtunk múlik, hogy az adott információval mit kezdünk és milyen gyorsan hozzuk meg a döntést
azért van nagy jelentősége internetnek az egyéni gazdálkodók számára. a háztartásban már meglévő
számítógépet és internet kapcsolatot saját maga (vagy az informatikában jártasabb családtag) használja
a gazdaság ügyeinek intézéséhez. Magyarországon nagyrészt nem azért vásárolnak az egyéni gazdák
az otthonukba IKT eszközt (ami legtöbb esetben asztali számítógép vagy notebook) hogy a gazdaság
munkáját segítse, hanem mert a család fiatalabb tagjainak szükséges az iskolában. Az internet
kapcsolattal hasonló a helyzet. Viszont mivel a meglévő eszközt használja bizonyos kiegészítésekkel
lényegében nagyobb plusz befektetéssel/költséggel nem jár a gazdálkodási feladatokhoz történő
felhasználása.
A többnyire helytelen szemlélet miatt az egyéni gazdálkodó csak azon számítógépes
szolgáltatásokat veszi igénybe melytől kézzel fogható eredmény várható azaz a bevétele növekszik. A
precíziós gazdálkodás látványosan növelheti az eredményt ami viszont az egyéni gazdák számára nem
elérhető. Viszont a költség csökkentés és az időmegtakarítás is fontos hiszen, a költség csökkentés
esetén is növekedhet az eredményük. Az időmegtakarítási szempont sem elhanyagolható, ugyanis ha
nem kell az utazással tölteni az időt, hogy a hivatalban egy ügyet elintézzünk, hanem otthonról is
hasonlóan megtehetjük akkor ez is már lényeges tényezővé válik.
A számítógép vásárlási célokkal kapcsolatban az újzélandi farmerek körében készült felmérés
szerint a vásárlás legfőbb okainak Nuthall a következőket emelte ki az (Nuthall, 2004):
• magasabb jövedelem elérése a költséghatékonyabb input anyagok kiválasztásán és
felhasználásán keresztül
• időmegtakarítás a gyorsabb és könnyebb adatszolgáltatás az állami és szakigazgatási szervek
felé
• vezetői feladatok megkönnyítése a gyorsabb döntések, hatékonyabb tervezési, kivitelezési és
ellenőrzési folyamatot biztosításával
• egyszerűbb kapcsolattartás a piaci szereplőkkel és az állami szervekkel
• bővebb oktatási tanagyagok, hatékonyabb szakmai fejlődés
• versenyben maradni a többi gazdával, akik már használják a számítógépet.
Magyarországon is valószínűleg ezek lennének a fontosabb okok egy felmérés esetén. Ezt követő
részben a főbb számítógép használati célokat fogom ismertetni, az egyéni gazdák szempontjából. Az
egyéni gazdák tevékenysége azért fontos, mert a vidéki térségekben többségében csak a
mezőgazdasági termelés és a hozzákapcsolódó tevékenység jelenti a fő megélhetési forrást. A
nagyüzemekre az erősebb befektetői szemlélet jellemző és ott jóval több IKT eszközt és alkalmazást
használnak, mert a befektetéseiktől minél gyorsabb és biztosabb megtérülést várnak. Az egyéni
gazdaságok esetén a gyors profitszerzés mellett sokkal jobban jelen van személyi tényező, valamint
egyéb nehezen mérhető faktorok.

A vizsgálat módszere
Külső adatforrásokon alapuló elemzés: A vizsgálatban felhasználtam az interneten elérhető
következő szerveztek adatbázisait: Információs Társadalom- és Trendkutató Központ (ITTK);
Gödöllői Agrárközpont (GAK) GazdaNetrekész projektjéből; Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
Ezen adatbázisok segítségével átfogóbb képet kaphatunk a növénytermesztő gazdaságok informatikai
ellátottságáról.
A vizsgált terület főbb jellemzői: A különböző e-szolgáltatások használatának elterjedését,
sikerességét nem csak az adott e-szolgáltatás minősége befolyásolja, hanem fontos tényező a
felhasználói csoport IKT felkészültsége, azaz az informatikai eszköz ellátottság és ezen eszközök
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használatához szükséges ismeret, valamint a használatra való hajlandóság. Ezenkívül az elterjedést
segítő tényező még a különböző állami szabályozások alkalmazása.
Kérdőíves felmérés és értékelés: A tanulmányban két saját kérdőíves felmérésemből levonható
következtetéseket mutatok be. Az első kérdőív 2008-ban készült az elektronikus területalapú
támogatást (e-SAPS) kitöltő személyek közt végeztem, hogy milyen tapasztalataik vannak a rendszer
használattal kapcsolatban. A második kérdőív 2011 tavaszán szintén az e-SAPS igénylés időszakában
történt, a megkérdezett személyek a falugazdász irodában szolgáltatást igénybevevő ügyfelek közül
kerültek ki. A kérdések főként számítógép és internet használati szokásaikkal voltak kapcsolatosak.

Főbb számítógép használati célok az egyéni gazdálkodók körében
A főbb számítógép használati célokat a 2. ábra szerint fogom tárgyalni. Legnagyobb mértékben az
internetes alkalmazásokról esik szó, mert jelenleg ezen szolgáltatásokat használják/használhatják a
legtöbben ugyanis ezen szolgáltatások egy része ingyenes, a másik részének használatát jogszabály
írja elő. Az elektronikus ügyviteli programok használata főként a közepes vagy közepesnél nagyobb
egyéni gazdálkodókra és a társas vállalkozásokra jellemző. A precíziós gazdálkodás jelenleg szinte
csak a társas vállalkozásokra és a nagyobb méretű egyéni gazdálkodókra jellemző.
Gazdálkodók belső és külső információs kapcsolatai
Modelleztem egy átlagos mezőgazdasági termelő főbb információs kapcsolatait, ami a 3. ábrán
látható. A döntést általában sok tényező alakítja ki, a gazdaság működése során sok belső információt
kell figyelembe venni: a meglévő adottságaink alapján mit tudunk termelni, honnan szerezzük be a
szükséges input anyagokat, kinek értékesítsük a terményünket stb.

3. ábra. A gazdálkodó információs kapcsolatai
Külső információforrásnak tekinthető minden olyan adat, mely nem a gazdaság belső folyamatai
során keletkezett, a vállalkozás környezetét írja és jelentéssel bír a döntéshozatal szempontjából (Pető,
2004). A piaci szektor szereplőivel az adatcsere főként ajánlatkéréssel, rendeléssel, szállítási
dokumentációval, piaci igényfelméréssel, reklámanyagokkal kapcsolatban folyik. Kormányzati
szektornál - a fontossága miatt- külön kell megemlíteni a törvényi és támogatási szabályokat. Az EU
támogatást különböző támogatási kérelmek benyújtása után kaphatja meg a gazdálkodó, ezenkívül
eltérő időközökkel többféle adminisztratív jelentési kötelezettséget kell teljesíteni az agrár
kormányzati szervek felé. Végeredményben a mezőgazdasági termelőt a külső környezetéből jelentős
mennyiségű információ áraszthatja el, ami egy bizonyos mennyiség után nehezítheti az eligazodást,
így a túl sok adat miatt akár döntésképtelen helyzetbe is kerülhet. A gazdálkodó helyzetét az
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információ forgalom szempontjából csak a kormányzati szektorral kapcsolatban vizsgálom, mert a
termelőnek ezen szektor szereplőinek többségével kötelező kapcsolatban lenni.
A kormányzati szektor minden szereplőjénél működik valamilyen információs rendszer, ezen
rendszerekre jellemző, hogy összegyűjtik, feldolgozzák, tárolják, visszakeresik, továbbítják a gazdaság
szereplőinek működésével kapcsolatos adatokat, információt állítanak elő mely által segítik az állami
döntéshozatalt (Hetyei, 2002). Számos közigazgatási tényvizsgálat kimutatta, hogy az
ügyfélkapcsolatok területe elsődleges prioritást élvez az elektronizálandó területek között. A
szolgáltató jelleg megköveteli, hogy a hivatal az ügyfeleknek a hozzájuk legközelebb álló és egyben
legpraktikusabb utakon biztosítson kommunikációs felületet.
Internetes alkalmazások köre
Az Internetes alkalmazások és szolgáltatások köre gyors ütemben növekszik, az összes felsorolása
lehetetlen a tanulmány keretében, ezért csak néhány fontosabb alkalmazás jellemzőit, sajátosságait
tárgyalom. Az internetes alkalmazások köre azért fontos mert az egyéni gazdák körében, mert a
háztartásuk többnyire rendelkezik internet kapcsolattal, így ezen alkalmazások köre nem igényel
többlet befektetést, sem külön számítógépes ismeretet az esetek többségében.
A célközönség IT felkészültsége
A növénytermesztési ágazatban közel 5000 társas vállalkozás mellett jelen van több mint 300 ezer
egyéni gazdaság is. Ezért az egyéni gazdaságok sokkal nagyobb ügyfélcsoportot képeznek az
elektronikus szolgáltatások lehetséges felhasználói között. Azért hogy egy e-szolgáltatás sikeresnek
legyen nevezhető nagy ügyfélkört kell kiszolgálnia.
A sikeres e-szolgáltatásoknak több összetevője van, mert hiába készítik el a legmodernebb
számítógépes programokat, ha a célközönség nem tudja használni azokat. A fontosabb
szociáldemográfiai jellemzők szerint kisebb-nagyobb különbségeket figyelhetünk meg az elektronikus
ügyintézés gyakorlatában, melyek a következő táblázatokban láthatók (1. táblázat, 2. táblázat). Az
adatok pontos értelmezése érdekében meg kell említeni, hogy ezek a teljes lakosságra vonatkoznak
nem csupán a mezőgazdasági termelőkre (ITTK, 2007).
1. táblázat. Az államigazgatási, önkormányzati honlapok látogatottságának gyakorisága, kor szerinti
bontásban, Me: [%]
Rendszeresen
Ritkán, alkalmanként
Soha
NT/NV
Összesen

15-18 év 19-24 év 25-29 év 30-39 év 40-49 év 50-59 év 60 év vagy több
0,0
2,9
6,1
4,0
2,5
4,5
17,1
11,7
9,3
18,9
30,8
42,1
27,8
17,3
88,3
86,6
73,7
61,3
53,1
65
65,5
0,0
1,3
1,3
3,9
2,3
2,7
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

2. táblázat. Az államigazgatási, önkormányzati honlapok látogatottságának gyakorisága, iskolai
végzettség szerinti bontás, Me: [%]

Rendszeresen
Ritkán, alkalmanként
Soha
NT/NV
Összesen

Általános
iskola vagy
kevesebb
0,0
10,3
89,7
0,0
100,0

Középiskola
érettségi
nélkül
3,6
21,0
74,8
0,6
100,0
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Középiskola
Érettségivel
2,8
23,6
72,2
1,4
100,0

Felsőfokú
képesítést nyújtó
tanfolyam
1,9
38,0
60,1
0,0
100,0

Főiskola,
Egyetem
8,8
33,7
52,2
5,4
100,0
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4. ábra. A gazdák átlagos életkora megyénként (Forrás: Gazda Netrekész, 2008b)
Mint az köztudott a mezőgazdasági termelők nagy része a társadalom idősebb szegmenséhez
tartozik emiatt a számítógép és azon keresztül az internet használata jóval alacsonyabb szintű, mint a
társadalom többi csoportjában (4. ábra).
A fenti grafikonon látható, hogy a gazdák átlagos életkora országos szinten megyénként 51 év és
55 év között változik (4. ábra).
Számítógép használatának gyakorisága a géppel rendelkező
gazdálkodók körében 2008

21%

37%

14%
28%

naponta

hetente min. egyszer

havonta min. egyszer

soha

5. ábra. Számítógép használatának gyakorisága a géppel rendelkező gazdálkodók körében 2008(Forrás: Gazda Netrekész, 2008b)
A fenti diagram mutatja (5. ábra), hogy a gazdálkodók 2008-ban milyen gyakran használták a
számítógépet. Az adatokból kitűnik, hogy az gazdák közel 2/3 –a hetente legalább minimum egyszer
használja a számítógépet.
A diagram megmutatja (6. ábra), hogy a gazdálkodók hogyan értékelik a saját számítástechnikai
tudásukat. A gazdák 1/3 értékeli jóra vagy jobbra a saját tudását. Az adatok azonban valamennyire
felfelé torzítottak, mert valószínűleg mindenki a saját tudását a valós tudásánál jobbra értékeli.
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6. ábra. Számítógépet használó gazdálkodók saját felhasználói tudásának megítélése 2008-ban,
(Forrás: Gazda Netrekész, 2008b)
Az információs társadalom kibontakozásával az információ társadalmi-gazdasági szerepe
folyamatosan növekszik. Hatása van a társadalmi szereplők kapcsolatára, a különböző szervezeti
egységek, vállalatok és piacok működésére, hatékonyságára, az innovációs tevékenységekre és sok
más területre. Ezek mindegyike új lehetőségeket tartogat a gazdaság és a társadalom szereplői számára
és központi szerepet töltenek be a gazdaság szerkezetének és fejlődésének alakításában. Ennek
nyomán az infokommunikációs infrastruktúra és az azon nyújtott szolgáltatások értéke is egyre
növekszik. Az új igényeknek megfelelően kell fejleszteni, illetve a fejlesztésekkel igényt kell
teremteni a használatra, csak így érhető el a versenyképesség. Kiemelkedően fontos kérdéskörről van
szó, ezért fontos szerepe van nemzeti stratégiákban, illetve a regionális és települési szintű fejlesztési
koncepciókban. Az EU tagállamok kormányzati politikájában kulcstényezőként tekintenek a
szélessávú hozzáférésre, hiszen a jelen és jövő gazdaságának a hálózati infrastruktúra az egyik
sarokpontja és az IT társadalomnak fontos szerepe van a nemzeti versenyképességében, a fejlődésben.
A telekommunikációs piacon megfigyelhető éles versenynek köszönhetően Magyarország központi
városai gyorsan fejlődnek, és a szolgáltatások széles spektruma elérhető, de a fejletlenebb térségekben
csak állami beavatkozás segíthet. Bár a kapcsolódások száma gyorsan fejlődik, nagy a szakadék a
szélessávú lefedettség és felhasználás között minden területen. Hazánkban alig van olyan település,
ahol ne lenne szükséges további fejlesztés. A fejlődéshez, további ösztönző programok és pénzügyi
források szükségesek és fel kell térképezni azt, hogy a magyar agrárágazat szereplői milyen módon,
mennyire intenzíven használják az internet által elérhető szolgáltatásokat, és mi szükséges ahhoz, hogy
hatékonyan ki tudják használni a szélessávú kapcsolat és az IKT eszközök adta lehetőségeket.
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7. ábra. Számítógép-használat és internet hozzáférés első évének megoszlása az egyéni gazdák között
(teljes minta n=151, számítógép n=132, internet n=126)
Az 7. ábra mutatja a saját számítógép-használat és internet hozzáférés első évének megoszlását, az
egyéni gazdálkodók között. Az internethasználat egyik legfontosabb feltétele az internetképes eszköz
megléte és a kiépített hálózati infrastruktúra. A válaszadó személyek közül 87% rendelkezik asztali
PC-vel vagy laptoppal. Az internetképes eszközzel rendelkezők 95%-ának van saját internet
hozzáférése. A 4. ábrán látható hogy a számítógép háztartásokban történő elterjedésének gyorsabb
üteme a 2000-es évek elejére tehető, aminek egyik kiváltó oka a 2003-ban indult Sulinet program volt.
A saját internetkapcsolat bevezetésének kezdeti éve legnagyobb mértékben a 2005-2007 közötti
időszakban növekedett.
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8. ábra. A számítógép vásárlás és internet bevezetése között eltelt évek számának megoszlása az
egyéni gazdák között (2005 előtt n=82, 2005-től n=44)
A 8. ábrát vizsgálva megállapítható, hogy a 2005 előtt vásárolt számítógépek esetén legtöbbször 23 év telt el a hardver eszköz vásárlása és az internet bevezetése között. Míg a 2005-ben vagy azt
követő években közel 80%-os arányban legfeljebb 1 éven belül az internet hozzáférés is bekerült a
háztartásba.
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9. ábra. Az internet használat mértéke az egyéni gazdák körében (n=151)
Az 9. ábrán látható, hogy az életkor függvényében csökken az internethasználat mértéke a gazdák
között. Az internet használat mértéke (135 fő) és az otthoni hozzáférés közötti eltérés oka, hogy az
internetet háztartáson kívüli olyan helyekről is el lehet érni, mint a munkahely, teleház, könyvtár stb.
Az e-közigazgatás helyzete Magyarországon
Sok szakember állítja, hogy a közigazgatás (szakigazgatás) működésében az informatika
alkalmazása alapvető változást hozhat, mert kialakulhat az elektronikus ügyintézés. Napjainkban az edemokrácia lehetőségeinek a megítélése nem tisztázott, mert vannak, akik minden probléma
megoldásának tekintik, míg mások csak egy „távoli álomnak” tarják ezen lehetőséget. Az ellenzők
legfőbb érve, hogy az e-közigazgatás, mely mind költséges eszközrendszere (PC), mind pedig a
viszonylag magas tudásigénye (PC és Internet használat) okán úgynevezett digitális szakadékot hoz
létre a társadalomban. A kormányok nem kötelezhetik el magukat egyértelműen olyan rendszerek
mellett, nem legitimizálhatnak olyan modern közszolgáltatási megoldásokat, amelyeket a
társadalomnak csak egy-egy szegmense képes használni. Ezért az e-közigazgatási megoldásokban
rejlő lehetőségek – kínáljanak bármilyen vonzó és kényelmes otthoni ügyintézést – kevésbé
kihasználtak, mert kisebb szerepet szánnak azoknak a hagyományos eljárásokon nyugvó közigazgatási
feladatok ellátásának biztosítása mellett. Minél szélesebb a digitális szakadék, annál periférikusabb az
e-kormányzat (e-government) jelenléte, s minél keletebbre vagyunk Európában, annál szélesebb a
szakadék (Buday és Tózsa, 2007).
Az igazság a két megközelítés között helyezkedik el; a hazai és külföldi példák sora bizonyítja,
hogy az internet segítségével számos olyan lehetőség adódik, amely körültekintő végrehajtással
nagymértékű minőségi javulást jelenthet a kormányzati intézmények szolgáltatásaiban.
Általánosságban elmondható, hogy az e-közigazgatás ma már egy nélkülözhetetlen eszköz az
államigazgatás megreformálásához, a szolgáltatások minél inkább az állampolgári igényekhez történő
igazításához, valamint a rugalmasabb, átláthatóbb közigazgatás megteremtéséhez.
A kormányzati e-szolgáltatások terjedését a mezőgazdaságban lassíthatja, hogy a mezőgazdasági
termelők a társadalom idősebb és a vidéken élők szegmenséhez tartoznak. A vidéki térségekben nem
biztos, hogy mindenki rendelkezik internet hozzáféréssel és ezen személyek a koruk miatt a
számítógépet is nehezebben kezelhetik. A számítógépes programok fejlesztőinek ezért nagyobb
figyelmet kell fordítani a „felhasználó barát” kezelőfelület kialakítására (Csótó M, Herdon M 2008).
2007-ben az Európai Bizottság egyik jelentésében azt állapítja meg Magyarországról, hogy bár
információs társadalma legtöbb tekintetben közepesen alacsony fejlettségi szintet ért el, a
magánszemélyek érdeklődése az online közszolgáltatások iránt és használati hajlandóságuk megfelel
az európai átlagnak, a vállalkozások viszont sokkal alacsonyabb szinten állnak. Ezt a következtetést a
következő táblázatból vonta le (3. táblázat).
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3. táblázat. E-kormányzati indikátorok Magyarországon 2006-ban, Forrás (ITTK, 2007)
2004

2005

2006

EU-25
átlaga

Rangsor
2006ban

A teljes mértékben online elérhető e-közig. szolgáltatások
aránya állampolgárok számára

8,3

n.a.

50,0

36,8

10,0

A teljes mértékben online elérhető e-közig. szolgáltatások
aránya vállalkozások számára

25.0

n.a.

50,0

67,8

21,0

E-kormányzati szolgáltatásokat használók aránya a felnőtt
lakosság körében

16,1

17,9

16,8

23,8

17,0

Online letöltött és visszaküldött formanyomtatványokat
igénybe vett felnőtt lakosok aránya

4.0

7,3

5,3

8,1

18,0

E-kormányzati szolgáltatásokat használók aránya a
vállalkozások körében

34,7

n.a.

44,9

63,7

25,0

Online letöltött és visszaküldött formanyomtatványokat
igénybe vett vállalkozások aránya

23,2

n.a.

27,7

44,8

24,0

A 10. ábrán láthatjuk az elektronikus közigazgatás 5 különböző szintjét a függőleges tengely a
fejlettség mértékét jelzi (1), az egyes szintek jellemzői következők (Capgemini, 2007):
• az információ elérhetősége az adott közszolgáltatással kapcsolatban (2)
• letölthető nyomtatványok megléte, amiket később kinyomtatva kell benyújtani (3)
• a nyomtatványok már elektronikus formában is beküldhetők (4)
• az egész ügymenet on-line módon történik a fizetést is beleértve (5)
• személyre szabott informatikai rendszer kialakítása.(6)

10. ábra. Az elektronikus közigazgatás fejlődési szintjei
Külföldi kitekintés – a svéd e-támogatásigénylés (SAMi)
Ezt követően egy nyugat-európia rendszert mutatok be szakirodalmi feldolgozás alapján. Ezen eközigazgatási rendszer az EU„best practice”-k díjjal jutalmazta.

62

Agrárinformatikai Tanulmányok III.

A Svédországban működő rendszer (SAMi) az EU közös agrárpolitikával kapcsolatos kérelmeket
fogadja be. A svéd gazdák közel 20 féle támogatási forma közül választhatnak. Az elektronikus
rendszernek köszönhetően az igénylés egyszerűbb és gyorsabb, valamint a beérkezett igénylések
szinte hibátlanok. 2007-ben a támogatások kb. 55%-át nyújtották be elektronikusan.
A SAMi annak ellenére, hogy internetes alkalmazás a támogatásigénylésre mégsem csak egy
elektronikus nyomtatvány. A szolgáltatás a farmerek gondolatmenetén alapszik. A bejelentkezés után
a gazdálkodó előtt egy térkép jelenik meg és ezen a térképen kattintások segítségével tudja bejelölni,
hogy az egyes parcellákon milyen növényt termel és milyen támogatást igényel.
A számítógépes rendszer hátterében egy nagyteljesítményű „térképszerkesztő motor” dolgozik. A
rendszer használata nem igényel előzetes informatikai ismereteket, és nincs szükség egyéb programok
telepítésére. A programból a térképi adatok letölthetők és ezek egyéb, a termelők által a farmmenedzsmentben használt szoftverekben felhasználhatók. A fejlesztők fontosnak tartották, hogy
korlátozott sávszélességű kapcsolat mellett is használható legyen a rendszer. A hibás beadványok
kiszűrésére is számos biztonsági pontot építettek be, a rendszer figyelmeztető üzenet küld, ha adott
parcellára a termelő számára nem elérhető támogatást próbál igényelni.
A szolgáltatás sikerességének oka: nagymértékben figyelembe veszi a felhasználók igényeit,
lehetőségeit és gondolkozás módját. Lassabb internetkapcsolattal is használható. Az előzetes
hibaellenőrzés jelentősen lecsökkenti a visszautasított beadványok számát. A hatóságoknál lerövidül a
feldolgozási idő, mivel nem kell digitalizálni a papír alapú kérelmeket és térképeket (internet 1).
Magyarországi helyzetkép
Hazánkban az agrár ágazatban az egyik legjelentősebb e-szakigazgatási rendszer az elektronikus
területalapú-támogatást kezelő rendszer. A rendszer azért fontos és jelentős mert (elvileg) több mint
150 ezer felhasználója van és hazánk 2008-ban jelentős eredményt ért el azzal, hogy a regisztrált
gazdálkodók részéről több mint 95% elektronikusan formában érkezett be a támogatás-igénylés
(természetesen a helyzet nem ennyire fényes mert valójában a kitöltést főként a falugazdászok,
kamarai tanácsadók és egyéb segítő személyek végezték). Ezen személyek körében végeztem
kérdőíves felmérést, hogy mint gondolnak az elektronikus támogatás igénylés rendszeréről a nyújtott
szolgáltatásról.
Előzmények
Az Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszer (IIER) a KAP (Közös Agrárpolitika) egyik
meghatározó elemét jelentő közvetlen támogatásoknak az odaítélését, illetve az odaítélés jogosságának
ellenőrzését szolgálja. Az Integrált Rendszert – a Közös Agrárpolitika reformjával összefüggésben –
1992-ben vezették be. A rendszer jogi hátterét: az Európa Tanácsnak a 3508/92/EK számú rendelete
alapozta meg. Az egyszerűsített támogatási rendszere (Single Area Payment System SAPS) az
1244/2001/EK rendelet alapján került meghirdetésre (Kapronczai, 2007). Az Integrált Rendszerben
kezelt támogatások az Unió mezőgazdasági kiadásainak mintegy 60%-át adják. A támogatások
igénybevételének szabályozása, a támogatási kérelmek benyújtása, ellenőrzése, a kifizetések
engedélyezése és lebonyolítása, az esetleges visszaélések felderítése és szankcionálása részletes
adatszolgáltatást, bonyolult nyilvántartások egységes rendszerét, a támogatott objektumok
(vetésterületek, állatok) megbízható azonosítását teszi szükségessé.
A kifejlesztett informatikai rendszer első változatában az on-line támogatási igénylések
megvalósítására még nem volt lehetőség a gazdálkodók körében meglévő alacsony Internet penetráció
miatt. Mivel a hagyományos módon történő igénylés (űrlapok, térképek, útmutatók, stb. nyomtatása,
kitöltése, ellenőrzése, felvitele) jelentős feladatott rótt a rendszer működtetőire és jelentős volt a hibák
elkövetésére fordított munkaigény valamint időközben javultak a gazdálkodók Internet hozzáférési
lehetőségei ezért kifejlesztésre és bevezetésre került az on-line támogatásigénylés rendszere.
2007-ben már elkezdődött az elektronikus támogatás igénylés, de ekkor még csak a termelők
meghatározott köre számára volt elérhető. A 2007-es elektronikus támogatásigénylés jellemzői:
(Szénás, 2007).
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•
•
•

200 ha feletti kérelmek tartoznak hozzá
Az országos 200000 kérelemből mintegy 4000 kérelem érintett
Ez a 4000 kérelem lefedi az igényelt SAPS terület ~ 50 %-át.

A felhasználók DVD-n kapták meg a kitöltő szoftvert és Mezőgazdasági Parcella Azonosító
Rendszer MEPAR adatbázist. A kitöltő szoftver akkor teljes mértékben a felhasználó számítógépén
futott, ami nagy hátránya volt a megoldásnak, mert így minden egyes felhasználónak telepítenie
kellett. A telepítés során sok probléma lépett fel. Összességében nézve az elektronikus kitöltés mégis
pozitívan értékelhető, mert a kitöltő szoftver segítségével az igényléseken lecsökkent a formai hibák
száma. Ha kevesebb a hiba az mind az ügyfél mind a szolgáltató érdeke, mert így gyorsabb és
könnyebb a kérelmek feldolgozása. Ezen tapasztalatokat felhasználva a 2008-as évre az agárágazat
vezetése célul tűzte ki, hogy az összes termelő számára megnyitja az elektronikus támogatásigénylés
lehetőségét. Ez úgy valósulhat meg, ha a kitöltő szoftvert web- alapúra fejlesztik, így az mindenki
számára elérhető lesz aki internet kapcsolattal és Ügyfélkapus regisztrációval rendelkezik.
Kérelemkitöltés a 2008-as évtől
A 2008-as támogatási évben alkalmazott megoldások és eredmények. Az elektronikus
kérelembenyújtás az alábbi fő lépésekből áll:
• Az Ügyfélkapu segítségével az ügyfél, vagy a tanácsadó/falugazdász azonosítja magát és
letölti a 2008-as területhez kapcsolódó kérelmet.
• Az internetes kérelemkitöltő segítségével aktualizálják a múlt évi kérelemadatokat 2008-ra
vonatkozóan. Például új hasznosítási kultúra megadása; új parcella felvétele; új parcellarajz
készítése stb.
• A kitöltött kérelmet az Ügyfélkapun keresztül elektronikus úton benyújtják.
Az elektronikus kérelemkitöltés: A letöltött kérelem tartalmazza az elmúlt év parcella adatait:
blokkazonosító, parcella sorszám, parcella terület, hasznosítási kód. Az adatokat egyszerűen, az előző
évi adatot átírva lehet aktualizálni. A mezők kitöltéséhez adott esetben a szoftver felkínálja a
lehetséges kódot, ami garancia arra, hogy formailag helyes (ahol számot kell megadni, ott szám; ahol
betűt kell megadni, ott betű) adatok kerüljenek megadásra. A parcellákhoz le lehet tölteni az elmúlt
évben benyújtott blokktérképet a parcellarajzokkal, ez segítséget nyújtott a 2008-as kérelemben
igényelt parcellák berajzolásához.
Az elektronikus parcellarajzolás a következőket biztosítja: A szoftver kijelzi, hogy a berajzolt
parcella mekkora területet fed le, így a felhasználó korrigálhatja az igénylését. Azonban a parcellarajz
a helymeghatározást szolgálja, tehát nem kell szigorúan megegyeznie parcellarajz területnek az
igényelt területtel, kisebb eltérések lehetnek (az igényelt terület +/-5%-ban), hiszen az igényelt
(számszerűen megadott) terület képezi az igénylése alapját.
Amennyiben a kitöltő személy a blokkhatáron kívülre, vagy nem támogatható területre rajzol,
abban az esetben a szoftver jelzi a rajzolási nem megfelelést, és lehetőséget biztosít egy
változásvezetési kérelem benyújtására, amelyben a mezőgazdasági termelő jelezni tudja, hogy a fizikai
blokk térképi kialakítása eltér a valóságban létező állapottól.
A rajzolás során lehetőség van a berajzolt parcella határának szerkesztésére: blokkhatárra, nem
támogatható terület határra, már a felhasználó által berajzolt parcella határra igazításra; oldalvonalak
mozgatására.
Amennyiben a kitöltő személy meg akarja szakítani a kérelem elektronikus kitöltését, abban az
esetben az „Ideiglenes mentés”-sel el tudja menteni az addig kitöltött adatokat, és később az
Ügyfélkapun keresztül történő újabb bejelentkezés és kérelemletöltés után folytathatja a kitöltést akár
másik számítógépen is.
Kérdőíves felmérést végeztem, melyben fejér és hajdú-bihar megyei személyeket kérdeztem meg.
Ezen válaszokból és saját tapasztalataimból következtetéseket vontam le, és kerestem a véleményük,
észrevételeik okait. Nagyjából 30 kérdőívet kaptam vissza és ezen személyek nagyságrendileg
együttesen 3500-4000 támogatási igénylést töltöttek ki.
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A kérdőíves felmérés eredménye: A közel 200 ezer támogatási kérelmet a termelők 95%
elektronikus formában nyújtotta be, viszont elég nagy a valószínűsége annak, hogy a termelők nem
saját maguk töltötték ki, hanem szakemberek segítségét vették igénybe (Timándi, 2008). Ezt arra
alapozom, hogy a gazdálkodók nagy többsége az idősebb és vidéki társadalmi csoportba tartozik nem
biztos, hogy rendelkeznek számítógéppel valamit a számítógép használat nem könnyű számukra.
Ezenkívül a vidéki térségekben az internet ellátottság sem megfelelő. (Csótó és Herdon, 2008).
A kérdőívet kitöltő személyeket, akik a gazdák munkáját segítették (falugazdászok, kamarai
tanácsadók és egyéb személyek) külön kategóriába soroltam, aszerint hogy hány támogatási igénylést
töltöttek ki, erre azért volt szükség, mert az eltérő kategóriában lévő személyek véleményét eltérő
súlyozással vettem figyelembe, hiszen aki jóval több kérelmet töltött ki, ő jobban tudja értékelni a
rendszert. A megkérdezettek által kitöltött kérelmek számának megoszlását a 11. ábra mutatja. A
megkérdezettek nagyobbik része 50 vagy 50-nél több támogatási igénylést töltött ki.

11. ábra. A kitöltött igénylések számának megoszlása
A második kérdéscsoportban a felhasználókat a kitöltő szoftverről kérdeztem. Az itt feltett
kérdések a következők voltak:
• Könnyen kezelhető-e a program?
• Mennyire átlátható a kezelő felület?
• Összességében mennyire elégedett a programmal?
• Ha lehetősége lenne, mit változtatna a programon?
A kérdésekre adott válaszokat összegeztem, az eredmény a következő ábrán látható. (12. ábra).

12. ábra. A felhasználók értékelése a rendszer kezelhetőségéről
Az ábra mutatja, hogy a felhasználók közel kétharmad része a program használhatóságát 4-re értékelte
az 1-5 fokozatú skálán. A megkérdezettek a következő hibákat illetve hiányosságokat említették:
• kitöltési időszak kezdeti szakaszában még pontatlan volt a hibamagyarázat nagyon gyakran
csak egy kódszámot írt ki így a felhasználó nem tudta eldönteni, hogy mi a hiba valódi oka
• a parcella hasznosítási kódjánál nehézkes volt a kiválasztás, mert túl sok elemű volt a lista
• a program elég gyakran sok üres oldalt nyomtatott ki, de ez a támogatási időszak végére
kijavították.
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Most pedig nézzünk pár javaslatot, hogy miként lehetne még jobban „felhasználó baráttá” tenni a
rendszert. A kitöltés során a rendszer automatikusan jelzi a kérelemben előforduló tartalmi és formai
hibákat és ezeket a hibalistákat a weboldal legalján jeleníti meg. Célszerűbb lenne, ha ezek a hibalisták
nem a weblap alján, hanem a weblap tetején jelennének meg. mert akkor a felhasználónak nem kellene
mindig a lap aljára navigálni. A kitöltési időszak közepére elkészült egy nagyon részletes hibakód
magyarázat, ami az összes fellehető hibára ad megoldási javaslatot. Ez a segédlet megtalálható az
eFarmer weboldalán (eFarmer, 2008).
A parcella hasznosítási kódjának bevitelénél (ami a termesztett növényre vonatkozik) könnyebbé
tenné a felhasználók életét, ha kódszám mellett a növény neve is megjelenne (13. ábra). Ez azért lenne
megvalósítható, mert a legördülő listában megjelenő adat bővebb lehet, mint az adatbázisban rögzített
adat. A parcella hasznosítási kód kiválasztásának egy másik könnyebb módja, például ha a
Magyarországon a 10 leggyakrabban termesztett növényt egy másik listából lehetne választani. Ebben
az esetben a kérelem kitöltés is valamivel gyorsabb lenne, mert kevesebb elem közül gyorsabban
lehetne választani. (MVH, 2008a).

13. ábra. Részlet a kitöltő szoftver felületéből (Forrás: MVH felhasználói kézikönyv)
A harmadik kérdéscsoportban a felhasználókat az elektronikus térképrajzolásról kérdeztem. Az itt
feltett kérdések a következők voltak:
• Könnyen tanulható-e a térképrajzolás?
• Sokszor igénybe vette-e a kataszteri fedvényt?
• Gyakran hátráltatta önt a rendszer lassúsága?
• Összességében mennyire elégedett a térképrajzolás rendszerével?
• Ha lehetősége lenne, mit változtatna a programon?

14. ábra: A felhasználók értékelése a térképrajzolás kezelhetőségéről
A térképrajzolás valójában az egész kérelemkitöltés legidőigényesebb része, a felhasználó az itt
meglevő program hibákat vagy hiányosságokat sokkal jobban érzékeli. Mint látható a válaszadók több
mint fele csak 3-ra értékelte a térképrajzolás megvalósítását (14. ábra).
A felhasználók a következő pozitív dolgokat említették meg az elektronikus térképrajzolás
mellett:
• kataszteri fedvény használatának köszönhetően a megfelelő helyre rajzolhatják a parcellát,
• a berajzolt terület méretét kijelzi a program így könnyebb a pontos területet berajzolni.
A térképrajzolást a következő dolgok nehezítik:
• lassan töltötte be a térképet,
• a 2007-es évi blokktérkép nagyítása is hosszadalmas,
• térképnagyítás során a sarokpontok mérete is növekedett.
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A grafikus feladatok mindig jobban igénybe veszik a számítógépek teljesítményét. A fejlesztőknél
valószínűleg ez nem jelentkezett, de a program végfelhasználóinak valószínűleg fele olyan
teljesítményű számítógépük sincs, mint a fejlesztőknek.
A programok lassú betöltése több okra is visszavezethetők: lassú a számítógép, amin fut a program,
kicsi az internet sávszélessége így tovább tart letöltenie az adatmennyiséget vagy a központi szerver
annyira leterhelt, hogy nem tudja egyszerre az összes klienst kiszolgálni.
A térképrajzolás folyamatát még az gyorsítaná, ha a tavalyi térképek nagyítására szolgáló
„Nagyítás” gombra történő többszöri klikkelés mellett lehetőség lenne arra, hogy a nagyítás mértékét
százalékos formában is meg lehessen adni. A következő ábrán látható, hogy a program milyen
formában hozta fel az előző évi térképet. (15. ábra)

15. ábra. Az előző évi digitalizált blokktérkép (Forrás: MVH felhasználói kézikönyv)
A legutolsó kérdésem arra irányult, hogy a felhasználó előnyben részesítené-e az elektronikus
kitöltési módot a hagyományos papír alapúval szemben. Minden megkérdezett előnyben részesíti,
hiszen az elektronikus kitöltés a következő előnyökkel jár (MVH, 2008b):
• A kitöltő szoftver jelzi a kitöltés során, ha valamilyen beírt adat nem megfelelő formátumú
(pl. blokkazonosító elírás), vagy valamilyen adat (pl. parcellaadat, vagy parcellarajz)
hiányzik.
• Az előző évi blokktérkép elérése gyorsabb parcellarajzolást tesz lehetővé a 2008-as kérelem
kitöltésénél.
• A szoftveres lehetőségek megkönnyítik, és pontosabbá teszik a parcellarajzolást.
• Az elektronikus benyújtással elkerülhető a papír alapú kérelmek kézbesítés során történő
elveszése.
• A papírmentes eljárás környezetbarát és költséghatékony megoldás.
• Az elektronikus kitöltés és benyújtás az adattartalomra vonatkozóan pontosabb, formailag
hibátlan kérelmek benyújtását biztosítja, amely alapja lehet a korábbi támogatás kifizetésnek,
és a formai hibák miatti levonások, illetve szankciók elkerülésének.
Összegzés az elektronikus kérelem kitöltésről
Véleményem szerint az elektronikus kérelem kitöltés hasznos, mert a mezőgazdasági termelőnek az
igénylést mindenképpen ki kell töltenie és az elektronikus kitöltési forma optimális esetben a
gazdálkodónak jelentősen nem tart több ideig, mint a hagyományos papír alapú igénylés esetén. A
2008-as év előtt a támogatás igénylés folyamata úgy zajlott, hogy a termelő papír alapon beadta a
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kérelmet majd az MVH az adatokat felvitte a számítógépes rendszerbe. A 2008-as évtől a termelő
egyből elektronikus formában nyújtja be az igénylést ezáltal a papírra való adatrögzítés kimarad a
folyamatból. Így ha az igénylés teljes folyamatát nézzük (termelők és az MVH együttesen)
mindenképpen idő megtakarítással is jár. Az MVH-nak már nem kell adatrögzítéssel foglalkoznia
ezért a gazdálkodók támogatásigénylése nagyrészt formailag hibátlan. Igaz a támogatás igénylés első
felében még néha akadozott a rendszer, de ne felejtsük el, hogy komoly fejlesztő munka áll mögötte és
az igénylési időszak végére már már megfelelő biztonsággal működött. Még néhány a felhasználók
kényelmét szolgáló módosítással a fejlettebb uniós országok rendszerei mellé zárkózhat fel.
Egyéb információforrások és szolgáltatások az interneten
Az Ügyfélkapu
A kormányzati portálon található az Ügyfélkapu, mely az azonosítást igénylő közigazgatási,
hatósági ügyek intézését, és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások elérését biztosítja az állampolgárok
számára. Az Ügyfélkapun keresztül jelenleg már több száz szolgáltatás érhető el. A közigazgatási
ügyintézésben célszerű és hasznos az egységes, könnyen áttekinthető ügymenet. Ezt az egységességet
az Interneten az Ügyfélkapu valósítja meg, egyfajta egyablakos ügyintézésként. A portál fenntartója
biztosítja a szolgáltatás napi 24 órán át tartó elérhetőségét a portálon.
Az ügyfélkapun keresztül az internetes felhasználók regisztráció után egyetlen belépéssel
használhatják a kormányzati elektronikus szolgáltatásokat. Kezdetben adóhatósági és okmányirodai
ügyeket indíthattak és intézhettek a felhasználók, de a szolgáltatások listája folyamatosan bővült. Az
Ügyfélkapu lényege, hogy a felhasználó hivatalos ügyeit az interneten keresztül egy egyedi
azonosítóval intézhesse. Személyes ügyfélkaput bárki létesíthet, ehhez azonban regisztrálnia kell
magát (Mi az ügyfélkapu?, 2006).
Az Ügyfélkapun bejelentkezve például elektronikus adóbevallást nyújthat be minden
magánszemély, ide értve az egyéni vállalkozót is. Magánszemély eljárhat más magánszemély, egyéni
vállalkozó vagy gazdálkodó szervezet helyett is, ehhez azonban régebben APEH-igazgatóságnál
jelenleg NAV is regisztrálnia kell.
E- ügyintézés a vállakozások költségvetési kapcsolataiban.
Az egyik legismertebb e-szolgáltatás az elektronikus adóbevallás. Ennek központi eleme az
elektronikus bevallás feldolgozó rendszer (eBEV) és a nyomtatványkitöltő rendszer (ABEV).
Feladatuk, hogy az adózók számára lehetővé tegyék az adóbevallások és adatszolgáltatások könnyebb,
ellenőrzöttebb kitöltését. Az elektronikus adóbevallások benyújtása mellett egyre többen veszik
igénybe az adóhatóság által biztosított egyéb elektronikus szolgáltatásokat is. Az elektronikus bevallás
egyik legfőbb előnye az azonnali visszajelzés. Az adóbevallást elektronikusan benyújtó adózó
elektronikus értesítést, visszajelzést kap arról, hogy az általa küldött dokumentum megérkezett,
továbbá, hogy a rendszer azt elfogadta-e, vagy visszautasította. Az elektronikus bevallást benyújtó
adózók egyéb információt is könnyen elérhetnek, például lekérdezhetik az adóhatóságnál vezetett
aktuális folyószámlájukat (Varga, 2008).
A 2010-es évben az APEH és VPOP összevonásra került Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV)
néven. A következő részben a 2010-es év előtti visszatekintés következik A mezőgazdasági termelők a
gázolaj jövedéki adóját elektronikusan is visszaigényelhetik. Ez csak azon gazdálkodok számára
kötelező, akik már az APEH felé is elektronikus formában intézik az ügyeiket, a többieknek csak
lehetőség az elektronikus bevallás. A bevallások elektronikus ügyintézés keretében történő
benyújtásához szükséges elektronikusan kitölthető nyomtatványok a Vám- és Pénzügyőrség hivatalos
internetes honlapján érhetőek el, amelyek a letöltést követően kitölthetőek és elektronikus úton
megküldhetőek a Vám- és Pénzügyőrség részére. Az elektronikus kitöltés az ABeV program
segítségével végezhető el, amely ingyenes elérhetőségét az APEH honlapja biztosítja. Ezenkívül az
ügyfelek részéről szükséges még a Vámhivatali regisztráció, azaz a Vám- és Pénzügyőrség által
előzetesen elektronikus formában kialakított regisztrációs űrlap kitöltésére (Gazda Netrekész, 2008a).
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Földhivatali ügyintézés
A fejlesztések fontos állomása a TakarNet rendszer kialakítása, amely egyrészt biztosítja a földügyi
szakág hivatalainak számítógépes összekapcsolását, másrészt lehetővé teszi a földhivatali adatbázisok
távoli adathozzáférését külső felhasználók (regisztrált fizető felhasználók) pl. bankok, közigazgatási
intézmények, önkormányzatok, közjegyzők, ügyvédi irodák stb. számára. 2002. június 10-én az ország
összes körzeti földhivatalában megkezdődött a TakarNet hálózaton keresztüli tulajdoni lap másolat
szolgáltatás, vagyis azóta mindegyik körzeti földhivatal szolgáltat tulajdoni lap másolatot nemcsak
saját illetékességi területéről, hanem az ország bármely részéről. Külső felhasználók 2003. áprilisa óta
csatlakozhatnak a hálózathoz, ma már közel 6000 felhasználó használja a rendszer szolgáltatásait
üzemszerűen (Takarnet tájékoztató, 2007). A TakarNet regisztrált felhasználók a honlapon belépve
igénybe vehetik a számukra elérhető on-line földhivatali szolgáltatásokat:
• nem hiteles tulajdoni lap másolat – különböző keresési szempontok szerint, például
helyrajzi-szám intervallum, ingatlan postai címe alapján stb.
• térképmásolat – belterületi, külterületi és zártkerti ingatlanokról
• értesítés tulajdoni lap változásáról – széljegyzésről, címmódosításról, szolgalom
bejegyzéséről, tulajdonjog változásáról stb.
2009 tavaszán indult el a Takarnet24 fejlesztési projekt, aminek köszönhetően a földhivatali adatok
elektronikus formában non-stop elérhetők lesznek az Ügyfélkapun keresztül. A fejlesztésnek a
következő hatásai lesznek:
• Szolgáltatáshoz hozzáférők körének bővítése: az ingatlan-nyilvántartás alapadatai, a
tulajdoni lapok a Kormányzati Ügyfélkapun keresztül gyakorlatilag bárhonnan, ahol van
internet kapcsolat, elérhetők lesznek.
• A szolgáltatások non-stop rendelkezésre állása: a tulajdoni lapok a főmunkaidőn (hétfőtől
csütörtökig 8 és 16 óra között, illetve pénteken 8 és 13 óra között) túl is lekérdezhetők
lesznek a nap 24 órájában.
• Értéknövelt szolgáltatások fejlesztése.
• Esélyegyenlőség biztosítása a földhivatali szolgáltatásokhoz való hozzáférésben
• A kezdeti lépések megvalósítása az e-közigazgatás, e-ügyintézés irányába.
Hosszútávon pedig a következő hatásokat érhetik el:
• A földügyi nyilvántartások és szolgáltatások beillesztése az e-kormányzati funkciókba.
• Nemzetközi, EU-szintű adatcsere biztosítása (lásd INSPIRE direktíva).
• Földügyi szolgáltatások színvonalának növelése, az elektronikusan elérhető szolgáltatások
bővítése és széleskörű hozzáférésének biztosítása.
• A földhivatali nyilvántartások üzemeltetési erőforrásigényének racionalizálása.
Piaci Információs Rendszer
„a Piaci Információs Rendszer (PIR) olyan államilag működtetett szolgáltatás, amely széles körben
forgalmazott mezőgazdasági termények árairól és mennyiségeiről rendszeresen, megfelelő módon adatokat gyűjt
a vidéki, nagybani és fogyasztói piacokon, és ezt az információt időben és rendszeres időközönként a különböző
médiumokon keresztül eljuttatja a gazdálkodókhoz, a kereskedőkhöz, a fogyasztókhoz, a kormányzati
tisztviselőkhöz, az agrárpolitika döntéshozóihoz”(Kapronczai, 2007).

A FAO által meghatározott információs rendszer piaci információnak lényegében csak a
mennyiséget és az árat tekinti, az EU azonban a piaci zavarok elkerüléséért egyéb információkat is
gyűjt az egyes termékekről. A Piaci Információs Rendszer azon mezőgazdasági termelők számára a
leghasznosabb, akik könnyen romló és friss fogyasztású élelmiszereket állítanak elő (zöldség,
gyümölcs, tej, tojás, hús stb.). Az Unió álláspontja szerint a piacgazdaság csak akkor működik
hatékonyan, ha a piac valamennyi csoportjának rendelkezésére állnak a szükséges információk a
piacra juttatott élelmiszerekről, a fogyasztói keresletről és az árakról. Információkat gyűjtenek az
egyes termékek rendelkezésre álló készleteinek nagyságáról és a valószínűsíthető keresletről is. Ezáltal
csökkenthetők a piacon jelentkező túlkínálati csúcsok valamit a hiányok (Buday-Sántha, 2001).
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A piaci információs rendszerek fő feladata tehát a piaci átláthatóság megteremtése. Ez akadályát
képezi annak, hogy a termékpálya valamely szereplőjénél a tisztességes profitnál jóval nagyobb
mennyiségű profit koncentrálódjon a többi szereplő rovására. A mezőgazdasági termelők számára, ha
a piaci átláthatóság megvalósul, akkor a termékeikért azt a bevételt kapják, amely a kereslet-kínálat
által meghatározott piaci ár környékén mozog.
Az egyes termékpályák esetében - a felvevő piac koncentráltsága miatt – szinte mindig a
mezőgazdasági termelők vannak a hátrányos helyzetben. A piaci információk lényegében a
mezőgazdasági termelők helyzetét javítják, hiszen a túlkínálati és a hiány időszakok ismeretében, jobb
döntést hozhatnak az értékesítés helyéről és idejéről. A piaci információk a felvásárlókat arra
ösztönözheti hogy etikusabb magatartást tanúsítsanak az ártárgyalások során. Az információs rendszer
segítségével a piaci zavarok előre jelezhetők, így a megfelelő beavatkozásokkal a piaci zavar
elhárítható.
A piaci információk elérésének a módja az EU tagállamaiban elég sokféle, a leggyakoribb
technológiák a következők: internet, sms, nyomtatot anyagok, rádió, teletext.
Online parlagfű térkép
A Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) által üzemeltetet rendszer, tartalma mindenki
számára elérhető (http://www.mepar.hu/blokkvaltozas/pf_blokk_search.php). Ezen szolgáltatás a
2008-as évben helyszíni ellenőrzés vagy távérzékeléses felmérés keretében parlagfüvesnek talált
területeket mutatja be. A parlagfű nem csak a gyomnövényként veszélyes, hanem nagyon sok
embernek allergiát is okoz, így társadalmi érdek hogy visszaszorítsák. A mezőgazdasági termelők a
weboldalon található keresőprogram segítségével be tudják azonosítani, hogy az általuk művelt
földterület mennyire veszélyeztetett a parlagfű által így sokkal hatékonyabban tudnak ellene
védekezni.
Internetes gyomirtási szaktanácsadási rendszer
A „GYOMINFO” szaktanácsadási rendszer jelenleg még csak a kukorica termesztők számára nyújt
segítséget a rendszer neve és itt érhető el: (http://gyominfo.mtk.nyme.hu/gyominfo/). A program
abban nyújt segítséget, hogy nem szükséges forrásadatok nagy halmazát áttanulmányozni, nem kell az
időigényes adatforrások felkutatásával foglalkozni és a számtalan technológiai variánst végigpróbálni.
„A gyomszabályozási technológiák nem minden esetben jó hatásfoka a tervezési folyamat
fogyatékosságaira vezethető vissza. Ritkán találkozunk a hazai szakirodalomban olyan témakörökkel,
amelyek a gyomirtási tervezési folyamatokat ismertetik, vagy értékelik. A számítástechnika, de
különösképpen a térinformatika olyan lehetőségeket nyújt ma már, amelyekkel a gyomirtási folyamat
algoritmizálható és a munkafolyamat kivitelezése időben és térben pontosan irányítható. A szerzők
bemutatják a „Gyominfo” nevű gyomirtástervező módszert, amely segítséget nyújt a költségtakarékos
és környezetkímélő gyomirtási technológiák megtervezésében úgy, hogy figyelembe veszi a
gazdálkodók szakismeretét és technikai ellátottságát.”
Internet használati szokások az egyéni gazdálkodók körében
Vizsgálatom kiterjedt arra, hogy milyen célokra használják az internetet és szolgáltatásait a
gazdálkodók. Az informatikai eszközök és internet szolgáltatások használatának mértékére, a
demográfia tényezők közül az életkor lehet a legnagyobb hatással.
Az internetet használó gazdák, a különböző internet szolgáltatásokat különböző mértékben
használják. Az egyéni gazdálkodók mindegyike használja a web böngészést, több mint 70% az
elektronikus levelezést is a gazdálkodásával összefüggésben..
A gazdálkodók körében a web böngészés célját a 16. ábrán mutatom be. Láthatjuk az ábrán, hogy
legnagyobb mértékben az információ keresés a legkedveltebb majd ezt követi a piacfigyelés és a
különböző e-szolgáltatások. Az internetes kereskedelem használatának alacsony mértéke több
indokkal is magyarázható, hogy a főbb input anyagok beszerzésénél még fontos a személyes találkozó

70

Agrárinformatikai Tanulmányok III.

az eladóval, valamint az, hogy a termények többnyire feldolgozást igényelnek, nem kerülhetnek
egyből a fogyasztó elé, így itt szintén kicsi a szerepe az elektronikus kereskedelemnek.

16. ábra. A web böngészés céljainak mértéke az egyéni gazdálkodók körében, az életkoruk szerint
csoportosítva (n=126)
Véleményem szerint a különböző web böngészési célok mértékét a „felhasználói rutin” is
befolyásolja, azaz a felhasználó mennyi ideje rendelkezik saját internet hozzáféréssel. Feltételezem,
hogy a saját internet hozzáféréssel rendelkező felhasználók egyre több szolgáltatást kezdenek
használni, mert érzik a különböző előnyét és hasznosságát. Az 17. ábrán megfigyelhetjük, hogy minél
több ideje rendelkeznek a termelők saját internet hozzáféréssel annál nagyobb mértékben veszik
igénye a különböző web böngészi célokat.
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
kevesebb mint 4 év

4-6 év

több mint 6 év

Információ keresés

banki szolgáltatások

piacfigyelés

e-kormányzati szolgáltatások

internetes kereskedelem

közösségi oldalak

17. ábra. A web böngészés céljainak mértéke az egyéni gazdálkodók körében, a saját internet
hozzáférés ideje szerinti csoportosításban (n=126)
A saját kérdőíves felmérésből ezenkívül kiderül, hogy az egyéni gazdálkodók milyen mértékben
látogatják az egyes kormányzati és szakigazgatási szervek oldalait (18. ábra). A Vidékfejlesztési
Minisztérium, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) és Mezőgazdasági és Szakigazgatási
Hivatal (MGSZH) weboldalát főleg az aktuális jogszabályokért, rendeletekért keresik meg. Ezenkívül
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az MVH oldalán még különböző oktatási segédletek is megtalálhatók az elektronikus kérelem
benyújtással kapcsolatban. A Kormányzati portálon található az Ügyfélkapu, mely az azonosítást
igénylő közigazgatási, hatósági ügyek intézését, és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások elérését
biztosítja az állampolgárok számára. Az Ügyfélkapun keresztül az internetes felhasználók regisztráció
után egyetlen belépéssel használhatják a kormányzati elektronikus szolgáltatásokat. A Piaci
Árinformációs Rendszer alacsonyabb látogatottsága azzal magyarázható, hogy a válaszadók főleg a
szántóföldi növénytermesztők közül kerültek ki. Azonban akik könnyen romló és friss fogyasztású
élelmiszereket állítanak elő (zöldség, gyümölcs, tej, tojás, hús stb.) számukra ez rendszer sokkal
fontosabb, hasznosabb ezért körükben jóval magasabb a látogatás mértéke. A GTR.UW.hu egy
jogszabály gyűjtemény, a jobban figyelembe veszik a gazdák szükségleteit, ugyanis egy gazdálkodó
üzemelteti.
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18. ábra. A gazdálkodáshoz kapcsolódó néhány weboldal látogatásának gyakorisága az internet
használó egyéni gazdák között (n=135)
Elektronikus ügyvitel - mezőgazdasági szoftverek bemutatása
A növénytermesztésben egyre több ágazat specifikus szoftvert és IT eszközt használnak. Az IT
eszközök tervezésénél figyelembe kell venni, hogy a mezőgazdasági munkavégzés közben a
különböző IT eszközöket fizikailag nagyobb (hatás) megterhelés éri.
A növénytermesztésben asztali PC-t leggyakrabban a következő feladatokra használják:
döntéstámogatás (DSS-Decision Support System), termelésirányítás, egyéb vezetői feladatok segítése
és adminisztrációs nyilvántartások készítése. A DSS programok segítenek kiválasztani az adott
körülmények között a legjobb alternatívát például a felhasznált anyagokkal vagy termelési szerkezettel
kapcsolatban. Ennek a kiválasztása számítógép nélkül szinte lehetetlen feladat a jelentős számú
lehetőség (változat) kiértékelésének számításigénye miatt, így lényegében a számítógép számítási
kapacitását használjuk ki (Kuhlmann, et al, 2001).
A 2000-es évek elején ezen rendszerek a vállalkozások többségénél még egymástól elszigetelten
úgynevezett szigetszerű rendszerekként működtek. Napjainkra egyre több mezőgazdasági cég ismerte
fel, hogy a szigetszerű rendszerek használata nem kifizetődő, helyettük inkább integrált rendszereket
használnak. Az integrált rendszerek modulokból épülnek fel egy-egy funkció ellátását különböző
modul végzi. A köztudatban keverednek az ERP (Enterprise Resource Planning - vállalati erőforrás
tervezés) és az IEA (Integrated Enterprise Application - integrált vállalatirányítási alkalmazásoknak )
megfogalmazások. Funkcionálisan a két megnevezés a gyakorlatban sem határolható el élesen
egymástól. Azon megoldások nevezhetők integráltnak, amelyek a könyvelés, értékesítés, emberi
erőforrás menedzsment/bér, és a gyártás funkciók közül legalább hármat tudnak kezelni (Kiss, 2005).
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A növénytermesztés speciális körülményekkel rendelkező ágazat ezért az ott használatos integrált
rendszerek többféle funkcióval rendelkeznek, mint egy általános célú ügyvitel orientált integrált
rendszer. A növénytermesztésben a következő egyedi feladatok kezelésére van szükség (Gyódi, 2010):
A földterületek nyilvántartása: A növénytermesztés esetén a legfontosabb erőforrás a termőföld
A hazai törvényi szabályozás miatt a társas vállalkozások saját földterülettel nem rendelkezhetnek, gy
csak bérelt területen gazdálkodhatnak. Az elaprózódott birtokszerkezet miatt egy fizikai blokkon belül
több 10 tulajdonos is lehet. Minden egyes tábláról sokféle adatot kell tárolni: helyrajzi szám (hrsz),
tábla mérete, aranykora érték, tulajdonos adatai, szerződés lejárta, földbérleti díj értéke,
támogatásokhoz kapcsolódó adatok. A terület alapú támogatási rendszer alapegysége a parcella. A
rendszernek kezelnie kell azt a problémát, hogy a helyrajzi számú földterület nem feltétlenül esik
egybe a parcella helyével . Ezért lehetséges hogy egy parcella több helyrajzi számú területből áll vagy
egy helyrajzi számú területen több parcellát kell kialakítani.
Táblatörzskönyv nyilvántartása: ide kerül rögzítésre táblánként mindenegyes elvégzett
munkaművelet, a munkaművelet során kijuttatott anyag és annak a mennyisége valamint a betakarított
termények adatai. Minden egyes művelethez külön költség illetve bevétel rendelhető. Szükséges
tárolni még a talajvizsgálati és ha rendelkezésre állnak a meteorológiai adatokat is. A táblatörzskönyvi
nyilvántartásból különböző kimutatásokat lehet és kell készíteni: Gazdálkodási Napló, permetezési
napló, vetésszerkezet összegzés, táblánkénti fedezeti összeg és termelési költség számítás,
tápanyagmérleg és trágyázási terv.
Térinformatikai (GIS) modul: A GPS adatok kezelése és összekapcsolása a táblatörzskönyvvel.
Többféle térképrendszer használata és a teljes térkép a különböző célokra történő használata során
szükséges a rétegre bontás.
Precíziós gazdálkodástámogatás: a precíziós gazdálkodásnál egyik legfontosabb a
talajvizsgálatokra alapozott minél pontosabb tápanyag térkép kezelése. Ezen térkép alapján
megvalósítható a differenciált tápanyag-kijuttatás. A gyomtérkép alapján megvalósítható a
gyomfertőzöttség mértékének megfelelő növényvédő szerek alkalmazása. A betakarításkor a hozam
adatok kezelése nélkülözhetetlen a következő évi tápanyag-gazdálkodási terv elkészítéséhez.
Kommunikáció a fedélzeti számítógépekkel: A legmodernebb mezőgazdasági erőgépek
mindegyikében jelen van a fedélzeti számítógép, ami egyrészt a munkavégzés minőségét javítja
másrészt pedig a munkaműveletek adatait rögzíti. A fedélzeti számítógép segítségével kijelölhető a
táblán belüli optimális munkavégzési útvonal.
Magyarországon a legrészletesebb mezőgazdasági termelés technológiai dokumentáció a
Gazdálkodási Napló (GN) melynek naprakész vezetésére minden olyan mezőgazdasági üzem számára
kötelező, ha agrár-környezetgazdálkodási (AKG) programban részt vesz. A 2009-ben újra indult
AKG-hoz azonban már nemcsak a kérelmeket kell majd elektronikusan beadni, hanem a gazdálkodási
naplót is így kellett beküldeni az MgSzH Agrár- környezetgazdálkodási Információs Rendszere (AIR)
részére.
A különböző méretkategóriájú gazdaságok lehetséges szoftver igényei
A szántóföldi növénytermesztő gazdaságok közt a legnagyobb választóvonal (különbség) a
használt földterület méretében található. A használt földterület egyrészt meghatározza az igényeket
hogy milyen célra érdemes számítógépet használni, másrészt pedig az anyagi lehetőséget hogy
mekkora forrás áll rendelkezésre az új informatikai beruházások végrehajtására. Természetesen a
számítógéphasználatnál meg el kell különíteni az önkéntes és a törvény által előírt számítógép
használatot.
Az egyéni gazdaságoknál az adott célra történő számítógép használatot az anyagi megtérülés
mellett, sok egyébb személyes tényező is befolyásolja mint például a gazdálkodó életkora, innovatív
hajlama, informatikai ismeretei.
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19. ábra. Számítógép használati célok a különböző méretű növénytermesztő gazdaságokban
A társas vállalkozások esetén már nagyobb figyelmet fordítanak a gazdálkodás eredményességének
vizsgálatára, ezért feltételezem, hogy a megvásárolt IT eszközöket és szoftvereket gyakrabban
használják a gazdasági eredményük javítása érdekében. valamint rendelkeznek képzett
szakemberekkel ezen eszközök és rendszerek hatékonyabb üzemeltetéséhez.
A 19. ábrán láthatjuk, hogy általánosságban a különböző méretű gazdaságok főként milyen célokra
használják a számítógépet. A támogatási kérelmek a törvényi előírás miatt csak elektronikus formában
adható be. A 19. ábrán feltűntetett célok a közepes és nagy egyéni gazdálkodók esetében nem azt
jelenti hogy az egyes feladatokra külön célszoftvert kell használni, mivel megfelelő informatikai tudás
birtokában ezen feladatok többsége szinte egy táblázatkezelő program segítségével is elvégezhető. A
társas vállalkozások nagyban nem különböznek a többi iparágban dolgozó társaiktól, a termelési
volumen, a nagyobb alkalmazotti létszám stb. miatt bérelszámolásra és készletgazdálkodásra is
használnak már különböző célszoftvereket.
A saját kérdőíves felmérésből a különböző méretű egyéni gazdasások esetén láthatjuk a számítógép
használat mértékét 20. ábra. Természetesen az egyéni gazdálkodók esetén például a könyvelési feladat
szinte bevétel és kiadás összesítést jelent, amire nem külön célszoftver használnak, hanem elég egy
táblázatkezelő program is. A kérdőívemben a döntéstámogatáshoz kapcsoltam a vetésterv készítését is
ezért olyan magas ezen használati cél aránya.
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20. ábra: Számítógép használatának mértéke, különböző feladatokra a különböző méretű egyéni
gazdaságokban
Elektronikus gazdálkodási Napló: A napló tartalmi és szerkezeti jellemzője, hogy a benne lévő
adatok különféle űrlapokban, táblázatokban találhatók és ezek tartalmilag szorosan kapcsolódnak
egymáshoz. Az egyes mezőkben beírandó értékek számos esetben elektronikus formátumban
rendelkezésre állnak a gazdálkodó táblatörzskönyvi nyilvántartásában illetve néhány számítási
művelettel előállíthatók. A Gazdálkodási Naplóra (GN) jellemző, hogy a mezők egy másik része
formai és tartalmi szempontból ellenőrizhető mert több mező között is megállapíthatóak szabályok,
összefüggések. A gazdák választhatnak az ingyenes és fizetős szoftverek között.
Az ingyenes programok között kell megemlíteni a MS Excel formátumban lévő kitöltést segítő
szoftvereket, viszont a legtöbb esetben a teljes adatbevitel a billentyűzetről történik, így ez
hosszadalmas folyamat. Egy másik lehetőség az FVM támogatásával született Java alapú ingyenes
program alkalmazása, amely a korábbi AIR portálról volt letölthető, de ennek a programnak a
frissítése nem történt meg.
Sok programfejlesztő cég felismerte a fizetős szoftverekben rejlő lehetőségeket. Nagyrészt offline
alapú, számítógépen futtatható szoftvereket kínálnak a gazdáknak. A GN legtöbb esetben egy nagyobb
programcsomag alrendszereként használható, amely elsősorban táblatörzskönyv vezetésre lett
kifejlesztve. Ilyen esetekben a teljes rendszer egy közös törzsadatbázisra épül, a felhasználó számára
az adatok többsége már automatikusan elkészül GN napló formátumban is. A szoftverek beszerzési ára
nagy szórást mutat, a csak gazdálkodási napló vezetésére alkalmas rendszerek már néhány tízezer
forinttól elérhetők, ezzel szemben az integrált rendszerek többnyire a százezer forintos tartományba
találhatók. Az 4. táblázatban láthatjuk, hogy mely főbb szoftverfejlesztő cégek vannak jelen a magyar
piacon. Az együttműködés oszlop arra utal, hogy a cég milyen megoldást kínál a termelők számára és
a GN milyen adatokból került előállításra (Papócsi, 2009).
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4. táblázat. Főbb fizetés szoftverek, Forrás: Papócsi, 2009
Forgalmazója
Agrárin Kft.
www.gazdalkodasinaplo.hu
Agroorganizáció Kft
www.agroorg.hu

Adatrögzítési mód

Együttműködés

Online

Nincs adat

Offline

Komplex rendszer,
táblatörzskönyv

Bogarasi Kft. www.bogarasikft.hu

Offline

Táblatörzskönyv

Offline

Komplex rendszer

Offline

Komplex rendszer,
táblatörzskönyv

Offline

Táblatörzskönyv

Hungária Agrovir Kft.
www.agrovir.hu
Landasin-Agrogazda Kft.
www.agrogazda.hu
PC Agrár Kft.
www.pc-agrar.hu /

Precíziós gazdálkodás
A precíziós gazdálkodás legfontosabb feltétele a GPS (Global Positioning System - műholdas
helymeghatározó rendszer), ezen kívül szükség van még a megfelelő informatikai és térinformatikai
támogatásra, valamint olyan mezőgazdasági munkagépekre melyek képesek a kijuttatott anyag
mennyiségét munkaművelet közben változtatni. A globális helymeghatározás napjainkban a
mezőgazdaságban is terjedőben van így lehetőség nyílt termőhely-specifikus mezőgazdasági
termelésre (Szilágyi, 2010).
Történelmi kitekintés
A precíziós gazdálkodás kialakulása 1980-ban kezdődött, ekkor indultak meg a kutatások a fejlett
mezőgazdasággal rendelkező USA-ban, Angliában és Németországban. A fejlesztés célja új
technológiai megoldások alkalmazás a mezőgazdaságban, amely kezelni tudja a mezőgazdasági
területek változatosságát és ezáltal előnyt lehet elérni gazdaságosság és környezetvédelem területén.
1998-ban már lehetővé vált a helyi igényekhez igazodó, kezdetben a műtrágya differenciált
kijuttatása. A műholdas helymeghatározó rendszernek köszönhetően lehetővé vált a táblán belül eltérő
kezelést igénylő területek elhatárolása, így az egyes táblarészeken a hatékonyabb gazdálkodás
valósítható meg. A hozamtérkép digitálisan előállított és tárolt adatokat szolgáltat az adott tábláról. A
szükséges adatokat méter alatti pontosságú DGPS vevővel és hozammérő rendszerrel felszerelt
betakarítógép készíti el.
Napjainkra a precíziós gazdálkodás is egyre népszerűbb, mert kevesebb anyagfelhasználást
eredményez, ezáltal költséghatékony és környezetbarát termelési módszer. A precíziós
gazdálkodásnak jelentős befektetési igénye van így használata főleg a nagyobb gazdaságokra jellemző.
A hatékony precíziós gazdálkodáshoz sok adatot kell gyűjteni a mezőgazdasági területről és az
elvégzett munkaműveletekről. 2004-ben készült egy felmérés Dániában és USA-ban a precíziós
gazdálkodás adataival kapcsolatos problémákról melynek eredménye 21. ábrán látható (Fountas).
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Adatkezelési problémák
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21. ábra: Gazdák aggodalmai és problémái a precíziós gazdálkodás adataival (Forrás: Fountas)
Az ábráról látható hogy az említett problémák közül első helyen az adatfeldolgozás nagy
időigénye, majd utána a technikai ismeret hiány található. Az USA-ban feltehetően a technikai
ismerethiány azért tér el kiugróan a dániai adattól, mert ott a farmerek alacsonyabb tudásszint mellett
is tudnak gazdálkodni, a fejlettebb szaktanácsadási hálózat miatt.
A precíziós gazdálkodás a gyakorlatban Magyarországon
Magyarországon az az IKR az egyik úttörő a precíziós gazdálkodás elterjesztésében, mely a
technológia során az alábbi lépéseket javasolja (IKR 1):
1. Táblahatár GPS-es felmérése
2. Hálószerű talajminta- vételi terv készítése
3. Talajmintavétel terv szerint 3-5 hektáronként
4. Talajvizsgálat (bővített és teljes körű)
5. Tápanyag- ellátottsági térképek készítése
6. Információk szolgáltatása a szaktanácshoz - tervezett növény - elővetemény termése vagy
digitális hozamtérkép
7. Elemzések
8. Agrokémiai szaktanács
9. Differenciál műtrágyázási terv készítése - szilárd műtrágyához - folyékony műtrágyához
10. Differenciált tápanyag- kijuttatás
11. Differenciált tőszám terv
12. Vetés bázis állomással, szakaszolással terv szerint
13. Precíziós herbicid kijuttatási terv (Hu, KA, pH térkép és gyomfelvétel alapján)
14. Precíziós herbicid kijuttatás
15. Ténylegesen kijuttatott műtrágya mennyiségek feldolgozása, beolvasása a szaktanácsadó
rendszerbe
16. Adatok letöltése az Internetről
A fent említett technológiai lépések – az alkalmazott módszerektől függően - jelentős erőgépi és
munkagépi beruházással járhatnak a hagyományos gazdálkodáshoz képest. Törekedni kell az eszközök
minél magasabb fokú kihasználtságára ezért csak a nagyobb (legalább 300-500 ha) szántóterülettel
rendelkező gazdaságok számára érdemes saját gépi beruházást végrehajtani Az ennél kisebb
gazdaságok maximum bérszolgáltatásként vehetik igénybe a precíziós gazdálkodás némely elemét. A
kisebb területű gazdaságok számára a leghatékonyabb technikai segítség a párhuzamos sorvezetésre
alkalmas GPS eszköz és szoftver beszerzése. Ilyen célra alkalmas eszköz és szoftver már 200-300 ezer
forinttól elérhető és az árához képest nagyon sok előnyt jelent a termelés során. Egyre több
gazdálkodó ismeri fel a műholdas sorvezetés fontosságát. Elsősorban a műtrágyaszórás és permetezés
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kapcsán merül fel az eszköz alkalmazásának gondolata, hiszen a nagy munkaszélesség miatt nehezen
biztosítható a tökéletes csatlakozás. Permetezés esetén előfordulhat bizonyos területek kimaradása és
kezeletlen területről a károsítók ismét elterjedhetnek, viszont ha túl nagy az átfedés, akkor a
kultúrnövény károsodása is felléphet a nagyobb dózisú anyag miatt. A műholdas sorvezetés ezenkívül
még a rosszabb látási körülmények közt, főleg az esti órákban történő talajmunkák végzést is segíti. A
22. és 23. ábrán egy szélsőséges példa látható hogy mekkora különbségek lehetnek a nyomvonalban a
sorvezető használatának a függvényében (IKR 2).

22. ábra. Munkaművelet nyomvonala sorvezető használta nélkül

23. ábra. Munkaművelet nyomvonala sorvezető használatával
Vélemények a Precíziós Gazdálkodásról (PG)
Czimbalmos szerint a PG javíthatja a termelők nyereségességét, és csökkentheti a mezőgazdaság
okozta környezeti károkat (talajtaposás, víz- levegőszennyezés). Területteljesítmény növekedés (37%), kevesebb gépi munka (10-12% megtakarítás), valamit az anyagköltségek is csökkennek a
kevesebb anyagfelhasználás miatt. A PG bevezetése mellett szólnak a közeljövőben a termelőre háruló
minőségbiztosítási és környezetvédelmi, biztonsági feladatok, amely a járulékos költségmegtakarítás,
a piaci előnyök révén további profitot jelenthet.
Természetesen a PG-nak nem csak előnyös oldala van, hanem meg kell említeni az adatelőállítás
magas költségeit, amelyek leginkább a technológia alkalmazásának kezdeti szakaszában jelentősek. A
helymeghatározással egybekötött talaj-mintavétel, gyom-, rovar- és kórokozók felderítése nagy
kiadásokat jelenthetnek. Az adatvásárlás, előfizetés, a konzultációs díjak és az adatkezelési költségek
is jelentős részt képviselnek a technológiai alkalmazási költségei között. A PG-ra való átállás
megtérülése modellszámítások alapján gazdaságmérettől függően 3-5 illetve 10-12 évre tehetők a mai
magyarországi körülmények között, amely alapján gyakorlatilag nem térül meg a beruházás a kisebb
területen gazdálkodóknál (Czimbalmos, 2009).

Összegzés
A növénytermesztési ágazat esetén az állattenyésztéshez képest az IKT eszközök és számítógépes
alkalmazások lassabban terjednek, mert az eszközök számára sokkal nagyobb a környezeti kitettség, a
számítógép használat gyakorisága kisebb. Ezzel szemben a modern állattenyésztő telepeken nagyobb
az automatizáltság, a rendszerek használata szinte folyamatos. A növénytermesztő egyéni gazdák
esetén megfigyelhető egy korosztályi váltás, a fiatalabbak számára az IKT eszközök használata
természetes, az idősebbek számára pedig jó lenne megismertetni az informatika adta lehetőségeket, az
interneten elérhető információforrásokat. A különböző e-szakigazgatási szolgáltatások esetén viszont
véleményem szerint rövidtávon célszerűbb egy tanácsadói hálózat üzemeltetése, amit lényegében
szinte a falugazdászok és kamarai tanácsadók látnak el. Hosszabb távon (5év) azon potenciális
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gazdálkodók körében, akik még hajlandók az új technológiákat megtanulni és használni az eszolgáltatásokat, képzéssel tanácsadással el kell érni, hogy használják a szolgáltatásokat és csak akkor
menjenek be a hivatalba ha az adott ügyet már otthonról nem tudják elintézni. Így a gazdák részéről
idő és energia megtakarítás, a kormányzat részéről a kisebb ügyfélforgalom érhető el.
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Biomasszára alapozott energiatermelés az Észak-alföldi régióban
Power generation built upon biomass int he Northern Great Plain region
Csipkés Margit
Debreceni Egyetem, csipkesm@agr.unideb.hu

Abstract. Examining Hungary's energetics verifiable, that it is necessary to look for opportunities that are
applicable as the accessory of the present fossil power sources in the future. I examined the opportunities of
the power generation in Hungary in my study, concerned in the Northern Great Plain region. I formulated it
as an objective in order for energy centres like that to get to formation in the Northern Great Plain region,
which ones the region reduces his energy dependence, and it decreases the local unemployment with it that
workplaces are created. I examined the significance of the energy plantations with a woody stem in Hungary,
which has increasingly bigger opportunities, beside the byproducts arising in the traditional tillage cultivation.
This it due, that as the aim plantation of the areas getting out from the agricultural food production can be
utilized. Examining the present support claims, onto 2012 some 6-7 thousand hectares of energy plantation
may appear on the market based on forecasts, for which one three fourths an energy plantation will be with a
woody stem. Analyzing the present subsidy requests, according to the forecasts about 6-7 thousand hectare
energy orchard can appear on the market by 2012, and three-quarter of it will in woody energy plantation. I
established that the fruit is the Northern Great Plain one in a region based on my calculations and from wine
growing, the tree wastes of forestry, and most originated from the trimmings in Szabolcs-Szatmár-Bereg
county. The energy potential in the Northern Great Plain region 180.426 tons, which altogether 22,62 MW of
performance is, reports capacity. The basis of my calculations in Szabolcs-Szatmár-Bereg county 4 pieces, in
Hajdú-Bihar county 2 pieces, while 1 piece is suitable for power generation in Jász-Nagykun-Szolnok county,
tree waste it would be possible to supply a regional power station under construction. I examined his energy
potential which can be gained from the straw of the cereals mainly originating from the tillage cultivation
beside the tree waster. I received significantly bigger potencies at this time. This it explicable, that in three of
the region's counties important the tillage area utilisation proportion. I received it as a result, that in SzabolcsSzatmár-Bereg county 4 centres, in Hajdú-Bihar county 8 centres, while it would be necessary to create a
power station based on 10 bales in Jász-Nagykun-Szolnok county according to the existing stocks. The power
stations all 3 MW-t capacity would be at his disposal. As a contribution to a scholarly publication, your study
must include an abstract, consisting of approximately 200-300 words, which will provide your readers with
an overview of the content of your study. It is important that your abstract clearly states the purpose of your
study and summarizes the content. It should be set in 9-point font size and should be inset 1.0 cm from the
right and left margins.
Keywords: maximum biomass, power generation, more district centre searches, energy

Összefoglaló. Magyarország energiagazdálkodását vizsgálva megállapítható, hogy a jövőben olyan
lehetőségeket kell keresni, melyek a jelenlegi fosszilis energiaforrások kiegészítőjeként alkalmazhatók.
Tanulmányomban az energiatermelés lehetőségeit vizsgáltam Magyarországon, illetve az Észak-alföldi
régióban. Célkitűzésként fogalmaztam meg, hogy az Észak-alföldi régióban olyan energiaközpontok
kerüljenek létrehozásra, melyek a régió energiafüggőségét csökkenti, valamint a helyi munkanélküliséget
csökkenti azzal, hogy munkahelyeket teremtenek. A hagyományos szántóföldi növénytermesztésben
keletkező melléktermékek mellett a fás szárú energiaültetvények jelentőségét is megvizsgáltam
Magyarországon, melyeknek egyre nagyobb lehetőségei vannak. Ez annak köszönhető, hogy a
mezőgazdasági élelmiszertermelésből kikerülő területek célültetvényeként jól hasznosíthatóak. A jelenlegi
támogatási igényeket vizsgálva, 2012-re előrejelzések alapján mintegy 6-7 ezer hektár energiaültetvény
jelenhet meg a piacon, melynek háromnegyede fás szárú energiaültetvény lesz. Számításaim alapján
megállapítottam, hogy az Észak-alföldi régióban a gyümölcs és szőlőtermelésből, az erdészeti
fahulladékokból, valamint a nyesedékekből Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében keletkezett a legtöbb. Az
összenergiahasznosítási potenciál az Észak-alföldi régióban 180.426 tonna, mely összesen 22,62 MW
teljesítmény kapacitást jelent. Kalkulációim alapján Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 4 darab, Hajdú-Bihar
megyében 2 darab, míg Jász-Nagykun-Szolnok megyében 1 darab energiatermelésre alkalmas, aprítékra
épülő regionális erőművet lehetne ellátni. Az aprítékok mellett megvizsgáltam a szántóföldi
növénytermesztésből származó, főleg a kalászosok szalmájából nyerhető energiapotenciálját is. Ekkor
lényegesen nagyobb potenciákat kaptam. Ez azzal magyarázható, hogy a régió három megyéjében fontos a
szántóföldi területhasznosítási arány. Eredményként azt kaptam, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 4
centrum, Hajdú-Bihar megyében 8 centrum, míg Jász-Nagykun-Szolnok megyében 10 bálára alapozott
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erőművet kellene létrehozni a meglévő alapanyagok szerint. Az erőművek mindegyike 3 M W-t kapacitással
rendelkezne.
Kulcsszavak: biomassza, energiatermelés, többkörzetes centrumkeresés, energiaültetvény

Bevezetés
Napjainkban egyre többet hallunk a megújuló energiaforrások felhasználásáról, illetve azok
hasznosításának hazai és nemzetközi lehetőségeiről. Az emberiséget az utóbbi két évtizedben egyre
jobban érdekli, hogyan lehetne a környezetszennyezést, az üvegházhatást előidéző szennyező anyagok
csökkentését, illetve azok szinten tartását elérni. Ezen problémák megoldása érdekében írták alá a ’90es évek végén a Kyotói Egyezményt, mely az üvegházhatást előidéző gázokra 5,2 százalékos
csökkenést irányzott elő a 2008-2012-es időszakra. Ezzel párhuzamosan az Európai Unió által
elkészített Közösségi Stratégia Fehér Könyv a megújuló energiahordozók részarányát 2010-re 12%ban, míg a folyékony bioüzemanyagból előállítandó mennyiséget 5 millió tonnában határozta meg. Az
Unió előrejelzései alapján a biomassza arányának növelése évente 205-210 millió tonnával
csökkentené a légkörbe bekerülő széndioxid mennyiségét, valamint az energiaimport függőségünk is
48-ról 42 százalékra csökkenne.
Az előzőekből is jól látható, hogy kiemelkedő jelentőségűvé válik a nap- és a biomassza energia
felhasználása, azaz egyre nagyobb lehet a megújuló energiahordozók részarányának növekedése a
többi energiaforráshoz képest.
Ahhoz, hogy a Kyotói jegyzőkönyvben foglaltakat teljesíteni lehessen, a résztvevő tagállamok
kvótarendszert alakítottak ki. Hazánk – a többi tagországgal egyetemben –, egy meghatározott
kibocsátási kvótát kapott, melyet a kormány az iparágak között szétosztott a jegyzőkönyv
életbelépésekor. E kvótaértéket az egyes iparágak nem léphetik túl. Azokban az országokban, ahol
nagy volt a kibocsátás kvótakereskedelem alakult ki, ami a kvóta árak növekedéséhez vezetett. Ez tette
szükségessé az elavult szén- és szénhidrogén üzemek korszerűsítését, valamint bezárását. A
korszerűsítések egyre költségesebb megvalósítása, valamint a működő üzemek egyre nehezebb
fenntartása indukálja az alternatív energiaforrások felhasználásának bővítését. Az alternatív
energiaforrások alatt azokat az energiahordozókat értjük, amelyekből a jelenleg használatos
szénhidrogének kiegészítőjeként hő-, mozgási-, és villamos energiát tudunk kinyerni. Ezek egyik
csoportját képezik a folyamatosan újratermelődő, úgynevezett alternatív – megújuló – energiák,
amelyek közül a legismertebb a nap-, a szél-, a víz-, a geotermikus energia és a biomassza. Az
előzőekben említettek közül Magyarországon kiemelkedő jelentőségű a biomassza – mint az egyik
legfontosabb megújuló energiaforrás –, ami egyaránt alkalmas hő-, villamos energia, illetve
motorhajtóanyagok előállítására. Jelenleg (2009-es év adatai alapján) az ország megújuló
energiafelhasználásának legnagyobb része (91,7%-a) biomassza alapú, és ez az arány a jövőben is
növekedni fog.
Tanulmányomban egy olyan biomasszaerőmű hálózat kiépítését mutatom be, mely az Észak-alföld
régió adottságaihoz a lehető legjobban alkalmazkodik. A kalkulációkat külön-külön elvégeztem a
gabonanövények melléktermékeire, illetve az erdészeti melléktermékekre, illetve a Magyarországon
jelenleg terjedőben lévő fás szárú energianövényekre (akác, nyár fűz).

Az energia célú termesztés lehetőségei hazánkban
Ahogy azt már a kedvezőtlen adottságú területek ismertetésénél is láttuk, ma az egyik hasznosítási
lehetősége lehet ezeknek a területeknek az energia-alapanyag előállítása. Erre azért van szükség, mert
több előrejelzés (EU, 2008; EU, 2009; KHEM, 2009) szerint az emberiség egy év alatt annyi fosszilis
energiahordozót használ fel, mint amennyit a Föld egy millió év alatt termelt meg (EREC, 2007).
Becslések alapján azonban az elkövetkező években nem kell globális energiaválságtól tartani.
A jelenlegi ismeretek alapján az energiát jellemzően mindig valamilyen anyag közvetíti, ezért
ezeket az anyagokat energiahordozóknak nevezzük, amelyeknek két csoportját különböztethetjük meg:
primer- és szekunder energiahordozók.
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THYLL (2004) megközelítése alapján a primer energiahordozók a „meg nem újítható” természeti
erőforrások, melyek a földkéreg egy adott helyén termelődnek adott mennyiségben, és a természetes
folyamatok csak nagyon lassan, vagy nem is töltik fel újra a kitermelt mennyiséget.
A világon a legnagyobb jelentőséggel a kőolaj és szénféleségek felhasználása bír (1. ábra),
azonban a folyamatos készletcsökkenések miatt ezek felhasználása napjainkban, illetve a jövőben
egyre jobban csökkenni fog. Ezért is fontos olyan alternatív energia kinyerési lehetőségek keresése,
melyek minimális környezetterhelés mellett adnak lehetőséget energia kinyerésére. Az 1. ábra 2008-ra
vonatkozó adatok alapján nagyságrendi megoszlást mutat be. Radikális változások 2010-re nem
következtek be.
Kisebb jelentőséggel bírnak a szekunder energiahordozók (megújuló-, alternatív energiaforrások,
villamos energia, távhő), melyek felhasználási aránya az összes energia felhasználáson belül a világon
14,1%, hazánkban pedig megközelítőleg 7,3%. A hazai megújuló energia-felhasználás összetevőit a 2.
ábra mutatja be.
Kőolaj
33,1%

Szén; 24,3%

Megújuló
energia
14,1%

Földgáz;
21,3%

Atomenergia
7,2%
egyéb energia
11,0%

egyéb energia
0,2%

vizienergia
39,5%

bioenergia
49,5%

szélenergia
22,1%
földhő
28,8%

napenergia
48,9%

1. ábra. A világ energia-felhasználásának megoszlása 2008-ban
Forrás: Saját összeállítás PEHNT – HÖPFNER, 2009 alapján
Az alternatív energiaforrások alatt azokat az energiahordozókat értjük, amelyekből a jelenleg
használatos szénhidrogének kiegészítőjeként energiát – hő-, mozgási-, és villamos energiát – tudunk
kinyerni. Ezek folyamatosan újratermelődnek. Legismertebbek ezek közül a nap-, a szél-, a víz-, a
tengeráramlás-, az ár-apály-, a geotermikus energia és a biomassza.
A hulladékból, égetéssel előállított energiát több országban is (például: Belgium, Hollandia,…stb.)
megújuló energiaként kezelik (EICHHORN, 1999). JUNG (2008) disszertációjában ezzel ellentétben
azt olvashatjuk, hogy az Európai Uniós direktíva szerint az ipari és városi hulladék szerves részéből
előállított villamos energia fele tekinthető csak megújuló energiaforrásnak.
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Növénytermesztési fő- és melléktermékek és azok hulladékai
Erdészeti termékek és egyéb biomasszák
Biogáz és szemétégetés
Napenergia
Víz- és szélenergia
Geotermikus energia
2. ábra. A világ energia-felhasználásának megoszlása 2008-ban
Forrás: Saját összeállítás a MEH, 2010 adatai alapján
Az Európai Unió tagállamait vizsgálva megállapítottam, hogy a megújuló energiaforrások
értelmezése azonosnak vehető, de megítélésben néhány különbség van. Az egyes tagállamokban más
és más szabályozás alá esik a megújuló energiaforrás csoport, így hasznosításukban néhány különbség
van.
Láthatjuk tehát, hogy a biomassza természeti erőforrásokból alakul ki. Legfontosabb jellemzője,
hogy mennyiségük a hasznosítható formává történő átalakításuk alatt nem csökken, és természetes
folyamatok által újratermelődik. Ezen erőforrások közül kiemelném hazánkban a biomasszát, mint a
megújuló energiaforrások legtöbbet felhasznált anyagát.
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Vízenergia

Szélenergia

Napenergia

3. ábra. Hazánk megújuló energiaforrásainak megoszlása 2008-ban az EU27-tel összehasonlítva
Forrás: Saját összeállítás HAJDÚ, 2009; BAI – ZSUFFA, 2001 adatai alapján
Hazánk összes hasznosított megújuló energiaforrásának megoszlását tekintve a biomasszának van a
legnagyobb részesedése (91,7%), ezt követi a geotermikus energia (6,1%), majd a víz-, szél- és

84

Agrárinformatikai Tanulmányok III.

napenergia összesen 2,2 százalékos értékkel, melyek nagyságrendileg elmaradnak a biomassza
felhasználásától (3. ábra).
A megújuló energiaforrások egyik alapvető tulajdonsága a kis energiasűrűség, amiből azonnal
következik, hogy érdemesebb helyben felhasználni azokat, mintsem nagyobb távolságokra elszállítani.
Abban az esetben, ha regionálisan vizsgálnánk e tényezők arányát biztos, hogy eltérő sorrendet
kapnánk. Természetesen az egyes alternatív energiákból ott célszerű kinyerni energiát, ahol területi
feltételek is adottak.
Hazánk környezeti-, éghajlati- és talajadottságait tekintve kiválóan alkalmas a biomassza alternatív
hasznosítására, illetve az energetikai célú felhasználásának növelésére, ezért véleményem szerint
érdemes ezen energiaforrást részletesebben is áttekinteni.
GYULAI (2008) megfogalmazása alapján a biomassza alatt azokat a szerves anyagokat értjük,
amelyek nyers-, illetve feldolgozott állapotban, jelentős kémiai energiatartalommal rendelkeznek,
illetve elektromos árammá, üzemanyaggá, hőenergiává alakíthatók. Ez a növényeknél jóval tágabb
fogalmat takar, mert magában foglalja egy adott élettérben jelenlévő összes élő és élettelen szerves
anyagot, valamint a fotoszintézis révén előállított bioanyagok elsődleges, másodlagos és harmadlagos
fő- és melléktermékeit (BÜKI, 2007).
Az elsődleges biomassza a természetes vegetációból, a szántóföldi növényekből, az erdőkből, a
rétekből, a legelőkből, a kertészeti növényekből, illetve a vízben élő növényekből állítható elő.
Tömegének 86%-át a mezőgazdaság növényi eredetű termékei adják, az erdők hozamai pedig a
fennmaradó 14%-ot teszik ki. Magyarország összes biomassza-készlete 350-360 millió tonnára tehető
2011-ben (AKII, 2011). Ebből megközelítőleg 105-110 millió tonna elsődleges (növényi) biomassza,
mely évente újratermelődik. Ebből jelenleg 3%-ot használunk ki.
A másodlagos biomassza az állatvilág, a gazdasági haszonállatok összessége, továbbá az
állattenyésztés főtermékei, melléktermékei, illetve hulladékai.
A harmadlagos biomassza a biológiai eredetű anyagokat felhasználó iparágak termékei,
melléktermékei, hulladékai, valamint a települések szerves eredetű hulladékai.
A szén, a kőolaj és a földgáz után a biomassza a világ negyedik legnagyobb – de közülük az
egyetlen megújuló – energiaforrása. Az egész világot tekintve a felhasznált energia kb. 14%-át, a
fejlődő országokban pedig mintegy 35%-át képezi a biomassza (LÁSZLÓ – BESZÉDES, 2009).
A legújabb felfogások szerint a biomasszának létezik egy úgynevezett „energetikai megközelítése”
(1. táblázat) is, ahol a biomassza alatt az energetikai célú növénytermesztés termékeit (energiaerdő,
szántóföldi energianövények), az erdő- és mezőgazdaság melléktermékeit (szalma, kukoricaszár, stb.)
és a szerves hulladékokat értjük. Az alapanyagai főleg a szántóföldi-, a fás szárú-, illetve a lágyszárú
növények.
1. táblázat. Főbb energetikai alapanyagok
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Megnevezés
Erdőgazdálkodásból származó
biomassza
Energiaültetvények
Energiaelőállítás céljából termesztett
szántóföldi növények
Jelenleg élelmiszer és takarmány
céljából termesztett növények energia
előállítás céljára történő termesztése
Jelenleg melléktermékként kezelt
alapanyagok
Jelenleg hulladéknak minősülő
alapanyagok

Forrás: Saját összeállítás TAR et al., 2005 adatai alapján
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Gabonafélék,
silókukorica,
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A növények energetikai hasznosítása során legalább négy alaptényezőt kell szem előtt tartanunk: a
környezeti hatás megítélését, az energiamérleget, a fajlagos energiaárat, illetve a hasznosítási
technológia fejlettségét. Ezen tényezők ismeretében kell megítélni azt, hogy a fosszilis
energiahordozók kiváltása ezekkel az anyagokkal indokolt-e.
Néhány Európai Uniós tanulmány (EEA) a jelenlegi gazdasági helyzetben a legfontosabbnak a
környezeti hatás tényezőjének a vizsgálatát tekinti, amelyek szerint az új energiahordozó
felhasználásának teljes termékpályájára vonatkozó hatását kell meghatározni (EEA, 2006a; EEA,
2008). Vizsgálat tárgyát képezi tehát a termesztés, a betakarítás, az energiahasznosítás, a keletkező
melléktermékek és a hulladékok kezelése-ártalmatlanítása. Ezzel párhuzamosan arra is figyelni kell,
hogy hosszú távon ne okozzanak nagyobb környezeti kárt, mint a kiváltott energiahordozó
felhasználása okozna (IUCN, 2000).
A környezeti hatás vizsgálata mellett fontos az energiamérleg elkészítése is, aminek a segítségével
azt számíthatjuk ki, hogy a kinyerhető energia mennyisége hogyan viszonyul a teljes előállításihasznosítási folyamatba bevitt energiához. Ez az arány az energiahatékonysági mutatóval (EH)
fejezhető ki, ami a kinyerhető energia és a befektetett energia hányadosa. Ez az érték növényi
kultúránként, valamint növényi részenként is változó (2. táblázat). Kiszámítása:

EH =

E output
E input

E output = kinyerhet
ő energia

, ahol

E input = befektetett energia
BAI 2002-es számításai alapján a szántóföldi növényekből, illetve azok melléktermékeiből kisebb
mértékben lehet energiához jutni, mint az energetikai faültetvényekből, vagy az energiaerdőkből. Ezért
is tartom fontosnak, hogy a kihasználatlan szántóföldi területekre az energiaültetvényeket lehetőség
szerint bevonjuk.
Az energetikai faültetvények olyan mezőgazdasági művelési ágba tartozó szántókon, valamint
parlagon hagyott területeken létesített célültetvények, amelyek gyorsan, nagy mennyiségű energetikai
hasznosításra alkalmas dendromasszát, illetve a fatermesztés mellett racionális földhasznosítást is
szolgálnak. A rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvényeket külön kell választani a
hagyományos erdőktől, mivel ezek olyan szántóföldi kultúráknak minősülnek, mint például a
kukorica, a búza, az árpa vagy a napraforgó termesztése. Ugyanakkor a fás növényzet ökológiai
igénye jelentősen eltér a mezőgazdasági növénytermesztés igényétől. Míg a mezőgazdasági gyakorlat
egyéves rotációs idővel dolgozik, addig a rövid vágásfordulójú fás szárú energetikai ültetvényeknél a
legrövidebb rotációs időszak minimum 2-3 év.
2. táblázat. Egyes energiahordozók energetikai hatékonysága

Energiahordozó megnevezése
Biodízel
Bioetanol
Biogáz
Energetikai faültetvények
Energiafa hagyományos, energiaerdő

EH
1,1 - 1 78
1,1 - 2,7
2,0 - 5,5
14
21

Forrás: BAI et al., 2002; BAI, 2005
Az energiaültetvényekkel szemben támasztott alapkövetelmények közül a legfontosabb, hogy a
nagy hozamú fafajokból származó fa legyen minél olcsóbb; a nedvességtartalma és kéregaránya
legyen alacsony; nagy biztonsággal és kellő időben álljon rendelkezésre; hosszú távon (10-15 év)
leszerződhető legyen minél alacsonyabb kockázattal (RÉNES, 2008). Cél tehát az energiaültetvények
telepítése során, hogy egységnyi területről a lehető legolcsóbb prímér energia kerüljön le.
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Az energetikai faültetvényeket csak a termőhelynek megfelelő fajokkal szabad létesíteni. A
termőhelynek megfelelő fafaj kiválasztásával és a megfelelő termesztéstechnológia betartásával akár
40-50%-os többlethozam is elérhető (BAI, 1999) a hagyományos technológiákhoz képest.
Az energetikai faültetvények iránti nagy érdeklődés azért is növekszik napjainkban, mert a
mezőgazdasági élelmiszertermelésből kikerülő területek ilyen típusú célültetvényként jól
hasznosíthatók. Akkor érdemes energetikai ültetvényt létesíteni, ha
• hosszú távon rendelkezünk az adott területtel, és nem kívánjuk egyéb célra hasznosítani;
• az apríték felhasználására hosszú távú – legalább 10-15 év – igény jelentkezik;
• nagyobb jövedelmet hoz hektáronként, mint más növényi kultúrák ugyanazon a területen;
• az előállított energia az egyéb más energiákhoz képest olcsóbb.
Az ültetvényeket osztályozva két nagy csoportot különíthetünk el. Az egyik csoportosítás lehet a
vágásforduló szerinti, amely alapján megkülönböztethetünk egyéves, kétéves és több éves
faültetvényeket. Másik csoportosítás mód lehet az energetikai faültetvények telepítési módja alapján
való elkülönítése, amely alapján sarjadzásra hajlamos vagy újratelepíthető fajokról beszélhetünk.
Az újratelepítéses eljárás során kisebb tőszámmal (5-8 ezer tő) telepítik az ültetvényeket és 8-15
éves korban tarvágással termelik ki. Az utolsó vágást követően a vágási területen talajelőkészítést
végeznek, majd újbóli telepítésre kerül sor. Ennél a módszernél bármilyen fafajt választhatunk.
Hátránya, hogy viszonylag magas a szaporító anyag költsége, és minden betakarítás után teljes
talajelőkészítést kell végezni, valamint nehezen gépesíthető és nagy a munkaerőigénye. A sarjadzásos
üzemmódhoz képest pedig drágább eljárás. Ez a termelési mód főleg magángazdaságokban terjedt el,
ahol a saját igény kielégítése csak a cél. Az eljárás sík- és dombvidéken egyaránt alkalmazható.
A sarjadzásos ültetvények telepítése – az újratelepítéses üzemmódhoz képest – nagyobb (13-15
ezer) tőszámmal történik, jól sarjadzó fafajokkal. A nagy tőszám miatt 1-3 éves korban kerül sor az
első vágásra. A levágott ültetvény anélkül, hogy bármiféle külső beavatkozást alkalmaznánk,
újrasarjad, majd 1-3 év után újra vágható. A kitermelést 5-7 alkalommal lehet megismételni, mivel az
ültetvény 15-20 évig nem veszti el a sarjadzó- és gyorsan növő képességét. A fafajok megválasztása
függ a talaj minőségétől, illetve a vízellátottságától.
Az Európai Unióban már bevált egy olyan számítási mód, miszerint azon területeken, melyeken
nagy biztonsággal nem érhető el hektáronként 3 tonnás búzatermés, és a megtermelt faanyag –
dendromassza – hasznosításához megfelelő piac áll rendelkezésre, célszerűbb és gazdaságosabb
energiaültetvényt létesíteni (MAROSVÖLGYI – IVELICS, 2004).
Az ültetvények telepítésének hátránya, hogy a kezdeti időszakban különösen magas a
ráfordításigényük, valamint az élőmunka szükségletük a hagyományos erdőkhöz képest magasabb.
Amíg a hagyományos erdőgazdálkodásban 50-60 hektár ad egy fő részére folyamatosan munkát, addig
a faültetvénynél ez 15-20 hektárra tehető (IVELICS, 2006). Ezt azonban az ellensúlyozza, hogy
megfelelő piacon való értékesítés esetén a magas árbevétel és jövedelem következtében a befektetés
megtérül. Ezt támasztja alá SZAJKÓ (2009) tanulmánya is, miszerint a fás szárú energiaültetvények
gazdaságos és gyorsan megtérülő beruházásoknak számítanak, még állami támogatás nélkül is vágási
ciklustól függően 2-5 év alatt megtérülnek. Ezt a megtérülési időt kívánom számszerűsíteni az
„Eredmények” fejezetben. Hasonló következtetésre jutott Pálfi is az egyik tanulmányában, szerinte az
akác és a fűz 6 év, míg a nyár megközelítőleg 4 év alatt térül meg támogatás nélkül (PÁLFI, 2008).
PÁLFI számításaiban költségoldalon a telepítést követően felmerülő költségeket, a területbérlést,
illetve az általános költségeket vette figyelembe. Az akác és a fűz esetén három, míg a nyár esetén 2
éves betakarítási ciklusokkal kalkulált. Az ültetvények hektáronkénti fedezeti összege meghaladja a
gabonafélékkel (búza, kukorica), illetve az olajos növényekkel (napraforgó, őszi káposztarepce)
elérhető fedezeteket (BAI, 2009).
A szakirodalom áttekintése alapján megállapítható, hogy külföldön megközelítőleg 20-30 éve
foglalkoznak intenzívebben az energetikai faültetvényekkel. A 4. ábra szerint megállapítható, hogy
mindegyik országban különböző az elérhető termésátlag. Németországban nagy jelentősége van az
újratelepítéses és a sarjadztatásos technológiák alkalmazásával létesített ültetvényeknek.
Svédországban az ültetvények ipari méretekben valósultak meg. A bőséges vízellátású területeken
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fűzféléket telepítettek, melyek összterülete mára meghaladja a 100.000 hektárt. Olaszországban az
energiaültetvényekkel kapcsolatos kutatások már 10 éve megkezdődtek, amelyek során napjainkra már
komoly eredményeket értek el.
Az energianövények termesztése Magyarországon is egyre jobban terjed, mivel az eddig kísérletek
tapasztalatai szerint az energetikai faültetvényeken lehet megtermelni a legnagyobb dendromassza
hozamot a legrövidebb idő alatt (NÉMETH, 2011). Azokon a területeken számolhatunk leginkább
energetikai faültetvények létesítésével, ahol biztos felhasználói piac áll a termelők rendelkezésére. Az
ültetvények telepítésénél érdemes figyelembe venni, hogy engedélyhez kötött tevékenységről van szó,
valamint az FVM szaporítóanyagra vonatkozó 45/2007. (VI.11.) rendeletében pontos leírást ad arról,
hogy milyen feltételek mellett lehet a telepítést engedélyezni, illetve támogatni. Az FVM által
engedélyezett alapfajok között szerepel az energiaültetvényeknél például a fehér nyár, fekete nyár,
szürkenyár, rezgőnyár, fehér fűz, kosárfonó fűz, fehér akác, stb.

.

16

Alnus - éger

Populus - nyár

Salix - fűz

14

abszolút száraz tonna/hektár

12

10

8

6

4

2

ág
ia
or
sz

or
sz
ág

Fr
an
c

or
sz
ág

N
ém
et

O
la
sz

rs
zá
g
ye

lo

lia
A
ng

rs
zá
g

ág
ar
or
sz

És
zt
o

Le
ng

M

ag
y

át
o

rs
zá
g

sá
g

lt
es
ü
Eg
y

H
or
v

K
irá

ly

U
SA

ág
éd
o

rs
z

zá
g
Sv

rs
Fi
no

D
án
ia

ad
a
K
an

A
us
z

tri
a

0

4. ábra. Hazánk Az energetikai faültetvények hozama a különböző országokban
Forrás: BARKÓCZY et al., 2007
Az Európai Unióban és Magyarországon is az ültetvények közül a legnagyobb térnyerése a nyárnak
van. Németországban és Olaszországban már több tíz éve foglalkoznak a nemes nyár nemesítésével,
és olyan klónokat hoztak létre, amelyek nagy biomassza hozammal, viszonylag alacsony
nedvességtartalommal és magas fűtőértékkel rendelkeznek. Fény-, meleg-, és vízigényes, a hazai
adottságok kedvezőek számára. Szárazabb területen – ez a jellemzőbb – a mélyebb termőréteg sokat
segít a nyári aszályos időszakok elviseléséhez, és ugyanez mondható el a gondos ápolásról, valamint a
megfelelő tápanyag ellátottságról is. A nyár tápanyagigénye általában nem túl nagy és fejlődési
időszakában az ültetvény a rövid idejű elárasztást elviseli, de pangóvizes területen elpusztul
(BARKÓCZY, 2009).
A jelenlegi elterjedés alapján a nyár ültetvényt az akác követi. A szakemberek szerint a
közeljövőben ez lesz a legalkalmasabb a termesztésre, mivel az fiatal korban gyorsan nő, kicsi a
nedvességtartalma, jó a sarjadzó képessége és nedvesen is jól használható tüzelőanyagnak.
Mindezeken túl kitűnő tulajdonságának tekinthető, hogy az akác növekedése az első években
rendkívül gyors; mind tuskóról, mind gyökérről jól sarjadzik; ellenálló a kártevőkkel szemben; kevés
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károsítója van; 4-5 év alatt kitermelhető; szárítás nélkül, nyersen is jól ég, magas a fűtőértéke; az első
kitermelés utáni sarjnemzedék több mint kétszerese lesz az eredeti állománynak. A középkötött,
homokos, megfelelő humusztartalommal rendelkező meleg talajt kedveli, de félszáraz, üde és
félnedves termőhelyeken is jó növekedésű. Az ültetés kedvező időszaka az ősz, de rossz idő esetében
tavasszal is elvégezhető.
A belvizes területeken – a Tisza, Körös, Szamos, Bodrog folyók térségében –, ahol a hagyományos
növénytermesztésre az évről évre megjelenő belvíznek köszönhetően nincs megfelelő lehetőség, ott
ajánlott „energiafűz” fajok telepítése (BÁRÁNY – CSIHA, 2007). Kiváló területnek számít még a
folyók ár- és hullámterében lévő, jelenleg szántó művelési ágban hasznosított területek is. Ezeknek a
területeknek a termőértéke általában kiváló, nagy hozamok elérését teszik lehetővé, mivel a fűz a
területi adottságokból legjobban az időszakos árasztást kedveli. A hullámtéri adottságoknál figyelni
kell arra, hogy az egy-két éves (nagyon rövid vágásfordulójú) ültetvények csak korlátozott mértékben
javasolhatók, aminek oka az, hogy az állandó tömörítési, növényvédelmi és tápanyag utánpótlási
igényt a területek csak kis mértékben tűrik (DANIS, 2008).
A fűzültetvények energianyerésre való alkalmasságát Robertson már 1984-ben bebizonyította
(robertson – KHAIL, 1984). Előnynek tüntette fel, hogy könnyen dugványozható, betakarítása után
gyorsan újrasarjadzik, két-háromévi rotációban – számos generáción át, újratelepítés nélkül – nagy
hozamokra képes.
Összehasonlítva a bemutatott fás szárú energiaültetvényeket láthatjuk, hogy a rövid vágásfordulójú,
fás energiaültetvények évente 120-440 GJ/ha energiahozamot képesek biztosítani (3. táblázat).
3. táblázat. A fás szárú energianövények várható hozamai és jellemzői Magyarországon

Energia- Nedvesség- Vágás- ÉletEnergia- ÁtlagFafaj tartalom hozam
hozam
tartalom forduló tartam
(MJ/kg) (kg/ha/év) (GJ/ha/év)
(%)
(év)
(év)
Akác
14,8
7 900
117
15
3
20
Nyár
15,1
20 000
302
15
2
20
Fűz
14,8
30 000
444
15
1-3
25
Forrás: GERGELY, 1998; MAROSVÖLGYI, 1998; BAI, 1999; BAI et al., 2002; DEFRA, 2007a;
DEFRA, 2007b
Termesztéstechnológiai szempontokat nézve a faültetvények létesítése is (ugyanúgy, mint a
hagyományos szántóföldi növények) szántó művelési ágban lehetséges. A telepítés előtt célszerű
termőhely vizsgálatot végezni, mivel a telepítésre kiválasztott területeknek lehetnek olyan rejtett
talajhibái, amelyek kizárhatják az energiaültetvény létesítését. A helyszín bejárásával, illetve a
laboratóriumi vizsgálatok segítségével könnyen meghatározható a telepítésre javasolt fafajok köre,
azok vélhető növekedése, illetve a talajelőkészítés módja. Ezt követően kerülhet sor a terület
előkészítésére. A jó talajelőkészítés célja a felszíni egyenlőtlenségek megszüntetése, a talaj víz- és
levegőgazdálkodásának javítása, a téli csapadék befogadásának előkészítése, illetve a talaj megfelelő
minőségének a kialakítása.
Ezek után kerülhet sor a szántásra – 30-35 cm mélységig –, aminek célja a megfelelő minőségű,
ültetésre alkalmas terület kialakítása. Fontos a folyamatos tápanyag-utánpótlás, aminek alapvető
feladata a talaj termőképességének fenntartása, illetve a növény igényeinek kielégítése, amire azért
van szükség, mert általában olyan termőhelyeken létesítik a fásszárú ültetvényeket, amelyek
szántóföldi növénytermesztési hasznosítása kevésbé kedvezőek. Az energetikai faültetvény termesztés
általában intenzív termesztési technológia, aminek célja, hogy minél nagyobb dendromassza
mennyiséget tudjunk megtermelni az adott területen, így a megfelelő tápanyag-utánpótlás
nélkülözhetetlen a teljes termelési idő alatt.
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Az energetikai faültetvények ültetési hálózatát együttesen befolyásolja a termőhely, a fafaj, a
termesztési cél, a termesztési időtartam, a rotációs idő, a termesztési technológia. Az általam tervezett
ültetvények esetében fafajonként különböző sortávolságokkal számoltam.
Amikor a gazdálkodók megvásárolják a dugványokat, azok hűtőkonténerben szállítva kerülnek a
vásárlóhoz. A hűtést megelőzően a dugványokat 3-4°C-os vízben áztatják, mert a szaporítóanyag így
víztartalékot tud magának kialakítani. Ültetésnél vigyázni kell arra, hogy a csemete földbe kerülés
előtt huzamosabb ideig ne legyen erős napsugárzásnak kitéve. A területre való kiszállítás után a
szaporítóanyagnak minél előbb a földbe kell kerülnie. Száraz időjárás esetén az igényelt
talajnedvességet öntözéssel kell biztosítani. Az ültetés idejének megállapítása a szaporítóanyag
fajának függvénye. Ha a szaporítóanyag dugvány, akkor tavasszal, ha pedig csemete, akkor ősszel
kerül sor az ültetésre. A dugvány talajba juttatásánál fontos, hogy a talaj szerkezete megfelelő
minőségű legyen. Nagyon laza, száraz talajba a dugványok könnyebben bekerülnek, de gyorsan
kiszáradhatnak, s még a gyökérképzésig sem jutnak el. Nagyon tömött, vizes talaj sem jó, mivel így
nem fog megfelelő mélységbe kerülni a dugvány, s napsütéses időben könnyen kiszáradhat.
Ha az energetikai faültetvény elgyomosodik, akkor ellenálló képessége csökken, növekedésben
visszaesik. Alapfeltétel tehát, hogy a területet gyommentesen tartsuk, s folyamatos, kielégítő mértékű
ápolásban részesítsük az ültetvényt. Az ápolás történhet kézzel – de csak kis területen és elsősorban
kapával –, sorközi gépi műveléssel – általában tárcsával –, illetve vegyszeres gyomirtással. A
vegyszeres gyomirtás esetében jelenleg még nincsen olyan vegyszer, amely az ültetvény fás
növényeiben semmilyen kárt nem okoz, ezért csak indokolt esetben érdemes használni. A
mezőgazdasági műveléssel felhagyott területeken, ahol a mélyszántást nem tudják jó minőségben
elvégezni, ott szántás előtt teljes vegyszeres gyomirtást kell végezni.
Az ültetvények betakarítása minden esetben akkor történik, amikor az ültetvény nyugalmi
állapotban van. Betakarításra legkedvezőbb idő az enyhe fagy, mivel ekkor a talaj jól járható, a
betakarító gép nem süllyed el a területen, illetve nem tömöríti a sorközöket. Sáros talajon végzett
munka esetén a betakarítógép gyökérsérülést okozhat a facsonkoknál, amit gombafertőzés, majd
egészségi állapot romlása követhet, ezért betakarítást követően soros-sávos permetezést – a vágási
felületet lezárják, s így a gombák megtapadását megakadályozzák – célszerű végezni. Abban az
esetben, ha permetezésre nem kerül sor, a gombás fertőzés a tövek rothadását vagy a sarjak kidőlését
eredményezheti. Már az első betakarításnál gondolni kell arra, hogy minden következő betakarításnál
csak a korábbi vágási rész felett lehet levágni a fát. Így mindig megfelelő lesz a tő vastagsága a
betakarításhoz. Közben figyelni kell arra is, hogy a csonkok minél kisebb mértékben sérüljenek meg
vágás közben.
Nyár esetében az első év az ültetvény létesítésének az éve, amikor is a megfelelő dugványozást kell
elvégezni. A második évben történhet meg a betakarítás, s innentől kezdve minden második évben
végezhető el az aratás. Az akác és a fűz esetében az első évben megtörténhet a dugványozás, majd két
évig fejlődhetnek a dugványok, s a telepítést követő harmadik évben betakaríthatják. Ettől kezdve az
ültetvény minden harmadik évben betakaríthatóvá válik. Az energiaültetvények hozamait,
meghatározott nedvességtartalom mellett, általában tonna/ha/év mértékegységben adjuk meg. Az első
betakarítás esetében még csak kis hozammal számolhatunk, mivel a telepítést követően a növények
szinte csak a gyökérképzésre fordítják az „összes energiájukat”. A következő betakarításoknál
azonban a hozam egyre jobban növekszik, mert a növények a sarjadzás miatt ekkor már több hajtást
képesek nevelni.
A nemes-nyár technológiák esetében körülbelül 5-6-szori letermelés lehetséges, és azután a
faültetvényt újra kell telepíteni. Az akác és a fűz esetében a maximálisan betakarítható ciklusok értékét
4-5 alkalomban határozták meg.
Az ültetvény gazdasági termelésének végén – az üzemeltetési idő végén –, amikor jelentős
mértékben csökkennek a hozamok, az ültetvényt fel kell számolni. Mivel az energetikai faültetvények
a szántó művelési ágba tartoznak, ezért – az ide vonatkozó rendelet értelmében – a felszámolással a
telepítés előtti állapotok visszaállítását kell biztosítani. Az utolsó betakarítást követően „talajmaróval”
a töveket egy menetben 20-30 cm mélységben le kell szecskázni. Ezután elvégezhető az egész
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területen a mélyszántás. Abban az esetben, ha a területen ismét energetikai faültetvényt szeretnénk
létrehozni, akkor érdemes tavasszal a területet zöldtrágya-növénnyel bevetni, és a telepítéshez
szükséges talajmunkákat ősszel megkezdeni.
A letermelést követően a fény hatására legtöbb esetben nagyon erőteljes gyomosodás alakul ki.
Ennek a megakadályozása érdekében a betakarítást követően, tavasszal legalább egyszer sorközi gépi
talajművelést – általában tárcsával – kell végezni. Ez elősegíti a talaj lazítását, a talaj levegőztetését,
valamint a talaj felületén megmaradt levél és egyéb szerves anyagok talajba keverését.
Területi igények alapján megállapítható, hogy homokos, viszonylag száraz területeken az akác
jöhet számításba, ami ugyan gyorsan nő, de kicsi (5-15 t/ha/év) a hozama. Üde termőterületeken a
nemes nyár hozhat 13-35 t/ha/év fahozamot, ugyanakkor a vizes, főként ártéri területeken inkább a
fűzfélék a legjobbak, mivel hektáronként, évente akár 30-35 tonna mennyiséget is képesek termelni.

A biomassza hasznosításának lehetőségei napjainkban
A fosszilis energiahordozó-készletek rohamos csökkenése, a légkörszennyezés okozta károk
enyhítése szükségessé teszik a megújuló-, a környezetkímélő energiaforrások minél nagyobb mértékű
bevonását az energia-, illetve a motorhajtóanyag termelésébe és felhasználásába.
Napjainkban, a potenciálisan felhasználható megújuló energiának csak igen kis részét hasznosítjuk,
amiből az következik, hogy még jelentős készletekkel rendelkezünk (BAI, 2011). A rendelkezésre álló
biomasszának csak közel 50%-át hasznosítjuk csak (BARKÓCZY, 2009), ami az Európai Unió többi
tagállamához képest közepes szintű hasznosítást jelent.
Hazánk fosszilis energiahordozó-készletét tekintve azt tapasztaljuk, hogy magas az
importfüggőségünk, mivel hazánk 2010-ben 71%-ban importból fedezte az energiaszükségletét (70%ban földgázból és olajból). Ezen függőségünket nagyban csökkenthetnénk, ha megújuló energiaforrások felhasználásával, országhatáron belül állítanánk elő energiát.
A biomassza, alapanyag és felhasználási forma tekintetében igen változatos képet mutat. A
lehetséges hasznosítási módok a folyékony bioüzemanyagok (bioetanol, biodízel), a biogáz, a szilárd
biotüzelőanyagok előállítása és az energetikai hasznosítás (5. ábra).
Végtermék szempontjából a következő „termékeket” különíthetjük el:
• a motorhajtóanyag, melyet a robbanómotorok hajtására használhatnak;
• a villamos energia, ami mellett úgynevezett hulladékhő keletkezik;
• a hőenergia.
A biomassza feldolgozásának egyik végterméke a villamos energia, amire azért érdemes nagyobb
figyelmet fordítani, mert hazánkban a megújuló energiából termelt villamos energia részaránya az
összfogyasztáshoz viszonyítva emelkedett, a 2003-as 0,6%-ról 2008-ra 5,3%-ra. (ROUBANIS, 2010).
Az Európai Uniós vállalásokat nézve hazánk az Európai Parlament villamos energiára vonatkozó
támogatási irányelvéhez kapcsolódóan 2010-re a bruttó villamos energia-fogyasztáson belül a
megújuló energia részarányát 3,6%-ra kívánta emelni. Ezt a megállapodást a 2004. XXIX. törvény
egyik mellékletében rögzítették. Teljesítése ugyanúgy, mint a többi tagállam esetében kötelező
érvényű. E célérték vállalását hazánk azonban már 2005-ben teljesítette (6. ábra). Véleményem szerint
ez a korai teljesítés arra ösztönözheti hazánkat, hogy kis odafigyeléssel javítani lehetne más
országoktól való függőségünket villamosenergia-termelés szempontjából.
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5. ábra. A biomassza energetikai hasznosításának folyamata
Forrás: Saját szerkesztés CHLEPKÓ, 2008 alapján
A magyarországi vállalást az Európai Unió többi tagállaméval összehasonlítva, azt tapasztalhatjuk,
hogy viszonylag kicsi célértéket vállaltunk. Csatlakozásunkkal egy időben az uniós előírásoknak
Lengyelország a 7,5%-os, Csehország a 8,0%-os és Szlovákia szintén a 8,0%-os teljesítését vállalta.
Az Európai Unió – 77/2001/EK és a 2003/30/EC direktívák – energiapolitikai célkitűzése 2005-ben az
volt, hogy 2010-ig a megújuló energiahordozó-felhasználást 5,3%-os részarányról 12%-ra növelje,
ezen belül a megújuló forrásból termelt villamos energia részarányát 22,1%-ra növelje. Ha a
sarokszámokat nézzük, láthatjuk, hogy Magyarországnak közel duplájára kell emelnie az összes
megújuló energiahordozó részarányát, amelyben a legfontosabb szerepet a biomassza felhasználásában
látom. Ezért tartom fontosnak megvizsgálni a különböző biomassza alapanyagokból előállítható
energia mennyiségét, illetve lehetőségeit hazánkban.
A biomassza feldolgozás másik végterméke a bioüzemanyag – olyan motorhajtóanyag, amelynek
az alapanyaga biológiai eredetű –, amit Uniós szinten az Európai Unió által elkészített Közösségi
Stratégia Fehér Könyve szabályoz.
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6. ábra. A megújuló energia részaránya a villamos energia-felhasználáson belül Magyarországon
Forrás: Saját összeállítás HORVÁTH – TÓTH, 2005; ROUBANIS, 2010 alapján
A folyékony hajtóanyagok a felhasznált anyagok és a gyártási technológia alapján több csoportba
sorolhatók (UEPA, 2011):
• Első generációs üzemanyagok: Élelmezésre és takarmányozásra egyaránt alkalmas
növényekből állítják elő. Mára már széles körben elterjedt. A legjelentősebb első generációs
üzemanyagok a bioetanol, biodízel. Világ szinten a bioetanol, míg az EU27 estében a
biodízel tekinthető fontosabbnak. Ismert még a biogázból származó üzemanyag és a használt
olaj is.
• Második generációs üzemanyagok: Alapanyaga a növényi melléktermékek, vagy
energianövények. A cellulóz tartalmú melléktermékek (például növényi szárrészek, fa)
bioetanol alapú előállításnál fermentálás, míg a biodízel alapú előállításnál termokémiai
átalakításokat kell végezni. Az átalakítás során keletkezik metanol, hidrogén, illetve kevert
alkoholok.
• Harmadik generációs bioüzemanyagok: Alapanyaga az alga. A magas olajtartalmúak
biodízel, más fajok magas cellulóz tartamuk miatt bioetanol előállítására alkalmasak. Az
algával kapcsolatos kutatások jelenleg még folynak.
A továbbiakban csak az első generációs üzemanyagok közül a bioetanolt és biodízelt mutatom be,
mivel ezek fejlődése tekinthető az összes közül a legmagasabbnak.
A motoralkoholok közül a világon a legelterjedtebb bioüzemanyag a bioetanol (víztelenített
alkohol), melynek alapanyaga alapvetően két forrásból származhat. Az egyik az úgynevezett
keményítő vagy cukor alapanyagú (búza, kukorica, cukorrépa, burgonya, manióka, cukornád), a másik
pedig a cellulóz tartalmú (növényi eredetű szálak, rostok, fa és erdei hulladékok) mezőgazdasági
termények (7. ábra).
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Kukorica
Búza
Cirok

Cukorrépa,
csicsóka
Biohajtóanyagok
alapanyagai

Repce
Napraforgó
Fa és erdei
hulladék

Cukornád (nem
hazánkban)
7. ábra. Bio-hajtóanyagok előállításához felhasználható alapanyagok
Forrás: Saját összeállítás
Világviszonylatban, a 2009-es adatok alapján a globális gabonatermelés 7%-át használták fel
bioüzemanyag célú etanolgyártásra. A gabonára alapozott bioetanolgyártás nagyhatalmainak az
Egyesült Államok, az Európai Unió és Kína tekinthető (4. táblázat). Az Amerikai Egyesült
Államokban a gabona 30%-a, az Európai Unióban 3%-a és Kínában 1,5%-a adta az üzemanyag célú
etanoltermelést. Kisebb jelentősége van a Brazíliában cukornádból előállított bioetanolnak (POPP,
2011).
4. táblázat. Bioetanol előállításának jelentősebb országai a világon

Előállítás
Alapanyag
helye
Brazilia
cukornád
USA
kukorica
India, Kína cukornád, gabona
EU27
búza, kukorica

Önköltség
(€/liter)
0,134-0,147
0,201-0,268
0,234-0,302
0,469

Forrás: Saját számítás POPP, 2007; EBFA, 2009 adatai alapján
Brazíliában, Indiában, Kínában cukornádból, az USA-ban és az EU-ban főleg gabonafélékből
állították elő az etanolt. A bioüzemanyagok termelésében (90 milliárd liter) az üzemanyag célú etanol
részesedése 81% (73 milliárd liter), a biodízelé 19% (17 milliárd liter).
A 2009-ben előállított 73 milliárd liter üzemanyag célú etanol a világ benzinfogyasztásának 2-3%át tette ki térfogat egyenértékben kifejezve. Alapanyagát tekintve döntő mértékű a kukorica, de
használnak még cukornádat, melaszt, illetve búzát is az előállításához (8. ábra).
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8. ábra. Az üzemanyag célú etanolgyártás alapanyagai 2009-ben a világon
Forrás: F.O LICHT, 2010a
A magyarországi tendenciákat tekintve, hazánkban (a belföldi felhasználást és a gabonaexportot is
figyelembe véve) 1,6-3,5 millió tonna gabonából lehetne előállítani 0,6-1,2 millió tonna bioetanolt,
amelyből mintegy 0,11-0,12 millió tonna kerülhetne ETBE (etil-tercier-butil-észter) formában
belföldön bekeverésre, a fennmaradó 0,48-1,08 millió tonna pedig exportálható lenne. A jelenlegi
vetésszerkezet fenntartásával, a várható feleslegek felhasználásával elméletileg összesen 1,0-1,2 millió
tonna bioetanol alapanyag lenne biztonsággal előállítható, ami meghaladja az EU25 jelenlegi – 0,7
millió tonna – bioetanol előállítását. A hazai gabonatermesztésben már évek óta megjelenő
gabonafelesleg levezetésére így megoldást jelenthet a jelenleg kialakulóban lévő bioüzemanyag
program, ami azt jelenti, hogy megszűnhet, vagy mérséklődhet a gabonafelesleg okozta nyomás a
hazai piacon, és csökkenhetnének a raktározási gondok is. Ez megoldást kínál a hazai gabonafelesleg
csökkentésére, a termelés hosszú távú fenntartására és a mezőgazdaság jövedelmi helyzetének
javítására. A termőhelyek tekintetében a hazai bioetanol termelő bázisokat elvileg Dunántúlon, ÉszakAlföldön és Dél-Alföldön lehetne elhelyezni és működtetni (NEMES, 2007). Magyarországon a
bioetanol előállítás két fontos növényének a kukorica, illetve a búza tekinthető.
Az első generációs üzemanyagok másik csoportja a biodízel, melynek tulajdonságai nagyban
hasonlítanak a gázolajéhoz, de eredetét nézve nem kőolaj lepárlásból, hanem magas olajtartalmú
növény préseléséből, feldolgozásából nyerik. Előállításához olajtartalmú növényeket használnak fel.
Fő alapanyagai a világon a pálmaolaj, a szója, a repce és a napraforgó. Az EU27-ben fő alapanyagának
a repce és a napraforgó tekinthető. A dízelmotort hajtó dízelolaj helyettesítésére használják. Jelenleg 2
előállítási módja terjedt el:
• Zöld dízel: növényi nyersolajat tisztítják meg, majd gyanta-mentesítik, majd észterezik lúgos
közegben.
• Repceolaj- vagy szójaolaj észterezett változata az RME (repceolaj-metilészter), vagy SME
(szójaolaj-metilészter)
Tendenciákat tekintve a biodízelipar hatása a növényolajok nemzetközi piacára lényegesen
nagyobb, mint az bioetanol-ipar hatása a gabonanövények nemzetközi piacára. A világ növényolajtermelésének megközelítőleg 11%-át dolgozták fel az észterezők 2009-ben, az Európai Unió
tagállamait vizsgálva a biodízelgyártók növényolaj-felhasználása az összes felhasználás majdnem felét
tették ki.
A világon jelenleg a legnagyobb növényolaj üzemanyag célú felhasználását az Észak- és DélAmerikában tapasztalták, mivel a felhasználás 2010-ben elérte már a 10%-ot.
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A biodízel előállítást és felhasználást vizsgálva ma főleg Európára és kisebb mértékben az Egyesült
Államokra koncentrálódik. A bioüzemanyag termelés 19%-át, azaz 17 milliárd liter a biodízel adta a
világon 2009-ben, ami 15 millió tonna globális biodízel-termelést jelent. 15 millió tonna biodízelből
az EU 8,0, az USA 1,9, Argentína 1,3 és Brazília 1,1 millió tonnát állított elő, ami a világ
dízelfogyasztásának 1%-át tette ki térfogatszázalékban kifejezve.
Gyártásánál gondot okoz a képződő melléktermékek (glicerin) hasznosítása. Amíg a bioetanolnál
takarmányként használható a melléktermék, addig a glicerint csak további energiakinyerésnél lehet
használni, de ez további égetést jelent az anyagnak.
Véleményem szerint mivel a jelenleg használt technológiák még nem versenyképesek a
hagyományos dízelolaj gyártásával, ezért nagy problémának minősül még a keletkező melléktermékek
további felhasználása.
A nemzetközi és az Uniós direktívák alapján az EU 2005-ben a biodízel nagymértékű elterjedését
tervezte a 2005-2010-es időszakra. A 2005-ben előállított 3 millió tonnás alapanyaggal szemben az
előrejelzések alapján 2010-re 13 millió tonnát terveztek (Schumacher, 2006). A tervezetekből mára
annyi megvalósult, hogy növényolaj-egyenértékben kifejezve 11-12 millió tonna olajmag termelése
van. A 2007-es évet nézve 5713 ezer tonna biodízel termelés valósult meg, melyből a három
legnagyobb termelésű országnak Németország, Franciaország, illetve Olaszország tekinthető. A 2007es év termelésének több mint a felét Németország adta (2.890 ezer tonna), ezt követte Franciaország
(872 ezer tonna), majd Olaszország és Ausztria (több mint 200 ezer tonna) (POPP, 2011). Az EU27
tagállamai közül 25-ban folyik mai napig biodízel-termelés, azonban a korábban felsorolt tagállamok
kivételével a többiben a termelés nem éri el tagországonként a 10 ezer tonnát sem (EBB, 2010).
Az OECD 2019-re vonatkozó előrejelzése alapján 18,5 millió tonna biodízel előállítása valósulhat
meg (9. ábra).
A hazai direktívákat, illetve a rendeleteket tekintve a fő cél, hogy a biokomponensek arányát
növeljük az üzemanyagban. Az erről szóló 2003/30/EC irányelvben, illetve a hazai stratégiai
elképzelések alapján – 2058/2006 (III. 27)/KH – Magyarországnak 2010-re teljesítenie kellett az
Uniós 5,75%-os célértéket, ami a biodízel vonatkozásában 6,21, bioetanol esetében pedig 8,6
térfogatszázalékot jelentett. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unióban elvárt 5,75%-os referencia érték
eléréséhez 2010-re 12,6 millió tonna bioetanolt és 11,5 millió tonna biodízelt kellett minimálisan
előállítani.
2007-es adatok alapján Magyarországnak a referencia érték teljesítéséhez 144 ezer tonna bioetanol
vagy 183 ezer tonna biodízel felhasználását kellett elérnie 2010-re. Ez az üzemanyag bekeverésénél
8,96 térfogatszázalékos bioetanolt, vagy 6,50 térfogatszázalékos biodízelt jelentett (5. táblázat).
Magyarország 2010 decemberében elfogadott cselekvési terve 2020-ra 475 ezer tonna bioetanol és
230 ezer tonna biodízel felhasználását irányozza elő. Ezen a mennyiség a bioetanol esetében energiaegyenértékben kifejezve 16%, míg a biodízelnél 6%-os bekeverést jelent.

96

Agrárinformatikai Tanulmányok III.

20

millió tonna

18,5

18
16
14
12
10
8

7,5

7,9

2008

2009
Év

6
4
2
0
2019

9. ábra. A biodízel termelés középtávon várható alakulása az Európai Unióban
Forrás: F.O LICHT, 2010b; OECD-FAO, 2010
5. táblázat. Az 5,75%-os (energiatartalomra vetített) bekeverési arány eléréséhez szükséges bioetanol
és biodízel mennyiségek 2010-ben

Megnevezés
Motorikus benzin
Bioetanol
Motorikus gázolaj
Biodízel
Megnevezés
Bioetanol aránya
Biodízel aránya

2010
ezer tonna ezer hektoliter
1 608
21 158
144
1 822
2 816
33 524
183
2 182
2010
%
8,61
6,51

%
8,96
6,50

2020
PJ ezer tonna
67
4
475
118
7
230
%
5,75
5,75

2020
%
16%
6%

Forrás: Saját összeállítás HINGYI et al., 2006 alapján
A tervezett bekeverési arányok biztosításához szükséges alapanyagok a magyar mezőgazdaságban
megvan, csak célirányosan kell felhasználni.
Az, hogy Magyarország tudta-e teljesíteni a célértékeket csak későbbi derül ki, amikor elvégezték a
2010-re vonatkozó felméréseket. Szem előtt kell azonban tartani azon tényeket is, hogy a
magyarországi biodízel üzemek külföldi beruházásokként valósulnak meg. A külföldi cégek a saját
kvótájukat itt akarják megtermelni (például: osztrákok). Ez azonban kettős haszonnal jár, mivel
csökkentik a konkurens magyar mezőgazdaság takarmányalapját és az állattenyésztés
versenyképességét, valamint profitot termelnek a saját nemzetgazdaságuk számára.
Az EU27 a bioüzemanyag felhasználásának előtérbe helyezése mellett átgondoltan, a megújuló
energiaforrások irányelveiben szigorú környezetvédelmi és fenntarthatósági feltételeket ír elő a
bioüzemanyagok gyártására. Ez főleg a nyersanyagok fenntartható termelésének, illetve az
üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére irányul. Érdekes lehet az is, hogy az EU az
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egyetlen ország-csoport a világon, ahol az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére
célértéket határoztak meg.
Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése mellett a Kyotói Egyezmény alapján
Brazíliában, az USA-ban, az EU-ban, Indiában és Kína egyes tartományaiban a bioüzemanyag
kötelező részarányát is előírták, illetve meghatározták a hagyományos üzemanyag-fogyasztásban a
minimális bekeverési mennyiséget. Az EU-ban 2020-ra legalább 10%-os arányt kell elérni a
bioüzemanyagoknak a közúti szállítás üzemanyag-fogyasztásában.
Előrejelzések alapján ezt a szintet 15-18 milliárd liter bioetanollal lehet elérni, illetve 8,5-9,0 millió
liter biodízellel (UEPA, 2011, EBB, 2011).
Mivel az EU27-ben a biodízel iránti növekvő keresletet nem elégíthető ki az EU-ban előállított
olajnövényekből, ezért importra van szükség. Jelenleg évi 11-12 millió tonna között van az olajnövény
termelés az EU-ban, amiből 8 millió tonna étolaj-felhasználás és 7-8 millió tonna a biodízel gyártásáé.
Ez azt jelenti, hogy 5 millió tonna növényolaj importra van szükség, vagy ezzel egyenértékű
olajnövény behozatalra. Ezért az EU pálmaolajból évi 5-6 millió tonnát importál, amiből 0,8-0,9 millió
tonnát használhat fel biodízelgyártásra (F.O. LICHT, 2010a)
Véleményem szerint, a leírt tények alapján bioüzemanyagot csak akkor szabad a világon, illetve az
EU tagállamaiban is előállítani (mint minden energiaforrásból), ha folyamatosan biztosítható az
alapanyag. A jelenleg működő természetvédelmi területeket, az erdőket, valamint a jó minőségű
szántóföldi területeket csak akkor tudjuk megőrizni, ha olyan fenntarthatósági kritériumokat
fogalmaznak meg, melyek nem az üvegházhatású gázok kibocsátását növelő anyagok termelését
ösztönzi.
Ezért is állítom, hogy bioüzemanyagokat csak akkor szabad előállítani, ha előállításuk és
felhasználásuk a fosszilis energiahordozókhoz képest jóval kisebb mértékben csökkentik az
üvegházhatású gázok kibocsátását. A szakirodalomban előnyként tartják számon, hogy a
hagyományos hajtóanyagokhoz képest a kipufogó gázok károsanyag kibocsátása kedvezőbb, az
alapanyagok helyben előállíthatók, valamint, hogy az etanol gyártás megoldást adhat az élelmiszer
túltermelésre, illetve a gyártás melléktermékeinek takarmányként való hasznosítása lehetséges.
A bioüzemanyag-előállítás rohamos növekedése nagymértékben befolyásolhatja, és
veszélyeztetheti a mezőgazdasági és az élelmiszeripari termelést. Egyszerre történik meg a gazdasági
versengés az élelmiszer-, a takarmány- és az energiaipar között ugyanazon terményekért.
Világviszonylatban a népesség növekedése is az élelmiszer igény, ezen belül is a termőföld iránti
igény növekedését fogja jelenteni. A bioüzemanyagok termelésének ugrásszerű növekedése miatt a
világon mindenütt folyamatosan emelkedik a cukor, a gabona, a repce, a szója és a pálmaolaj ára. Ezen
növekedést több kutató is megfogalmazta: POPP – POTORI (2008), a „The Guardian” (az
élelmiszerek árnövekedésének 75%-áért felelős a bioüzemanyag), az IFPRI (2008) (véleményük
szerint az élelmiszerárak növekedéséért 10-30%-ban felelősek a bioüzemanyagok), POTORI et al.
(2011), illetve COLLINS (2008) (szerinte az etanolgyártás kukorica felhasználása 25-50%-ban járul
hozzá a termések árának emelkedéséhez).
POTORI (2010) véleménye szerint azonban a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek globális
piacának hanyatlását csak átmeneti jelenségnek kell tekinteni. A gazdasági válság lefolyását követően
a befektetők és a hitelezők az élelmiszeripar felé fognak fordulni, mivel a jövőben egyre nagyobb
mennyiségben lesz szükség élelmiszerre.
Az előrejelzések értelmezése mellett azonban véleményem szerint arra is figyelni kell, hogy a világ
élelmiszerigénye folyamatosan növekszik.
Ezek is POPP – SOMOGYI (2011) gondolatait támasztja alá, miszerint az „élelmiszernövények
5%-nál nagyobb arányú bioüzemanyag célú felhasználása már akkora területet vonna el az élelmiszer-,
a takarmány- és a rostnövények termelése elől, ami veszélyeztetné a globális élelmiszer-biztonságot”.
Láthatjuk tehát, hogy az bioüzemanyagok kérdése nem tekinthető egyértelműnek sem gazdasági,
sem élelmiszerbiztonsági, sem környezetvédelmi, sem energetikai, sem foglalkoztatási szempontból.
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Többkörzetes centrumkeresés
A telepítési probléma sokféle formában jelentkezhet, és ennek megfelelően különböző formában
modellezhető.
A telephely variánsok határozottsága szerint:
• kötött,
• részben kötött,
• szabad.
Az első két esetben a lehetséges telephelyek koordinátái teljesen vagy részben ismertek. A szabad
választás esetén viszont csak a telephelyek száma és kapacitása adott.
A létesítendő objektumok száma és kapacitása szerint megkülönböztethetünk: egy- és többkörzetes
problémát. Egykörzetesnek nevezzük a feladatot akkor, ha adott kapacitású, egyetlen új objektum
telephelyét keressük. Többkörzetes a feladat akkor, ha egyszerre több új objektum helyének a
meghatározása a cél, amelyek kapacitása és száma adott alsó és felső korlátok között választható, vagy
a telephelyek száma kötött, de a kapacitásuk tág határok között változhat. A megoldási algoritmusok
szerint a kettő kombinációja is előfordulhat.
Végül a célfüggvény jellege szerint: lineáris, kvadratikus, egyéb nem lineáris feladatról beszélünk
(GEGESI et al., 1977; BENKŐ, 2000).
Dolgozatomban többkörzetes centrumkeresést alkalmaztam, ezért szakirodalmi áttekintésben
részletesebben ezzel foglalkoztam csak.
A szakirodalmi áttekintést követően három csoportot alakítottam ki:
• többkörzetes
centrumkeresés
kötetlen
centrumkapacitásokkal
és
szabad
telephelyválasztással;
• többkörzetes
centrumkeresés
korlátozott
centrumkapacitásokkal
és
szabad
telephelyválasztással;
• többkörzetes centrumkeresés kötött centrumkapacitásokkal és szabad telephelyválasztással.
A
többkörzetes
centrumkeresés
kötetlen
centrumkapacitásokkal
és
szabad
telephelyválasztásnál
a
többkörzetes
telephelykutatás
az
elhelyezkedő
objektumok
decentralizálásával a kiszolgálandó területet körzetekre bontja. A körzetek száma és az objektumok
kapacitása lehet adott, de a körzetek számának meghatározása is a feladat része lehet. Az utóbbi
esetben az is kérdés, hogyan körzetesítsünk, hány helyen, milyen kapacitású objektumokban
folytassuk az adott tevékenységet.
A feladat feltételrendszere és célfüggvénye a következő szerint írható le:
(1)

Iij ≥ 0, =
(i 1, 2,..., n;=j 1, 2,..., m)

∑I

(2)

j

∑I

(3)

i

(4)

∑∑ I
i

j

ij

ij

= ki ,

= f j,

∑k = ∑f ,
i

i

=
(5) Q

ij

j

j

(x j − u i ) 2 + (y j − vi ) 2 → MIN,

ahol:
n – a centrumok száma,
m – a fogyasztóhelyek száma,
Iij – az i-edik centrumokból a j-edik fogyasztóhelyre szállított mennyiség,
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k i – az i-edik centrum kapacitása,
f j – a j-edik fogyasztóhely igénye,
ri (u i, vi ) – az i-edik centrum koordinátái,
rj (x j , yi ) – a j-edik fogyasztóhely koordinátái.
Először foglalkozzunk azzal az esettel, amikor a létesítendő Ci centrumok n száma adott, de
kapacitásuk csak globálisan kötött. Ez azt jelenti, hogy a centrumok összes kapacitása egyenlő a Fj
kiszolgált fogyasztóhelyek f i igényének összegével,

(6)

∑k = ∑f
i

i

j

j

,

de külön-külön a centrumok kapacitása tetszőleges lehet.
E feladattípusok megoldása gyakorlatilag a fogyasztóhelyek körzetekbe sorolásából és az egyes
körzetek centrumainak megkereséséből áll, vagyis a feladatot egykörzetes problémákra vezetjük
vissza. Újdonságot így a korábbiakhoz képest csak a körzetbe sorolás jelent.
A körzetesítés a legegyszerűbben az úgynevezett kombinációs tábla segítségével végezhető el (9.
táblázat). Ez lényegében hasonló a disztribúciós táblázathoz, azzal a különbséggel, hogy itt a ki
kapacitások ismeretlenek. A cij mátrix elemei a cij =

(x j − u i ) 2 + (y j − vi ) 2

összefüggéssel

számíthatók. Ehhez természetesen először önkényesen felvesszük az ri (u i , v j ) kezdő értékeket.
A körzetekbe soroláshoz oszloponként megkeressük a legkisebb cij elemeket és ezekre f j
mennyiségeket programozunk. Az f j értékeket a tábla megfelelő cij eleme felett tüntetjük fel, így a

∑I
i

ij

= f i és a ∑ Iij = k i lesz.
i

6. táblázat. A kombinációs tábla elvi felépítése

F1

Fj

Fm

C1

c11

c1j

c1m

C2

c21

c2j

c2m

Cn
fj

cn1
f1

cnj
fj

cnm
fm

ki

Forrás: Saját szerkesztés
A körzetekbe sorolás után az egyes körzetek úgy vizsgálhatók, mint különálló, egykörzetes
feladatok, és a korábban ismertetett módszerek valamelyikével a centrumok ri helyei
meghatározhatók. Ezt követően az új centrumkoordinátákkal új kombinációs táblát készítünk, és újra
körzetekbe soroljuk a fogyasztóhelyeket.
Az eljárás akkor fejeződik be, ha két egymást követő kombinációs tábla azonos körzeteket
eredményez. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy az eljárás sikere nagymértékben függ a kezdő
értékek felvételétől. Előfordulhat, hogy csak lokális minimum helyet kapunk. Ez ellen a
legegyszerűbben, úgy védekezhetünk, hogy a számításokat különböző indulóadatokkal megismételjük.
Megnyugtató eredményt csak akkor remélhetünk, ha eltérő centrumsorozatok ugyanazt a megoldást
szolgálják.
Többkörzetes
centrumkeresés
korlátozott
centrumkapacitásokkal
és
szabad
telephelyválasztásnál a gyakorlatban sokszor előfordul az a körülmény, hogy a létesítendő centrumok
üzemeltetése bizonyos kapacitás alatt vagy felett gazdaságtalan lenne. Ilyenkor a centrumok ki
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kapacitásait alulról vagy felülről korlátozzuk. E feladatoknál előfordulhat olyan eset is, hogy a
meglévő létesítmények két vagy több centrummal kerülnek szállítási kapcsolatba.
E feladat megoldáshoz is az előző pontban megismert kombinációs táblát használjuk fel, ami
annyiban módosul, hogy annak utolsó oszlopában feltüntetjük a kapacitások korlátait, valamint a
fogyasztók körzetekbe sorolásához a Vogel-Korda-féle módszerhez hasonlóan oszloponként
differenciákat képezünk (10. táblázat). Ezeket a táblázat utolsó sorába írjuk be. Mint ismeretes, a
differencia az oszlop két legkisebb elemének a különbsége.
A kombinációs tábla elkészítéséhez önkényesen felvesszük a centrumok ri (u i , vi ) koordinátáit,
majd kiszámítjuk a cij távolságmátrix elemeit.
A programozást abban az oszlopban kezdjük, ahol a differencia a legnagyobb. Az oszlop legkisebb
elemére a lehető legnagyobb mennyiséget helyezzük, majd a programozást a következő legnagyobb
differenciájú oszlopban folytatjuk. Azt az oszlopot, illetve sort, ahol elfogyott a készlet, elhagyjuk. Ha
sort hagyunk el, akkor újra számítjuk a differenciákat. A sorokban ügyelünk arra, hogy a megadott
korlátokat elérjük, illetve ne lépjük túl.
A programozás után kapott körzeteket egykörzetes problémaként kezeljük. Ezek centrumainak
koordinátáit valamelyik ismert eljárással határozzuk meg.
Újra kiszámítjuk a távolságmátrixot, elkészítjük az új kombinációs táblát, majd elvégezzük a
körzetesítést. Ha két egymást követő tábla azonos körzeteket eredményez, és nem változik a körzetek
kapacitása, akkor a feladat megoldása befejeződött.
7. táblázat. Kombinációs tábla a kapacitáskorlátos feladathoz

F1

Fj

Fm

ki

C1

c11

c1j

c1m

k1min
k1max

C2

c21

c2j

c2m

Cn

cn1

cnj

cnm

fj

f1

fj

fm

dj

d1

dj

dm

kimin
kimax
knmin
knmax

Forrás: Saját szerkesztés
Többkörzetes centrumkeresés kötött centrumkapacitásokkal és szabad telephelyválasztásnál,
ha a körzetek n száma és ki kapacitása ismert, akkor a feladat a centrumok r koordinátáinak a
meghatározása. Ez a probléma az eddig tanultak alapján a szállítási feladatokra és a koordinátákmenti
centrumnyomozásra vezethető vissza.
E feladat modellje nagyon hasonlít a szállítási feladatra, lényeges különbség csak a célfüggvényben
mutatkozik. A szállítási feladatban a távolságmátrix adott, itt viszont a feladó szerepét betöltő
centrumok koordinátái ismeretlenek, azaz
(7)

Iij ≥ 0, =
(i 1, 2,..., n;=j 1, 2,..., m)
(8)

∑I
j

(9)

ij

∑I
i
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(10)

∑k = ∑f ,
i

∑∑ I

=
(11) Q

i

j

ij

i

j

j

(x j − u i ) 2 + (y j − vi ) 2 → MIN,

ahol:
n – a centrumok száma,
m – a fogyasztóhelyek száma,
Iij – az i-edik centrumokból a j-edik fogyasztóhelyre szállított mennyiség,

k i – az i-edik centrum kapacitása,
f j – a j-edik fogyasztóhely igénye,
ri (u i, vi ) – az i-edik centrum koordinátái,
rj (x j , yi ) – a j-edik fogyasztóhely koordinátái.
A megoldás lépései:
a)

Önkényesen felvesszük a centrumok u i(1) , vi(1) koordinátáit.

b)

Kiszámítjuk a cij(k ) =

c)

Valamelyik ismert eljárással megoldjuk a feltételeket kielégítő szállítási feladatot.

d)

Ha Q − Q

k

(k −1)

(x j − u i(k ) ) 2 + (y j − vi(k ) ) 2 távolságmátrixot.

≤ ε , akkor az eljárás végén az e) lépéssel folytatjuk. Az ε választott kicsi

szám.
e)

A koordinátákmenti centrumnyomozásnál levezetett és alkalmasan átalakított iterációs
képletekkel kiszámítjuk a centrumok új koordinátáit:
+1)
=
u (k
0

∑I x / d
∑I y / d
=
,v
∑I / d
∑I / d
0j

j

j

0j

j

(k )
0j

(k )
0j

(k +1)
0

0j

j

j

j

0j

(k )
0j

(k )
0j

,

ahol a
)
d (k
0j =

f)

) 2
(k ) 2
(x j − u (k
0 ) + (y j − v 0 )

Megvizsgáljuk az u i(k +1) − u i(k ) ≤ ε és vi(k +1) − vi(k ) ≤ ε

feltételeket, ahol ε tetszőlegesen

kicsi szám, ha a feltételek nem teljesülnek, akkor visszatérünk az e) lépéshez.
g)

Növeljük a ciklusváltozót: és visszatérünk a b) ponthoz.

Ha minden feltétel teljesült, amit kritériumként határoztunk meg, akkor befejezzük, minden más
esetben folytatni kell az eljárást (WINSTON, 1997).

Biomasszára alapozott erőművek centrumának meghatározása
A kutatás során az Észak-alföldi régió energiatermelésre alkalmas biomasszára épülő regionális
erőművek telepítési helyeit optimalizáltam. Az optimalizálás során megválaszolandó fő kérdések az
alábbiak voltak:
• a telepítés céljának meghatározása,
• a telepítés helyének kijelölése,
• a telepítési kombinációk és azok hatásainak rangsorolása.
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A vizsgálatok során 2-4 MW közötti kapacitású szilárd tüzelőanyagot (biomassza aprítékot, illetve
szalmabálát) felhasználó telepek elhelyezését terveztem, illetve elemeztem.
A gazdaságosan működő fűtőmű nagyságának meghatározásához a jelenleg működő fűtőmű
nagyságokat vettem figyelembe:
• A 2003-ban létesített, és azóta is működő 5 MW teljesítményű körmendi fűtőművet, mely
70-75%-ban fedezi a távhőszolgáltatást a térségben. Ez kb. 2000 lakás, illetve néhány
közintézmény fűtését elégíti ki.
• A 2004-től üzemelő 7,5 MW teljesítményű szombathelyi apríték tüzelő térségi erőművet,
mely 2000 lakás távfűtés és meleg víz ellátását biztosítja.
• 2005 őszén adták át Pornóapátiban az első magyarországi biomassza tüzelésű falufűtőművet,
mely 1,2 MW teljesítményű.
Az elkészített modell azonban alkalmas az általam meghatározott (2-4 MW) kapacitásnál
lényegesen kisebb, akár 1 MW teljesítményű fűtőmű számítására is.
A kapacitáskorlátot két okból rögzítettem. Az egyik ok gazdasági jellegű, mivel az alapanyagok
szállítása nagyobb távolságra nem ésszerű, magas a ráfordításigénye. A másik ok környezetvédelmi
jellegű, mert a futott összes tonnakilométer minimalizálásával jelentősen csökkenthető a
környezetterhelés. A két tényező egymással szoros összefüggésben van, ezért az összes
futásteljesítmény minimalizálását tűztem ki célul.
A tervezés során szem előtt tartottam, hogy a helyben keletkezett „bio-energiahordozók” helyi
fűtőművekben való felhasználása a helyi és globális környezeti állapotot javíthatja. A fűtőműben
felhasznált anyagok előállításának és szállításának is van járulékos környezet terhelése, ezért a
szállítási távolság minimalizálására törekedtem. Ez azért is fontos mivel a helyben történő
felhasználással minimális a szállítási távolság.
A telepítési kombinációk rangsorolásakor számtalan szempontot kell mérlegelni, ezek közül a
legfontosabbak:
• a fogyasztói igény mennyiségi és minőségi összetétele.
• a termeléshez szükséges eszközök, anyagok, energia, munkaerő stb. hozzáférhetőség,
• illeszkedés a meglévő település- és közlekedési hálózatba,
• környezetvédelmi előírások.
A telepítési kombináció arra ad választ, hogy hol, mikor, milyen kapacitású objektumot létesítünk.
Egyszerűbb esetekben a választás csupán néhány kombinációra korlátozódik, és intuitív módon
dönthetünk. A felhasználható helyek számának (m) növekedésével azonban a lehetséges telepítési
kombinációk száma exponenciálisan növekszik, ami nem túl nagy m esetében is áttekinthetetlen
döntési lehetőségeket eredményez. A mi esetünkben megyénkénti optimalizálás esetén is a változók
száma elérheti az ezret, a mérlegfeltételek száma a háromszázat. A döntések előkészítésében az
operációkutatási módszerek sokat segíthetnek. Természetesen helytelen lenne azt képzelni, hogy a
telepítési döntéseket teljesen a számítógépre lehet bízni, de még nagyobb hiba lenne a számítógépek
által szolgáltatott információkról lemondani (BENKŐ, 2000).
A kialakítandó modellnél a következő szempontokat kellett figyelembe venni:
• Két felhasználási lehetőséget vizsgáltam a rendelkezésre álló erőforrásokat tekintve:
o

Erdőgazdálkodásból és szőlő-, gyümölcstermesztésből származó fahulladékot,
valamint fásszárú energiaültetvényekről származó aprítékot, amit a későbbiekben
összefoglalóan aprítéknak nevezek.

o

•
•
•

Szántóföldi növénytermesztésből származó bebálázott szármaradványt, amit bálának
nevezek.
Az apríték és a bála esetén az erőműkorlát, amennyiben racionális 2-5 MW közötti legyen.
Modellezéshez áttekintettem az Észak-alföldi régió helyi hőigényét, valamit a lehetséges
villamos csatlakozási lehetőségeket is.
Az optimalizálásnál elektromos áram termelésével kalkuláltam.
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A rendelkezésre álló erőforrások felhasználását azért tartottam fontosnak, mivel a tüzelőanyagellátás tervezésénél alapanyagnak az alacsony piaci értékű anyagokat célszerű előnyben részesíteni. A
fűtőanyag tervezése során elsősorban a helyi forrásokat ésszerű kihasználni, s csak utána igénybe
venni a többi lehetséges forrást.
A probléma egy többkörzetes centrumkeresési feladat, mely megoldásakor az alábbi lépéseket
követtem:
• Első lépésként meghatároztam a rendelkezésre álló forrás összes energiatartalmát, majd az
erőmű korlátok figyelembevételével a létesíthető erőművek maximális, minimális és átlagos
számát. Ez jelenti a lehetséges centrumok számát is (Cm). Modellméret szempontokat is
figyelembe véve a centrumok számát az átlag jelentette, de maximum 10 lehetett
megyénként (10 centrum esetén ez 2280 változó).
• Tetszőlegesen megadtam a centrumok koordinátáit. A centrumok mindig létező települések
lehetnek.
• A földrajzi szélességi és hosszúsági koordináták segítségével meghatároztuk a
távolságmátrixot.
• LP modell segítségével elvégeztem a centrumok és a forrástelepülések közötti szállítási
teljesítmény minimalizálását. A soronkénti mérlegfeltételekben fogalmaztam meg a
centrumok maximális és minimális igényét:

∑x

ij

≤ cfi

∑x

ij

≤ cai

i

i

ahol

x ij : a j-edik feladóhelyről az i-edik centrumba szállítandó mennyiség,
cfj : az i-edik centrum kapacitásának felső határa,

cai : az i-edik centrum kapacitásának alsó határa.
Az oszloponkénti mérlegfeltételekben azt biztosítjuk, hogy a forrástelepüléseken megtermelődött
anyagot teljes egészében elszállítsuk.

∑x
j

= fj

ij

ahol

x ij : a j-edik feladóhelyről az i-edik centrumba szállítandó mennyiség,
f j : a j-edik feladóhelyen található mennyiség.
A célfüggvény az alábbiak szerint alakult:

∑∑ t x
i

j

ij

ij

⇒ MIN!

ahol

t ij : a j-edik feladóhely és az i-edik centrum távolsága,
x ij : a j-edik feladóhelyről az i-edik centrumba szállítandó mennyiség.
A modell sematikus ábrázolását a 10. ábra mutatja.
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•
•

Az egyes településekről elszállítandó mennyiségeket és a centrumoktól való távolságokat
figyelembe véve enumerációs módszerrel (centrumonként egykörzetes feladatként kezelve a
problémát) meghatároztam az új centrumokat.
A megoldás akkor lesz optimális, ha a lépéseket ismételve egymás után kétszer ugyanazokat
a centrumokat kapjuk eredményül.
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10. ábra. A szállítási teljesítmény minimalizálását szolgáló LP modell sematikus ábrája
Forrás: Saját modell
A problémát technikailag a Microsoft Excel táblázatkezelő és a LiPS.1.9.3. lineáris programozásra
kifejlesztett program segítségével végeztem. A programozás során egy lépéssorozatot automatizáltunk
VBA segítségével.
Adatbázisom az Észak-alföldi régió erdőgazdálkodásból és szőlő-, gyümölcstermesztésből
származó fahulladékainak, a fásszárú energiaültetvényekről származó nyesedékeinek, valamint a
szántóföldi növénytermesztésből származó szármaradványoknak a számszerűsítéséből alakult ki.
Megbecsültem az Észak-alföldi régióra eső tűzifa- és apadékhozam éves mennyiségét, a gabona-,
kukorica-, napraforgószár és a gyümölcsfanyesedékek és szőlővenyige éves hozamát. Ahhoz, hogy
ezeket az alapanyagokat egyként tudjam kezelni „közös nevezőre” kellett őket hozni. Ez a fűtőérték
volt, mellyel megkaptam a régióra eső elméletileg felhasználható, összes közvetlen tüzelésre alkalmas,
„biomasszában” lévő energia mennyiségét.
Mivel a régióra vonatkozó értékem is fűtőértékben volt meg, így a létesítendő fűtőművek
kapacitásait is ebben határoztam meg. A külföldi szakirodalom alapján 2-4 MW beépített
teljesítményű fűtőműveket alakítottam ki.

Az Észak-alföldi régió energiahasznosítási potenciálja
Az Észak-alföldi régió mezőgazdasági melléktermékeit vizsgálva azt tapasztaltam, hogy gyümölcs
és szőlőtermelésből, valamint az erdészetből származó fahulladékok, nyesedékek mennyisége
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legjelentősebb (101.288 tonna), ezt követi Hajdú-Bihar megye
(51.673 tonna), majd Jász-Nagykun-Szolnok megye (27.465 tonna), amiből összesen 22,62 MW
energiát a MW nem energia mértékegység, hanem teljesítmény lehetne biomassza alapú erőművekkel
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előállítani. Ha ezt a mennyiséget energiaelőállításra használnánk fel, akkor Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében 4 darab, Hajdú-Bihar megyében 2 darab, míg Jász-Nagykun-Szolnok megyében 1 darab
energiatermelésre alkalmas, aprítékra épülő regionális erőművet lehetne ellátni (8. táblázat). SzabolcsSzatmár-Bereg megyére javasolt centrumok közül Szakolyban (Piricse mellett) már korábban
megvalósult az erőmű. Sajnos be is zárták, tehát a gyakorlat azt igazolta, hogy ide nem szabad
erőművet telepíteni.
8. táblázat. Az apríték energiahasznosítási potenciálja az Észak-alföldi régióban

Rendelkezésre
Kapacitás
Centrum
álló biomassza
(tonna)
(MW)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Jánd
32 969
4,06
Levelek
31 951
4,01
Nyíregyháza
12 315
1,51
Piricse
24 053
3,09
Hajdú-Bihar megye
Debrecen
32 969
4,06
Nagyhegyes
31 951
4,01
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Tiszapüspöki
27 466
3,63

Forrás: Saját kalkuláció
9. táblázat. A szántóföldi maradványok energiahasznosítási potenciálja az Észak-alföldi régióban
Rendelkezésre álló Kapacitás
biomassza (tonna)
(MW)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tunyogmatolcs
26 893
4,47
Ajak
17 997
3
Kállósemjén
18 207
3,02
Nyíregyháza
22 401
3,71
Hajdú-Bihar megye
Mikepércs
16 235
4,5
Folyás
29 075
3,2
Kaba
12 755
2,11
Báránd
21 857
2
Bojt
12 755
3,76
Komádi
26 059
0,89
Vámospércs
15 870
3,38
Kismarján
12 755
3,4
Centrum

Rendelkezésre álló Kapacitás
biomassza (tonna)
(MW)
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Szolnok
15 355
3,35
Törökszentmiklós
14 622
2,39
Kisújszállás
25 468
4,18
Jászberény
18 926
3,09
Tiszasüly
12 214
2,02
Jászalsószentgyörgy
21 817
3,57
Mezőtúr
12 214
3
Mezőhék
12 214
2,38
Cserkeszőlő
12 482
2,27
Tiszaszentimre
23 759
3,89
Centrum

Forrás: Saját kalkuláció
Ha az Észak-alföldi régióban az apríték helyett a szántóföldi növénytermesztésből származó, főleg
a kalászosok szalmájából nyerhető energiapotenciálját vizsgáljuk, akkor lényegesen nagyobb
potenciákat kapunk. Ez azzal magyarázható, hogy a régió három megyéjében fontos a szántóföldi
területhasznosítási arány.
A 4. táblázat jól mutatja, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 4 centrum, Hajdú-Bihar
megyében 8 centrum, míg Jász-Nagykun-Szolnok megyében 10 bálára alapozott erőművet kellene
létrehozni a meglévő alapanyagok szerint. Az erőművek mindegyike 3 MW-t kapacitással
rendelkezne.
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A centrumok tervezésénél a meglévő alapanyagokkal kalkuláltam, minimalizáltam a beszállítási
távolságokat.
Összegezve megállapítottam, hogy az Észak-alföldi régióban az alternatív (hulladék) biomassza
hasznosítás legfőbb potenciálját a szántóföldi növénytermesztésből származó melléktermékek,
szármaradványok jelentik. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében számottevő, és racionálisan
hasznosítható a gyümölcs- és szőlőtermesztésből, valamint az erdőgazdálkodásból származó
fahulladék is. Különösen a kedvezőtlen adottságú, vizenyős vagy homokos területeken a jövőben
további lehetőséget jelenthetnek a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények.
A hagyományos szántóföldi növénytermesztés mellett a fás szárú energiaültetvények jelentősége is
egyre nagyobb Magyarországon. Jelenleg 2.700 hektár engedélyezett faültetvény terület van
(SZAJKÓ, 2009), amelyből 2009-re 1500 hektárt telepítettek be. Ez az érték az engedélyezett terület
56%-a. Az egyes területi egységekre bemutatott értékeket az MGSZH (Mezőgazdasági Szakigazgatási
Hivatal), valamint az FVM (Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium) hatósági adatbázisok
felhasználásával számítottam ki.
A tervezett energetikai faültetvények jelenlegi területi megoszlása egyenlőtlennek tekinthető (11.
ábra), mivel az engedélyezett ültetvények közel 30 százaléka Baranya-, 20 százaléka pedig Somogy
megyében található, a fennmaradó 50 százalékon pedig a többi megye osztozik. Jelentősnek tekinthető
még Tolna megye is, a maga 10 százalékos részesedésével. A telepítési területeket tekintve a telepített
ültetvények valamivel több mint fele maximum 10 hektáros, egybefüggő területi egységen valósult
meg eddig.

11. ábra. Az engedélyezett fás szárú energiaültetvények területének megoszlása a megyék között
2009-ben, Magyarországon
Forrás: Saját szerkesztés
Fajösszetétel szerint az összes engedélyezett terület közel 55 százalékán nyár, 35 százalékán fűz,
míg 10 százalékán akác fafajok telepítését engedélyezték. A megvalósult fás szárú ültetvények 2010
első harmadáig, az egyes telepített nemzetségek alapján, a következőképpen alakultak: a nyár 69%, a
fűz 22%, az akác 9%.
A 12. ábra a különböző fafajok, megyék szerinti népszerűségét mutatja be. Az ábrán Magyarország
5 legfontosabb megyéjét szerepeltetem, mivel ez a jelenlegi energetikai faállomány 95%-át lefedi.
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12. ábra. A megvalósult fás szárú energiaültetvények területi megoszlása fafajonként, az öt
legfontosabb megyében 2009-ben
Forrás: Saját számítás az MGSZH, 2010 adatai alapján
Somogy és Tolna megyében domináns szerepe van a nyár telepítésének (12. ábra). Jász-NagykunSzolnok megyében inkább a szárazságtűrő akác, míg Tolna megyében a nedvességkedvelő fűz
telepítése valósult meg.
A telepítési igényeket, illetve a különböző előrejelzéseket (SZAJKÓ et. al., 2009) figyelembe véve
megállapítható, hogy a jelenlegi támogatási igényeket vizsgálva előrejelzések alapján mintegy 6-7 ezer
hektár energiaültetvény jelenhet meg a piacon, melynek háromnegyede fás szárú energiaültetvény
lesz.
A hazai viszonyokat tekintve a fa – mint alapanyag – faipari, illetve energetikai célú felhasználása
közötti összhang napjainkban egyre nagyobb szerephez jut. Ennek oka, hogy a zöldenergia
előállításának államilag támogatott megjelenése egyre komolyabb formát ölt. 2010-re nyilvánvalóvá
vált, hogy a faanyag felhasználásával, gazdaságosan, kizárólag csak állami költségvetés támogatásával
állítható elő villamosenergia. A tervezett villamos energia-előállító erőművek kapacitás-tervezésénél
figyelemmel kell lenni a biomassza forrásokra, illetve a használt technológiákra. Napjainkban, illetve
várhatóan a jövőben, az energetikai faültetvények iránti nagy érdeklődés azért is növekszik, mert a
mezőgazdasági élelmiszertermelésből kikerülő területek célültetvényeként jól hasznosíthatóak.
Akkor érdemes energetikai ültetvényeket létesíteni, ha
• hosszú távon rendelkezünk az adott területtel, és nem kívánjuk egyéb célra hasznosítani;
• az apríték felhasználására hosszú távú – legalább 20 éves – igény jelentkezik;
• nagyobb jövedelmet hoz hektáronként, mint más növényi kultúrák;
• az előállított energia az egyéb más energiákhoz képest olcsóbb.
Az energetikai faültetvények elterjedése elsősorban a klasszikus mezőgazdasági hasznosításra
kevésbé alkalmas területeken jöhet számításba, ott, ahol a talajadottságok és a termőhelyi
körülmények nem teszik lehetővé a hatékony mezőgazdasági termelést. Ezen ültetvények előnyének
számít, hogy a faültetvények mélyreható gyökérzettel rendelkeznek, így képesek a meglévő
adottságokat jobban kihasználni.
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A lakosság szempontjából is előnyt jelenthet az energiaültetvények létesítése a jövőben, mivel új
munkahelyek alakulhatnak ki, ami elősegítheti a vidéki gazdaság fellendítését, és megélhetést
biztosíthat az elmaradottabb régiókban élők számára is. Mindezek mellett szem előtt kell tartani azt is,
hogy a mezőgazdasági szerkezet-átalakításban is nagy szerepe lehet a jövőben.
A villamosenergia-előállítás területén is nagy jelentőségük lesz a jövőben a fás szárú
energiaültetvényeknek, mivel egyik alapanyagát jelenthetik a biomassza erőműveknek. Az egyes
térségekben kialakított regionális biomassza erőművek, melyek kombináltan lesznek képesek áram és
hőenergia előállítására, akár 100 százalékosan is kielégítheti a helyi igényeket. Ezen erőművek előnye
lehet a nagyobb teljesítményű – országos igény kielégítésére létesített – erőművekhez képest, hogy
kisebb mennyiségű alapanyagot igényelnek, és elegendő lehet a helyben megtermelt vagy
összegyűjtött biomassza mennyiség is.
Természetesen a különböző Európai Uniós direktívákban tervezett biomassza erőművek a jövőben
csak akkor működhetnek gazdaságosan, ha a kormány kialakít egy megfelelő gazdasági és támogatási
szerkezetet. Az alapanyagok esetében csak részben lehet az erdőgazdálkodás adta lehetőségekre
támaszkodni, ezért a távlati alapanyag bázist az energiaültetvényekre kell alapozni. Fontos szem előtt
tartani azt is, hogy az energiaültetvények telepítése csak olyan területeken valósuljon meg, amelyek
adottságaik miatt hosszú távon kivonhatók az élelmiszertermelésből, valamint nem okoznak
visszafordíthatatlan folyamatokat a természetben.
A jelenlegi állapotokat tekintve, óriási hátránynak számít azonban az energiaültetvényeknek, hogy
a faültetvényekből történő energiaelőállítás sokkal költségesebb, mint a hagyományos, fosszilis
energiahordozókból. Egy ilyen jellegű beruházás megvalósítása esetén a megtérülési idő jóval
hosszabb, a többi, mezőgazdasági beruházáshoz képest. Ilyen fejezet nincs a cikkben.

Konklúzió
Összegezve tehát megállapítható, hogy Magyarország
ide valami mást kellene írni jó,
energiafüggősége nagy, ezért a főbb szántóföldi növények termesztése mellett (kukorica, búza,
napraforgó, repce) fontos energianövényeket is termeszteni. A hagyományos szántóföldi
növénytermesztés mellett a fás szárú energiaültetvények a mezőgazdasági élelmiszertermelésből
kikerülő területek célültetvényeként jól hasznosíthatóak. A jelenlegi támogatási igényeket vizsgálva,
2011-re előrejelzések alapján mintegy 6-7 ezer hektár energiaültetvény jelenhet meg a piacon,
melynek háromnegyede fás szárú energiaültetvény lesz. Az eddigi telepítési adatokat tekintve azonban
hazánkban 2030-ig megközelítőleg 200-230 ezer hektár energiaültetvény telepítésére lehet számítani.
A fás szárú energiaültetvényekről lekerülő energetikai alapanyagok néhány regionális biomassza
üzem megépítését igényli a jövőben.
Abban az esetben, ha a hagyományos szántóföldi növénytermesztésben keletkező
melléktermékeket használnánk fel energia előállítására, akkor térségi erőműveket lehetne létrehozni,
mely a térség energiafüggőségének csökkentése mellett a helyi munkalehetőségek biztosításában is
lehetőségek biztosíthatna.
Véleményem szerint azonban, hazánkban a biomassza üzemek építése csak úgy és akkor valósulhat
meg, ha az energetikai, a mezőgazdasági, a vidékfejlesztési és a környezetvédelmi problémákat
együttesen kezeli a kormány, aminek feltétele az egyes minisztériumok összehangolt munkája is.
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A klímaváltozás hatásai a Közép-magyarországi régió szőlő-, meggy- és
cseresznyetermesztésére és a termésbiztonságra
The effects of climate change for growing of grapes, cherries and sour cherries and its
production safety in the Central Hungarian region
Szenteleki Károly 1, Gaál Márta1, Ladányi Márta1, Mézes Zoltán2, Szabó Zoltán2,
Zanathy Gábor3, Bisztray György Dénes3
1
Budapesti Corvinus Egyetem, Matematika és Informatika Tanszék, karoly.szenteleki@unicorvinus.hu
2
Debreceni Egyetem, Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma, Kutatási Fejlesztési
Intézet
3
Budapesti Corvinus Egyetem, Szőlészeti és Borászati Intézet, gyorgy.bisztray@unicorvinus.hu
Abstract. The currently available datasets, together with the hardware and software system and expert
knowledge compose a sufficient base for the researchers to give a critical description on the expected change
of the frequency of extreme weather events as well as on the spatial and temporal shifts of conditions. In this
study we used the output of the regionally downscaled climate model RegCM3.1 to characterize some risk
factors of Hungarian cherry, sour cherry and grapevine production in Central Hungarian Region with defining
climatic year types and production security functions based on experts’ opinions. The analysis was made for
time scales 1961-1990 as reference period with 2021-2050 and 2071-2100. Quantification of vulnerability
and risk assessment are the main points of climate policy and adaptation strategy aiming, amongst others, the
characterization of the climate-sensitive regions and explore the way how the negative effects can be
mitigated and the positive ones can be benefitted. For this, it is a useful tool to find out climate indicators
which are highly correlated to climate change and, at the same time, they can quantify the production security
in agriculture. Climate sensitivity and vulnerability of Hungarian regions, subregions, habitats and sites can
be regarded to be very diverse and they are expected to respond very differently to climate change. In this
report we define and analyse indices that can distinguish, express and quantify both negative and positive
impacts of climate on the production security. The results can be applied in the construction of Agricultural
Landscape Evaluation Index as well as National Adaptation Index which are highly required at climate policy
level.
Keywords: climate change, grapevine production, cherry production, sour cherry production, landscape
evaluation, RegCM3, production security, climatic index

Összefoglaló. A ma rendelkezésre álló informatika infrastruktúra, a naponta gyarapodó adat- és tudásbázisok
az extrém időjárási események gyakoriságának statisztikailag igazolható változásait, várható eltolódásait
számszerűsítik. Tanulmányunkban a Magyarország területére leskálázott RegCM3.1 regionális klímamodellt
használtuk a cseresznye-, a meggy- és a szőlőtermesztés egyes kockázati tényezőinek mennyiségi
jellemzésére. Vizsgálatainkat a cseresznye, meggy és szőlő jövőbeni termésbiztonságára vonatkozó
kedvezőtlen hatásokat (sérülékenység), illetve a javuló termesztési feltételeket szintetizáló, azok hasznosságát
kifejező függvények segítségével végeztük el az 1961-1990-es referencia időszakra, valamint a 2021-2050-es
és a 2071-2100-as időszeletre. A sérülékenység és kockázatelemzés a klímapolitika és az alkalmazkodási
stratégia fontos eleme. Cél a sérülékeny területek, de ugyanígy a pozitív változás előtt álló régiók, körzetek
mind pontosabb feltárása. Ehhez a klímaváltozással összefüggésbe hozható indikátorokat és mutatókat
dolgoztunk ki, melyek k egyúttal jellemzik az adott mezőgazdasági tevékenységet a termésbiztonság, és/vagy
a terméskockázat szemszögéből. A magyarországi természetföldrajzi nagytájak, az agroökológiai középtájak
(körzetek), a régiók, a kistérségek és a termőhelyek a klíma- és az időjárás-változás valószínűsíthető hatásaira
– adottságaik alapján – azonban nem egyformán érzékenyek és sérülékenyek. A kapott eredmények egy
jövőben átfogó Mezőgazdasági Tájérték Index, vagy a klímapolitika szintjén ugyancsak tervezett Nemzeti
Alkalmazkodási Index (NAI) kiinduló elemei lehetnek a Közép-Magyarországi Régióban.
Kulcsszavak: klímaváltozás, szőlőtermesztés,
RegCM3, termésbiztonság, klimatikus index
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Bevezetés
Az IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007) Negyedik Értékelő Jelentése 2007ben megállapította, hogy a Föld éghajlati rendszere globális és regionális szinten is megváltozott az
iparosodás kezdete óta, s új, a korábbinál erősebb bizonyítékok utalnak arra, hogy az elmúlt ötven év
során megfigyelt felmelegedés döntő része az emberi tevékenységeknek tulajdonítható. Az
éghajlatváltozás mind a környezeti, mind a társadalmi-gazdasági rendszereket befolyásolja. E hatások
kedvezőtlenek vagy jótékonyak lehetnek, ám minél nagyobb mértékű és minél gyorsabb ütemű az
éghajlat változása, annál nehezebb az alkalmazkodás, ezért kedvezőtlenebbek a hatások. A
mezőgazdaság, és így az élelmiszerellátás biztonsága – a természetes vegetáció mellett – a leginkább
érzékeny a változó éghajlatra és az időjárásra. E két tényező hatására ugyanis megsemmisülhet vagy
lényegesen csökkenhet a termés, de a fordítottja is lehetséges, amikor a bőség okoz értékesítési,
logisztikai gondokat.
Alkalmazkodással csökkenthetők az éghajlatváltozás káros hatásai, az előnyei pedig gyakran
azonnal jelentkeznek, viszont ekkor a károk egy része is bekövetkezik. Számos megoldás lehetőségét
tárták már fel, amelyek az éghajlatváltozás káros hatásait mérsékelhetik, jótékony hatásait pedig
felerősíthetik, de ezek költségekkel járnak. Az alkalmazkodás hasznainak, költségeinek, illetve ezek
regionális különbségeinek számszerű értékelése egyelőre még hiányos. Az IPCC Jelentés
megállapítása szerint a klímaváltozás folyamatában nő az egyes szélsőséges időjárási események
száma és intenzitása. Az éghajlat nagyobb mértékű és gyorsabb változása megnehezíti az igazodást és
nagyobb kockázattal jár.
A globális felmelegedés és az azt követő éghajlatváltozás növekvő kockázatára való tekintettel a
hazai klímapolitika – elsősorban az alkalmazkodásra való felkészülés tudományos megalapozása
érdekében – kutatási projekt indítását határozta el. A projekt neve: „A globális klímaváltozás hazai
hatásai és az arra adandó válaszok”, illetve a három kulcsszó (VÁltozás-HAtás-VÁlaszadás) első
szótagjaiból képezve: a „VAHAVA projekt”. A projekt elsődleges célja a globális klímaváltozás
negatív és pozitív hazai hatásaira való felkészülés, különféle károk megelőzése, mérséklése és a
helyreállítás előmozdítása (Faragó et al., 2010).
A VAHAVA projekt szakmapolitikai tézisei között a klímaváltozásnak a nemzetgazdaság egyes
ágait is eltérően érintő hatásait részletezi. Kiemelten hangsúlyozza, hogy a legfontosabb területeken
ágazati programokat indokolt kidolgozni legfőképpen az egészségügyre, az energiaszektorra, az
élelmiszer- és vízellátásra, a természetvédelemre és a természeti erőforrásokra, valamint az árvízre, a
belvízre, az aszályra, a vízgazdálkodásra, a mező- és erdőgazdaságra, a közlekedésre, a biztosításokra,
a katasztrófavédelemre, nem utolsó sorban pedig a kutatásokra.
A meteorológiai információk, elemzések, kutatások meghatározó jelentőségűek az
éghajlatváltozással, a szélsőséges időjárási jelenségekkel kapcsolatos hatásvizsgálatokban, a
felkészüléssel összefüggő elemzésekben. Az itt felhasznált történeti adattárházak, klimatikus
szcenáriók kezeléséhez és feldolgozásához korszerű, nagyméretű adatbázisokra, valamint
számítógépes modellezésre van szükség. A ma rendelkezésre álló informatika infrastruktúra és
tudásbázis az extrém időjárási események várható változásait és a modellezett klimatikus évtípusok
eltolódását egyaránt számszerűsíteni képesek.
A VAHAVA kutatási, innovációs folyamathoz kapcsolódó, azt folytató kutatásokba tanszékünk, a
Budapesti Corvinus Egyetem Matematika és Informatika Tanszéke Dr. Harnos Zsolt akadémikus
irányításával kapcsolódott be (KLÍMA KKT: „Felkészülés a klímaváltozásra: környezet – kockázat –
társadalom” projekt). Az ott megkezdett kutatások szerves folyatásaként jöttek létre az alábbiakban
részletezett, a cseresznye-, meggy- és szőlőtermesztéséhez kapcsolódó agroökológiai, elsősorban
klímaszempontú kutatási eredmények.

Anyag és módszer
A globális klímamodellek jellemzően 100 km-es (vagy annál durvább) felbontású eredményeit a
térségi vizsgálatokhoz megfelelő finomabb rácshálózatra kell leskálázni, ami több módon is történhet.
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Az egyik gyakran alkalmazott módszer a statisztikai leskálázás. Ezen eljárás során olyan statisztikai
kapcsolatot tételezünk fel a nagyskálájú és finomabb skálájú folyamatok között, ami a jövőben is fenn
fog állni. Ez a megközelítés azonban igen erőteljes megszorítást jelent, hiszen ebben az esetben
gyakorlatilag az éghajlat változatlanságának feltételével élünk. Finomabb térbeli eredmények
elérésének érdekében változó felbontású modellek is használatosak. A kutatás szempontjából kiemelt
jelentőséggel bíró régió felett a modell finomabb rácshálózaton végzi el a számításokat, mint azokon a
területeken, amik nem képezik a vizsgálat tárgyát. Széles körben elterjedt eljárás a globális modell
eredmények dinamikai alapú leskálázása terén a beágyazásos technika. A regionális modellnek a
globális modell szolgáltatja a futáshoz szükséges kezdeti- és peremfeltételeket. A regionális modell a
durvább felbontású globális klímamodellbe beágyazva, egy kisebb régióra, finomabb felbontás mellett
végzi el a számításokat, ezáltal regionális szintű információkat szolgáltatva a felhasználónak. A
RegCM3.1 elnevezésű modellel a beágyazásos módszert alkalmazták a regionális A1B éghajlati
jövőkép elkészítéséhez az ELTE Meteorológiai Tanszékén (Bartholy et al. 2007, 2009 és 2010), ahol
2005 óta folynak RegCM-en alapuló kutatások. A módosított RegCM3.1 (Torma et al., 2008, 2011)
modell futtatásához az ECHAM5 (Roeckner et al., 2003) globális éghajlati modell biztosította a
kezdeti- és peremfeltételeket. A modellt először 25 km horizontális felbontás mellett integrálták az
ICTP (International Centre for Theoretical Physics, Trieszt) Éghajlat-fizikai Osztályán (Earth System
Physics, ESP). Az ELTE Meteorológiai Tanszékén a dupla beágyazást alkalmazva 10 km-es
horizontális felbontást értek el, melyhez a kiindulási adatokat az ICTP 25 km-es szimulációja
szolgáltatta. Az adatbázisban elérhető adatok horizontális felbontása 10 km. A klíma adatbázis
elméleti hátteréről részletes leírás a korábban megjelent nyomtatott és elektronikus forrásokból
érhetők el (Szenteleki et al., 2010; Szilágyi et al., 2010; Herdon et al., 2011).
Vizsgálatainkat Közép-Magyarország kistérségeire vonatkozóan végeztük el. Minden kistérség
területére általában több rácspont is esik, azonban a nagy mennyiségű adat miatt egyelőre nem
végeztük el a számítást mindegyikre, hanem minden kistérséget egy-egy rácspont adatával
jellemeztünk (1. ábra). A későbbiekben terveink közt szerepel az egy kistérségbe eső rácspontok
adatainak átlagolásával, esetleg interpolációval történő számítás elvégzése is.

1. ábra. Közép-Magyarország kistérségei és a RegCM3.1 modell rácshálózata (a számításokat a
kiemelt rácspontok adatai alapján végeztük)
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A jövőben várható klimatikus viszonyokat az A1B klímaszcenárió 2021-2050, illetve 2071-2100-as
időszakra vonatkozó adatai jellemzik, összehasonlítási alapként az 1961-1990-es bázisidőszak szolgál.
A vizsgált időszakok mindig 30 évet fognak át, önmagukban a napi adatok nem tekinthetők
idősoroknak, csak az adott időszakra vonatkozó szimulációs futtatásoknak, melyek az adatok
eloszlását adják vissza a várható légkörfizikai, légkörkémiai változások függvényében.
A klímaváltozás hatásai más-más mértékben befolyásolják az egyes növényfajok agroökológiai
létfeltételeit, hiszen a hőmérséklet, csapadék és más meteorológiai tényezők hatásai a termesztési
feltételek szempontjából nem általánosságban, hanem kifejezetten egyes időszakokra koncentráltan
fejtik ki előnyös vagy káros hatásaikat. Nem vonhatunk le tehát a hőmérséklet éves átlagának, illetve a
csapadék éves mennyiségének változásaiból messzemenő következtetéseket anélkül, hogy azok éves
eloszlását, különösen a tenyészidőszakok egyes kiemelt szakaszait ne tennék külön vizsgálat tárgyává,
s e szezonális hatásokat külön-külön és összességükben is mindig egy adott növényfaj ökológiai
szempontjai szerint ne értékelnénk.
A meteorológiai paraméterek termésbiztonságra gyakorolt hatásának vizsgálatát három, a térségben
a legkiemelkedőbb területi, gazdasági és tradicionális jelentőséggel bíró gyümölcsre, a cseresznyére, a
meggyre, valamint a szőlőre végeztük el. Az elemzést a cseresznye- és meggytermesztés esetén
klimatikus évtípus modellek felhasználásával végeztük el. Mind a cseresznyetermesztés, mind a
meggytermesztés esetén – a hasonló agroökológiai igények alapján – 13-13 klimatikus évtípus modellt
állítottunk fel, melyeket az elmúlt évtizedek tapasztalatai és a kár- és kóresetek figyelembe vételével
csoportos szakértői becslésekre alapozva klimatikus termésbiztonsági indexszel súlyoztunk a Delphimódszert alkalmazva (Dalkey és Helmer, 1963; Linstone és Turoff, 1975; Scapolo és Miles, 2006). A
szőlőtermesztés esetében nagyon nehezen írható le egy-egy klimatikus évtípus, ezért ott a
fenofázisokhoz tartozó legfontosabb meteorológiai paraméterek kiértékelését és súlyozott figyelembe
vételét választottuk a klimatikus termésbiztonsági index elkészítéséhez, szintén a Delphi-módszerrel,
csoportos szakértői becslések alapján.
Az adatok elsődleges feldolgozása az erre a célra készített FRUIT-MET programmal történt, a
statisztikai elemzésekhez az MS Excel Adatelemző modulját használtuk. A statisztikai
összehasonlításokat az eloszlásokra Khi-négyzet teszttel, a klimatikus termésbiztonsági index értékeire
páros t-próbával végeztük.

A cseresznyetermesztés termésbiztonsági indexeinek változása
Klimatikus évtípusok
A meteorológiai tényezők kiemelt időszakokban történő megfigyeléseit és értékeléseit minden
növényfaj esetében külön-külön megtehetjük, és szakértői becsléseken alapuló termésbiztonsági
indexeket kapcsolhatunk hozzájuk. Az indexek összegzése, illetve integrálása minden egyes évben egy
jól definiált mutatószámot ad. Ezeket a számításokat megfelelő adatbázisok rendelkezésre állása
esetén mind időben, mind térben tetszőleges horizontra kiterjeszthetjük. Mindazonáltal az így
kialakított integrált termésbiztonsági indexek egy sajátságos hiba hordozói lehetnek. Nem veszik
figyelembe az egyes meteorológiai tényezők kölcsönhatását, azaz egyszerű additív függvényekkel
nem kezelhetők a kölcsönhatások. Egy konkrét példánál maradva más-más hatása van egy
csapadékhiányos periódusnak hűvös klimatikus évtípus, illetve meleg klimatikus évtípus esetében.
Ezen az alapon a klimatikus tényezők hatásait klimatikus évtípusokba sűrítettük, ahol már
lehetőségünk nyílt az egyes tényezők kölcsönhatásainak megfogalmazására is, amit a klimatikus
évtípushoz kapcsolt termésbiztonsági mutató értékének ugyancsak szakértői becslésen alapuló
megadásával fejezhetünk ki. A cseresznyetermelés esetében a „normál” (nem speciális) klimatikus
évtípuson túl 12 speciális évtípust definiálhatunk, melyeket az alábbi táblázatban adunk közre (1/a,
1/b, 1/c, 1/d táblázat).
A cseresznyetermesztésnek van még egy sajátságos kockázati tényezője, ez pedig a szüret
időszakában való túlzott csapadékmennyiség miatt bekövetkező repedés, és az ebből fakadó jelentős
minőségromlás, termésveszteség. A túlzott csapadékmennyiségből fakadó veszteségek elsősorban
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Magyarország nyugati szektorában jelentkeznek, ahol egy adott évben akár 36-48 %-os kiesést is
okozhatnak. A túlzott csapadék miatt bekövetkező veszteségek becsléséről, a becsült veszteségek
tényleges kárfelmérésen alapuló validálásáról és a repedési veszteségek becslésére kidolgozott
eljárásról egy korábbi tanulmányban már beszámoltunk (Szenteleki et al., 2010). Az általános
meteorológiai paraméterek eloszlásán alapuló évtípusok termésbiztonsági adatait eszerint még meg
kell szorozni a gyümölcsrepedési kockázatoknál kiszámított százalékos veszteségek 100 %-ra
kiegészített értékével is az alábbi módon (2. táblázat):
integrált termésbiztonság[%] = klimatikus termésbiztonság[%]*(100-repedési veszteség[%]).
1/a. táblázat. A cseresznyetermelésnél figyelembe vett extrém száraz klimatikus évtípusok
Extrém száraz és
Extrém száraz és
Extrém száraz és
extrém hideg klíma
hideg klíma
meleg klíma
Áprilisi csapadék

0-15 mm

0-15 mm

0-15 mm

Májusi csapadék

0-25 mm

0-25 mm

0-25 mm

Júniusi csapadék

0-20 mm

0-20 mm

0-20 mm

Napi minimum

-25°C alatti napok
vannak

-17°C alatti napok
vannak

-17°C alatti napok
nincsenek

Március - Április

-3°C alatti napok
vannak

-1,5°C alatti napok
vannak

-1,5°C alatti napok
nincsenek

Termésbiztonsági index

0,2

0,35

0,6

Január - Február
Napi minimum

1/b táblázat. A cseresznyetermelésnél figyelembe vett száraz klimatikus évtípusok
Száraz és extrém hideg
Száraz és meleg
Száraz és hideg klíma
klíma
klíma
Áprilisi csapadék

15-25 mm

15-25 mm

15-25 mm

Májusi csapadék

25-50 mm

25-50 mm

25-50 mm

Júniusi csapadék

20-40 mm

20-40 mm

20-40 mm

Napi minimum

-25°C alatti napok
vannak

-17°C alatti napok
vannak

-17°C alatti napok
nincsenek

Március - Április

-3°C alatti napok
vannak

-1,5°C alatti napok
vannak

-1,5°C alatti napok
nincsenek

Termésbiztonsági index

0,2

0,75

0,86

Január - Február
Napi minimum
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1/c táblázat. A cseresznyetermelésnél figyelembe vett csapadékos klimatikus évtípusok
Csapadékos és extrém
Csapadékos és hideg Csapadékos és meleg
hideg klíma
klíma
klíma
Áprilisi csapadék

40-100 mm

40-100 mm

40-100 mm

Májusi csapadék

70-180 mm

70-180 mm

70-180 mm

Júniusi csapadék

80-150 mm

80-150 mm

80-150 mm

Napi minimum

-25°C alatti napok
vannak

-17°C alatti napok
vannak

-17°C alatti napok
nincsenek

Március - Április

-3°C alatti napok
vannak

-1,5°C alatti napok
vannak

-1,5°C alatti napok
nincsenek

Termésbiztonsági index

0,2

0,8

1

Január - Február
Napi minimum

1/d táblázat. A cseresznyetermelésnél figyelembe vett extrém csapadékos klimatikus évtípusok
Extrém csapadékos és Extrém csapadékos és Extrém csapadékos és
extrém hideg klíma
hideg klíma
meleg klíma
Áprilisi csapadék

100 mm felett

100 mm felett

100 mm felett

Májusi csapadék

400 mm felett

400 mm felett

400 mm felett

Júniusi csapadék

200 mm felett

200 mm felett

200 mm felett

Napi minimum

-25°C alatti napok
vannak

-17°C alatti napok
vannak

-17°C alatti napok
nincsenek

Március - Április

-3°C alatti napok
vannak

-1,5°C alatti napok
vannak

-1,5°C alatti napok
nincsenek

Termésbiztonsági index

0,2

0,55

0,6

Január - Február
Napi minimum

Kistérségek vizsgálata
A kistérségi vizsgálatokhoz 17 olyan térbeli referenciapontot választottunk (1. ábra), melyek a
kistérségek centrális területeit meglehetősen jól reprezentálják. Mint már korábban is említettük, a
vizsgálatokat három időszakra terjesztettük ki, az 1961-1990-es bázisidőszakra, illetve a RegCM3.1
klímamodell segítségével elérhető 2021-2050-es, és a 2071-2100-as intervallumokra vonatkozó
szcenáriókra. Minden évben minden mérési pontra meghatároztuk a klimatikus évtípust, annak
termésbiztonságát, illetve külön számítást végeztünk a cseresznyerepedési kockázat értékére, és végül
képeztük ezek együttes termésbiztonsági mutatóját. Így mérési pontonként 90 évre vonatkozó
számítást végeztünk, ami időszakonként 30 klimatikus évtípus meghatározását és repedéskockázati
érték kiszámítását követelte meg, a 17 mérési pontra ez összesen 510 (17*30) klimatikus évtípust és
repedéskockázati értéket jelent.
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Első lépésként az 1961-1990-es referenciaidőszakban alacsony termésbiztonsági értékekkel
rendelkező Szobi kistérség klimatikus viszonyait vizsgáltuk meg, összevetve a középtávú (20212050), illetve a hosszú távú (2071-2100) időszak szimulációs eredményeivel. A klimatikus évtípusok
változása terén az extrém hideg évtípusok a három időszak összehasonlítása során egyértelmű,
határozott csökkenést mutatnak (2. ábra). A hideg évtípusokra ugyanez nem mondható el, hiszen a
hideg évtípusok középtávon majdnem akkora növekedést mutatnak, mint amekkora csökkenést az
extrém hideg évtípusok esetén tapasztalhatunk. A hideg évtípusok egyértelmű csökkenése csak a
harmadik időszakra (2071-2100) észlelhető. Mivel a hőmérséklet szempontjából normális évtípusok
száma az első két időszakban nem változott, és a meleg évtípusok száma sem csökkent,
valószínűsíthető, hogy az extrém hideg éveknek az enyhülés hatására bekövetkező megváltozása jelent
meg a hideg évtípusok számának emelkedésében.

Hőmérsékleti klimatikus évtípusok gyakoriságai - Szob
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2. ábra. A Szobi kistérség hőmérsékleti klimatikus évtípusainak gyakoriságai az 1961-1990-es, a
2021-2050-es, valamint a 2071-2100-as időszakokra vonatkozóan
A harmadik időszakra egyértelműen megjelenő extrém hideg és hideg évtípusok csökkenése a
normál és meleg évtípusok számának növekedésében egyaránt pregnánsan megjelenik. Ez két
szempontból is jó, egyrészt a szélsőséges évek számának csökkenése a termelési kockázat
(terméskiesés) csökkenésével jár együtt, másrészt a meleg évtípusok számának növekedése a minőségi
cseresznyetermelés javuló klimatikus feltételeinek a megvalósulását vetíti előre. Összességében Khinégyzet teszttel összehasonlítva a három időszakot, az eloszlások szignifikáns változását
tapasztalhatjuk (p<0,01). Ezen belül az 1961-1990-es időszakot a 2021-2050-essel összehasonlítva a
változás még nem szignifikáns (p=0,12), ám a 2071-2100-as időszak mind az 1961-1990-estől, mind
pedig a 2021-2050-estől szignifikánsan eltér (p<0,01; p<0,05, rendre).
A csapadékviszonyok vizsgálatából – ellentétben a hőmérséklet-értékek elemzése során kapott
kedvező tendenciákkal – kedvezőtlen hatásokról is be kell számolnunk (3. ábra). Mivel a
tenyészidőben szükséges és kívánatos minél egyenletesebb csapadékellátottság a minőségi
cseresznyetermesztés alapvető feltétele, ezért a tendeciózusan jelentkező szárazodás egy negatív hatás
indikátora, másrészt a szüreti időszak túlzott csapadékellátottsága a betakarítás mennyiségi és
minőségi eredményeit veszélyezteti.
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Csapadékossági klimatikus évtípusok gyakoriságai - Szob
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3. ábra. A Szobi kistérség csapadékossági klimatikus évtípusainak gyakoriságai az 1961-1990-es, a
2021-2050-es, valamint a 2071-2100-as időszakokra vonatkozóan
Az első időszakhoz képest mind az extrém száraz, mind az extrém csapadékos évtípusok a második
időszakra eltűntek. Miután az első két időintervallumban sem a normál, sem a csapadékos évtípusok
száma nem változott, a második időszakra az extrém száraz és extrém csapadékos évtípusok a száraz
évtípusok között jelentek meg. A harmadik időszakra azonban mind az extrém száraz, mind a száraz
évtípusok számának tendenciózus növekedése, valamint a csapadékos évtípusok (melyek száma a
második időszakra nem változott) drámai csökkenése regisztrálható. Az előnyösen csapadékos
évtípusok drámai csökkenése elsősorban a kevésbé csapadékos normál évtípusok számának a
növekedésében jelenik meg, ami a klimatikus termelési feltételek termésbiztonsági értékeiben
csökkenést idéz elő. Összességében Khi-négyzet teszttel összehasonlítva a három időszakot, ismét az
eloszlások szignifikáns változását tapasztalhatjuk (p<0,01). Ezen belül az 1961-1990-es időszakot a
2021-2050-essel összehasonlítva a változás még nem szignifikáns (p=0,57), ám a 2071-2100-as
időszak mind az 1961-1990-estől, mind pedig a 2021-2050-estől szignifikánsan eltér (p<0,01; p<0,05,
rendre).
A klimatikus hatások fő tényezői (hőmérséklet, csapadékeloszlások) mellett a csapadékosság
cseresznyerepedésben megjelenő káros hatásait külön mérőszámmal értékeltük, s a számítógépes
kiértékelések összefoglaló eredményeit Szob körzetére vonatkozóan az alábbi 2. táblázatban adjuk
közre:
2. táblázat. A klimatikus termésbiztonság, a repedési veszteség és az integrált termésbiztonság
várható értékei az 1961-1990-es referenciaidőszakban és a 2021-2050-es, valamint a 2071-2100-es
prognosztizált időszakokban a Szobi kistérségben (kerekített értékek)
Klimatikus
Integrált
Időszak
Repedés veszteség
termésbiztonság
termésbiztonság
1961 - 1990

51 %

12 %

44 %

2021 - 2050

66 %

14 %

57%

2071 - 2100

74 %

6%

69 %

A szobi eredményekről összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a klimatikus feltételek változása
révén az általános termésbiztonság – elsősorban az extrém hideg évtípusok számának csökkenése
miatt – időszakról időszakra javul. Ezt a javulást, ami elsősorban az első és második időszak közt
jelentkezik (15 %), de kisebb mértékben a harmadik időszakban is folytatódik (8%), elsősorban az
extrém hideg évtípusok számának domináns csökkenése okozza, amit csak kisebb mértékben ront a
szárazodás okozta terméskiesés. Az általános tendenciát árnyaltabbá teszi, hogy a
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cseresznyerepedésből származó veszteségek a második időszakban kismértékben növekednek, de
hosszú távon – ugyancsak a szárazodás következtében – mintegy a felére csökkennek a
bázisidőszakhoz viszonyítva. A két tényező együttes hatása összességében viszonylag lineáris, először
13 %-os, majd 12 %-os termésbiztonsági javulást eredményezett. A normál évtípusok számának
növekedése ugyancsak a termésbiztonság növekedését és ezzel együtt a termeléskockázat csökkenését
(az extrém évtípusok számának mérséklődését) eredményezi, ami szintén a kedvező tendenciák közé
sorolható.

Hőmérsékleti klimatikus évtípusok gyakoriságai - Gyál
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4. ábra. A Gyáli kistérség hőmérsékleti klimatikus évtípusainak gyakoriságai az 1961-1990-es, a
2021-2050-es, valamint a 2071-2100-as időszakokra vonatkozóan
Az 1961-1990-es referenciaidőszakban viszonylag magas termésbiztonsági értékekkel rendelkező
Gyáli kistérség klimatikus viszonyainak elemzésekor hasonló, de nem mindenben megegyező
eredményekre jutottunk. Összevetve a bázisidőszakkal a középtávú (2021-2050-es), illetve a hosszú
távú (2071-2100-es) időszak szimulációs eredményeit, a hőmérséklet változása terén (4. ábra) az
extrém hideg évtípusok várható gyakoriságai tendenciózusan csökkennek, ugyanakkor a hideg
évtípusok gyakoriságainak csökkenése hosszú távon sem állapítható meg, sőt azok kismértékű
emelkedését látjuk a mellékelt diagramon. Ez az emelkedés sem ellensúlyozza azonban az extrém
hideg évtípusok gyakoriságainak várható csökkenését, így összességében ezek együttes csökkenéséről
beszélhetünk, ami egyértelműen kedvező folyamat. Összességében Khi-négyzet teszttel
összehasonlítva a három időszakot, az eloszlások szignifikáns változását tapasztalhatjuk (p<0,01).
Ezen belül az 1961-1990-es időszakot a 2021-2050-essel összehasonlítva a változás még nem
szignifikáns (p=0,11), ám a 2071-2100-as időszak mind az 1961-1990-estől, mind pedig a 2021-2050estől szignifikánsan eltér (p<0,001; p<0,1, rendre).
Ugyancsak pozitív változásnak tekinthetjük, hogy a normál évtípusok egy része a termesztés
szempontjából kedvezőbb klimatikus hatású meleg évtípusokká alakul mind közép-, mind hosszú
távon, bár a Szobi kistérséggel ellentétben a normál évtípusok számának csökkenése a termelési
feltételek javulása mellett a szélsőséges (termeléskockázatot növelő) klimatikus évtípusok számának a
növekedését is jelenti. A normál évtípusok számának szobi növekedése, illetve ebben a körzetben a
csökkenése a legalapvetőbb különbség, ami jelentkezik a két összehasonlított körzet viszonylatában.
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Csapadékossági klimatikus évtípusok gyakoriságai - Gyál
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5. ábra. A Gyáli kistérség csapadékossági klimatikus évtípusainak gyakoriságai az 1961-1990-es, a
2021-2050-es, valamint a 2071-2100-as időszakokra vonatkozóan
A csapadékossági klimatikus évtípusok gyakoriságainak (5. ábra) vizsgálata során lényeges
változásra igazán csak hosszú távon számíthatunk, középtávon sem az extrém száraz, sem a száraz
évtípusok növekedésében nem tapasztalunk változást, ugyanakkor e két kategóriában hosszú távon
erőteljesen megjelenik a gyakoriság növekedése. A csapadékos és extrém csapadékos évtípusok száma
– egy kis átmeneti növekedést nem számítva – gyakorlatilag nem változik. A normál évtípusok relatív
gyakoriságának jelentős csökkenése végül a szélsőségesen száraz, illetve a száraz évtípusok
statisztikáját emeli a hosszú távú időhorizonton. Összességében Khi-négyzet teszttel összehasonlítva a
három időszakot, az eloszlások szignifikáns változását nem tapasztalhatjuk (p=0,29). Ezen belül az
1961-1990-es időszakot a 2021-2050-essel, valamint a 2071-2100-as időszakot az 1961-1990-essel és
a 2021-2050-essel összehasonlítva a szignifikancia szintek értékei p=0,94; p=0,16 és p=0,18, rendre).
A klimatikus hatások fő tényezői (hőmérséklet, csapadékeloszlások) mellett a csapadékosság
cseresznyerepedésben megjelenő káros hatásait e körzetben is külön mérőszámmal értékeltük, s a
kapott számítógépes kiértékelések összefoglaló eredményeit Gyál körzetére vonatkozóan az alábbi 3.
táblázatban adjuk közre:
3. táblázat. A klimatikus termésbiztonság, a repedési veszteség és az integrált termésbiztonság
várható értékei az 1961-1990-es referenciaidőszakban és a 2021-2050-es, valamint a 2071-2100-es
prognosztizált időszakokban a Gyáli kistérségben (kerekített értékek)
Klimatikus
Integrált
Időszak
Repedés veszteség
termésbiztonság
termésbiztonság
1961 - 1990

66 %

7%

61 %

2021 - 2050

77 %

13 %

67%

2071 - 2100

78 %

6%

74 %

A gyáli eredményekkel kapcsolatban itt is elmondhatjuk, hogy a klimatikus feltételek változása
révén a klimatikus termésbiztonság – elsősorban az extrém hideg évtípusok számának csökkenése
miatt –döntően az első és második időszak között javult (11 %). Ezt a javulást az ugyanerre az
időszakra számított cseresznyerepedési veszteség növekedése (6 %) némiképpen mérsékelte, így
összességében csak mintegy 6%-os integrált termésbiztonság-növekedést könyvelhetünk el a második
időszakra. A harmadik időszakra vonatkozóan a klimatikus hatások összességükben alig jelentenek
pozitív változást (1 %), mert az extrém hideg évtípusok számának csökkenése miatt bekövetkező
kedvező hatást gyakorlatilag kiegyenlítik a hideg évtípusok növekedésének, illetve az extrém száraz és
száraz évtípusok növekedésének negatív hatásai. Hogy ekkor is várható mintegy 7 %-os integrált
termésbiztonság-javulás, az kizárólag a cseresznyerepedések várható visszaszorulásának köszönhető,
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ami a harmadik időszak csapadékhiányos periódusainak köszönhető. További kockázati tényezőnek
tekinthető a normál évtípusok számának visszaszorulása az extrém évtípusokkal szemben. Bár
összességében a klimatikus termésbiztonság átlagos javulásáról beszélhetünk, a termésbiztonság egyre
növekvő ingadozásai egyre növekvő kockázatot rejtenek magukban.
A központi régió együttes vizsgálata
A két kiválasztott körzet elemzése során kapott – részint hasonló, részint pregnánsan eltérő –
eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy egy régió klimatikus termésbiztonságának jellemzéséhez
nem elég egy-két mérési pontra legenerált bázis adatsor, illetve klímaszcenárió adatsor kiértékelése,
szükség van a térbeli reprezentativitás biztosítására. A címben megfogalmazott közép-magyarországi
klimatikus termésbiztonság feltérképezése érdekében ezért minden kistérség reprezentatív pontjára
elvégeztük az elsőként kiválasztott mintaterülethez hasonló kiértékeléseket (4. táblázat). Páros tpróbával igazolható, hogy mindhárom időszak szignifikánsan különbözik egymástól (p<0,001).
4. táblázat. A cseresznye klimatikus termésbiztonsági indexei a referenciaidőszakban (1961-1990),
illetve a klímaszcenáriók alapján 2021-2050-re, valamint 2071-2100-ra vonatkozó időszakokra
Időszak
Körzet
1961-1990
2021-2050
2071-2100
1. Aszód

0,62

0,60

0,74

2. Budaörs

0,63

0,72

0,74

3. Budapest

0,70

0,68

0,71

4. Cegléd

0,70

0,73

0,71

5. Dabas

0,68

0,73

0,75

6. Dunakeszi

0,62

0,69

0,73

7. Érd

0,70

0,75

0,70

8. Gödöllő

0,64

0,70

0,76

9. Gyál

0,66

0,77

0,78

10. Monor

0,67

0,64

0,74

11. Nagykáta

0,66

0,68

0,68

12. Pilisvörösvár

0,61

0,69

0,72

13. Ráckeve

0,67

0,76

0,75

14. Szentendre

0,69

0,72

0,74

15. Szob

0,51

0,66

0,74

16. Vác

0,64

0,69

0,73

17. Veresegyháza

0,64

0,67

0,76
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A kistérségek együttes értékelése kiküszöböli az egyes térségekben jelentkező lokális hatások téves
általánosítását, ugyanakkor összehasonlítási lehetőséget biztosít a térség legmegfelelőbb agroökológiai
területeinek kiválasztásához.
Pest megye tizenhét kistérségét együttesen elemezve, minden kistérségben kilencven klimatikus
évtípus került meghatározásra (időszakonként 30-30 évtípus, összesen pedig 1530 (=17*30*3)
évtípus). Az évtípusok hőmérsékleti szempontból történő osztályozását az 6. ábrán adjuk közre. Az
extrém hideg évtípusok esetében az átfogó eredmény ugyanazt a határozottan csökkenő tendenciát
mutatja, mint amit a két kiválasztott mintaterület esetében is tapasztaltunk. A hideg évtípusok esetében
Szob kistérségben az átmeneti emelkedés után hosszú távon is csökkenés mutatkozik, míg ezzel
ellentétben a gyáli körzetben emelkedés mutatható ki. E bizonytalan tendenciák közt segít eligazodni
az egész Pest megyét figyelembe vevő statisztika, miszerint a hideg évtípusok időszakról időszakra
történő egyenletes növekedéséről számolhatunk be. Az extrém hideg évtípusok drasztikus csökkenése
és a hideg évtípusok mérsékelt ütemű, de egyenletes növekedése között nincs ellentmondás, ez a
növekedés az extrém hideg évtípusok hideg évtípussá válásával magyarázható. Összességében az
extrém hideg és hideg évtípusok együttes száma tendenciózusan csökken, s ezen megszűnő évtípusok
várhatóan a melegebb, azaz a normál évtípusok számát növelhetik.
Hőmérsékleti klimatikus évtípusok gyakoriságai - Pest megye
300
250
200
Db

61_90
21_50
71_00

150
100
50
0

Extr.hideg

Hideg

Normál

Meleg

Évtípusok

6. ábra. Pest megye hőmérsékleti klimatikus évtípusainak gyakoriságai az 1961-1990-es, a 20212050-es, valamint a 2071-2100-as időszakokra vonatkozóan
A normál évtípusok számának változása a szobi körzetben kezdeti stagnálás után csökken, míg
ezzel ellentétben a gyáli szcenáriók szerint egyértelműen emelkedik. Ezen ellentmondást Pest megyére
ugyancsak a teljes statisztika segít feloldani. Az extrém hideg és hideg évek átalakulása a melegebb
évek számát növelheti; a normál évek száma teljes Pest megyére vonatkoztatva időszakról időszakra
változva határozottan csökken, a meleg évtípusokban mindkét kiválasztott mintaterületen határozott
növekedést tapasztaltunk, s ez a növekedés az extrém hideg, a hideg és a normál évtípusok együttes
számának a csökkenéséből táplálkozik. Ezen megállapítást az egész Pest megyére feldolgozott
statisztika messzemenően igazolja, hiszen a meleg évtípusok számának a növekedése a
legdrasztikusabb, a különbségek minden időszakban egyértelműek.
Összességében Khi-négyzet teszttel összehasonlítva a három időszakot, az eloszlások szignifikáns
változását igazolhatjuk (p<0,001), mely páronkénti eloszlás-összehasonlításkor is teljesül (p<0,001).
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Csapadékossági klimatikus évtípusok gyakoriságai - Pest megye
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7. ábra. Pest megye csapadékossági klimatikus évtípusainak gyakoriságai az 1961-1990-es, a 20212050-es, valamint a 2071-2100-as időszakokra vonatkozóan
Nézzük meg ezek után, mennyire egyértelmű tendenciák olvashatók le a csapadékossági
mutatószámokból (7. ábra). Az extrém száraz évtípusok száma a bázisidőszakban elenyésző, de hosszú
távon érzékelhető növekedést tapasztalunk, amit a teljes megyei statisztika is megerősít. A száraz
évtípusok száma Szobon növekszik, de végig alacsony szinten marad, míg a gyáli körzetben először
stagnál, majd hosszú távon itt is emelkedést tapasztalunk, lényegesen magasabb szinten, mint a másik
körzetben. Összességében a két száraz évtípus számának növekedése döntő részben, de nem teljesen a
normál évtípusok számának csökkenésében jelenik meg. Sajátos képet mutat a csapadékos évek
számának alakulása a kiválasztott területeken. Szobon középtávon egyáltalán nem érzékelhető
csökkenés, de hosszú távon drasztikusnak mindható. Ezzel ellentétben másik körzetben a kezdeti
emelkedés után gyakorlatilag a bázisidőszak szintjére süllyed vissza. A teljes statisztika alapján a
csapadékos évek átmeneti növekedése, végül jelentős csökkenése prognosztizálható. Az extrém
csapadékos évek száma az egész régióban alacsony szinten jelenik meg, s már a második időszakra
gyakorlatilag eltűnik a szóba jöhető évtípusok közül.
Összességében Khi-négyzet teszttel összehasonlítva a három időszakot, az eloszlások szignifikáns
változását igazolhatjuk (p<0,001), mely páronkénti eloszlás-összehasonlításkor is teljesül (p<0,001).
5. táblázat. A klimatikus termésbiztonság, a repedési veszteség és az integrált termésbiztonság
várható értékei az 1961-1990-es referenciaidőszakban és a 2021-2050-es, valamint a 2071-2100-es
prognosztizált időszakokban Pest megyében (kerekített értékek)
Időszak
Klimatikus
Repedés veszteség
Integrált
termésbiztonság
termésbiztonság
1961 - 1990

65 %

5%

61 %

2021 - 2050

70 %

11 %

62%

2071 - 2100

73 %

5%

70 %

A kiválasztott mintaterületeken az integrált termésbiztonság eltérő ütemű és karakterisztikájú
növekedését figyelhetjük meg, ugyanakkor a teljes központi régióban a klimatikus feltételek fokozatos
javulásáról beszélhetünk, amit a klimatikus termésbiztonsági értékek lépcsőzetes növekedése támaszt
alá (5. táblázat). Ezt a növekedést azonban középtávon a termésrepedés átmenetileg megnövekvő
kockázata gyakorlatilag kiegyensúlyozza. A szárazodás következtében ez a kiegyensúlyozó szerep
hosszú távon már nem érvényesül, mert a repedés kockázata visszaáll a kezdeti 5 % körüli értékre. Bár
az integrált termésbiztonsági értékek alakulásánál mind a két mintaterületen egyenletes növekedést
figyelhettünk meg, az egész központi régiót tekintve középtávon számottevő növekedésről nem
125

Agrárinformatikai Tanulmányok III.

beszélhetünk (1%), viszont hosszú távon a klimatikus feltételek javulásának együttes hatására mintegy
8-9 %-os integrált termésbiztonság-növekedést prognosztizálhatunk a kiinduló bázisidőszakhoz
képest.
6. táblázat. A klimatikus termésbiztonság, a repedési veszteség és az integrált termésbiztonság
várható értékeinek terjedelmei az 1961-1990-es referenciaidőszakban és a 2021-2050-es, valamint a
2071-2100-es prognosztizált időszakokban Pest megyében (kerekített értékek)
Időszak
Klimatikus
Repedés veszteség
Integrált
termésbiztonság
termésbiztonság
1961 - 1990

19 %

9%

24 %

2021 - 2050

17 %

11 %

22 %

2071 - 2100

10 %

5%

11 %

Hasonló következtetésre jutunk, ha az egyes mutatók várható értékeinek terjedelmeit az összes
kistérség együttes figyelembe vétele alapján vizsgáljuk (6. táblázat). Nagyfokú különbségről
középtávon itt sem számolhatunk be, a terméskockázat számottevő csökkenésére csak a harmadik
időszakban következtethetünk a termésbiztonsági értékek terjedelmének csökkenése alapján.
Következtetések
Az extrém hideg és hideg évtípusok együttes számának csökkenése már középtávon, de elsősorban
hosszú távon érezteti termésbiztonság-növelő hatását, elsősorban a fagykárok által okozott mérsékelt,
majd jelentős terméskiesést okozó évtípusok számának csökkenése következtében.
A meleg évtípusok számának tendenciózus emelkedése javuló klimatikus feltételeket biztosít a
minőségi gyümölcstermesztés számára.
A csapadékmennyiség tenyészidőben várható növekedése, majd hosszú távú, pregnáns csökkenése
e téren átmenetileg javuló, majd romló klimatikus változásokra hívja fel a figyelmet. Hosszú távon a
megfelelő öntözési feltételek megteremtése is szükségessé válhat.
A csapadékmennyiség betakarítási időben történő egyenetlen eloszlása, kezdeti növekedése, majd
csökkenése először növekvő termésrepedési veszteségeket, később azok mérséklődését vetíti előre.
Az extrém hideg évtípusok számának radikális csökkenése, továbbá a meleg évtípusok számának
csökkenése a tendenciózus szárazodás ellenére növeli a termésbiztonságot, csökkenti a
termésbiztonsági értékek terjedelmét, annak ellenére, hogy a normál évtípusok számának fokozatos
csökkenése észlelhető.
Néhány földrajzi pontra elvégzett elemzés mellett célszerű egy térség (régió) összes kistérségi
területére leskálázott adatokat felhasználni, s ez alapján levonni a következtetéseket, hiszen az egy
területre feltárt hatásvizsgálatok együttes figyelembe vétele kizárja az esetlegesen optimista, illetve
pesszimista mintavétel okozta torzításokat.

A meggytermesztés termésbiztonsági indexeinek változása
Klimatikus évtípusok és termésbiztonság
A meggy igényei szerint a csapadék (április, május, június), illetve hőmérséklet (napi
minimumhőmérsékletek január-február hónapokban, illetve napi minimumhőmérsékletek márciusáprilis hónapokban) viszonyok alapján – a cseresznyéhez hasonlóan – klimatikus évtípusokat
különböztettük meg, az e kategóriákba nem tartozó vegyes eloszlású éveket pedig külön kategóriába
soroltuk. A klimatikus évtípusok pontos definiálását Szenteleki et al. (2011) cikke tartalmazza, az
alábbiakban a főbb jellemzőit ismertetjük (7. táblázat).
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7. táblázat. A meggytermesztésnél figyelembe vett klimatikus évtípusok és termésbiztonsági indexük
Évtípus
Termésbiztonsági index
Extrém száraz és extrém hideg
0,2
Extrém száraz és hideg
0,4
Extrém száraz és meleg
0,5
Száraz és extrém hideg
0,2
Száraz és hideg
0,82
Száraz és meleg
0,86
Csapadékos és extrém hideg
0,35
Csapadékos és hideg
0,92
Csapadékos és meleg
1
Extrém csapadékos és extrém hideg
0,2
Extrém csapadékos és hideg
0,45
Extrém csapadékos és meleg
0,5
Normál
0,88
Az előző évi augusztusi csapadék jelentős hatással van a következő évi rügyképződésre. Emiatt a
klimatikus évtípusok szerinti termésbiztonsági érték számításakor az extrém kevés előző évi
augusztusi csapadék hatását a következő korrekciós paraméterekkel vesszük figyelembe: 5 mm
csapadék alatt a termésbiztonsági index H értéke helyett H*0,5-tel, míg 20 mm csapadék alatt H
helyett H*0,8-cal számolunk.
A vizsgálatban figyelembe vett harminc éves időszakok (1961-1990, 2021-2050 és 2071-2100)
minden évét besoroltuk a megfelelő klimatikus évtípusba, és kiszámítottuk a termésbiztonsági értékét.
Az eredmények értékelése és következtetések
Megállapítható, hogy a közeljövőben a meggy számára kicsit kedvezőbb klimatikus viszonyok
várhatók, a klimatikus termésbiztonság nem egyforma mértékben, de szinte minden kistérségben
növekedést mutat (8. ábra).

1961-1990
2021-2050
2071-2100
8. ábra. A termésbiztonsági értékek változása időszakonként
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Ennek oka, hogy a kis termésbiztonsági értékkel rendelkező hideg évtípusok száma csökken, míg
elsősorban a száraz meleg évtípus gyakorisága növekszik (9. ábra).
1961-1990

extrém hideg
hideg
normál
meleg

2071-2100

2021-2050

9. ábra. Az hőmérséklet szerinti évtípusok gyakoriságának változása időszakonként
Az évszázad végére a termésbiztonsági értékek néhány kistérségben csökkennek, ami az extrém
száraz és meleg, esetenként az extrém száraz és hideg évtípusok megjelenésével magyarázható. A 10.
ábra jól szemlélteti az extrém csapadékos évek arányának jelentős csökkenését, valamint az extrém
száraz évtípusok gyakoriságának növekedését. Ezért az új ültetvényeknél az öntözési lehetőség
megoldására mindenképpen érdemes gondolni.
A szakirodalmi adatok alapján (Pór és Faluba, 1982) a meggy évi optimális csapadékigénye 500600 mm között van. A várható éves csapadékösszegben ugyan jelentős csökkenés várható a
bázisidőszakhoz képest, de ez a mennyiség még feltehetően fedezi a meggy igényeit.
Az évi átlaghőmérséklet egyértelmű növekedést mutat. A sikeres meggytermesztés feltételének
tartott 8–10°C-os évi középhőmérsékletet (Mohácsy és Maliga, 1956) azonban az évszázad végére
várhatóan meghaladja.
A meggy virágzása jelenleg március végétől kezdődik, azonban a márciusi minimum
hőmérsékleteknél megfigyelhető melegedés miatt várhatóan korábbra tolódik. Az abszolút minimum
hőmérsékletek vizsgálata alapján megállapítható, hogy márciusban továbbra is előfordulhatnak
fagyok, de ezek mértéke és gyakorisága jelenősen lecsökken. Míg az 1961-1990-es időszakban 30
évből átlagosan 23-ban fordult elő -3°C-nál kisebb hőmérséklet márciusban, a 2021-50-es időszakban
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ez várhatóan 14-ben, míg a 2071-2100-as időszakban csak 10 évben fordul majd elő. -3°C alatti
hőmérsékletek eddig áprilisban is előfordultak, ezek a jövőben nem várhatók, legfeljebb -1,5°C-os
lehűlés. Ladányi et al. (2010) ugyancsak azt az eredményt kapták, hogy a jövőben nem kell
komolyabb fagyveszéllyel számolni.
1961-1990

extrém csapadékos
csapadékos
normál
száraz
extrém száraz

2071-2100

2021-2050

10. ábra. A csapadék szerinti évtípusok gyakoriságának változása időszakonként
A májusi és júniusi csapadék a termés növekedése szempontjából meghatározó. A májusi csapadék
a 2021-2050-es időszakban gyakorlatilag változatlan marad, az évszázad végére némi csökkenést
mutat. A kismértékű csapadékcsökkenés önmagában nem, de a felmelegedéssel együtt már
veszélyeztetheti a termés minőségét (Beczner, 2011).
A júniusi csapadék kapcsán az extrém száraz évek gyakoriságának növekedésére kell számítani. 20
mm alatti csapadék a bázisidőszakban csak két évben fordult elő, a 2021-2050-es időszakban
várhatóan 7, míg a 2071-2100-as időszakban 12 évben, vagyis minden harmadik évben lehet rá
számítani.
Bujdosó (2006) alapján az érés során a cukrokat és a színanyagokat képző enzimek optimális
működéséhez 20-26°C közötti hőmérsékletre van szükség. 27–28°C feletti hőmérsékleti értékeknél az
érés szempontjából kedvezőtlen végtermékek képződnek. A júniusi maximum hőmérsékletek alapján
az évszázad végén elképzelhető, hogy néhány évben ez problémát okozhat.
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A meggy fejlődésének főbb szakaszaiban meghatározó paraméter-értékek összehasonlítására F- és
t-próbákat is alkalmaztunk, melyek közül a 8. táblázatban a termesztés szempontjából kiemelkedő
jelentőségű érdi kistérségbe eső rácspont eredményeit mutatjuk be.
8. táblázat. Néhány klimatikus paraméter alakulása a három vizsgált időszakban az Érdi kistérségben
(* szignifikáns eltérés p<0,05mellett az 1961-1990-es bázisidőszakhoz képest)
Időszak
1961-1990

2021-2050

2071-2100

átlag

szórás

átlag

szórás

átlag

szórás

735,84

113,01

643,21*

121,04

682,72

137,49

Évi átlaghőmérséklet (°C)

9,79

0,77

10,90*

0,72

12,84*

0,79

Márciusi minimum hőmérséklet (°C)

1,39

1,62

2,58*

1,79

4,03*

1,94

Májusi csapadék (mm)

60,07

32,97

64,89

32,91

48,87

30,70

Júniusi csapadék (mm)

49,80

24,87

52,04

37,98*

30,97*

25,45

Júniusi maximum hőmérséklet (°C)

23,81

1,97

24,75

2,49

27,50*

2,31

Évi csapadék (mm)

A részletesebb elemzések igazolják a 9. táblázatban látható termésbiztonsági értékek alakulását,
valamint azt, hogy az érdi kistérségben a 2021-2050-es időszakban a bázisidőszaknál kedvezőbb
feltételek várhatók, páros t-próba alapján a különbség szignifikáns (p<0,001). Az évszázad végére ez
csak kissé emelkedik; a 2071-2100-as időszakot az 1961-1990-essel összehasonlítva szignifikáns
különbséget tapasztalunk (p<0,001), míg a 2021-2050-es időszakkal összevetve p=0,08 adódik (Mézes
et al., 2011).
Körzet

9. táblázat. A meggytermesztés termésbiztonsági indexei
Időszak
1961-1990

2021-2050

2071-2100

1. Aszód

0,65

0,62

0,76

2. Budaörs

0,69

0,74

0,76

3. Budapest

0,72

0,70

0,72

4. Cegléd

0,69

0,73

0,73

5. Dabas

0,67

0,76

0,76

6. Dunakeszi

0,63

0,72

0,75

7. Érd

0,72

0,77

0,72

8. Gödöllő

0,65

0,73

0,76

9. Gyál

0,68

0,79

0,81

10. Monor

0,68

0,66

0,74

11. Nagykáta

0,68

0,72

0,69

12. Pilisvörösvár

0,66

0,73

0,72

13. Ráckeve

0,67

0,78

0,76

14. Szentendre

0,68

0,77

0,76

15. Szob

0,59

0,73

0,75

16. Vác

0,66

0,73

0,75

17. Veresegyháza

0,66

0,70

0,79
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A szőlőtermesztés termésbiztonsági indexeinek változásai
A szőlőtermesztés határvonalát, a termesztési régiók kialakulását elsősorban az éghajlat, a
klimatikus viszonyok határozzák meg. Jó minőségű szőlőtermést tartósan csak a 10-16 °C-os
hőmérsékleti izotermák közt várhatunk. Hazánk várhatóan a legpesszimistább szcenáriók alapján is a
minőségi szőlőtermesztés izotermáin belül marad, de az időjárási anomáliák mind mennyiségben,
mind minőségben meglehetősen szélsőséges évjáratokat produkálnak.
A globális klímaváltozás alatt egyrészt az éves átlaghőmérséklet megtapasztalt emelkedő
tendenciáját értik, de ugyanide sorolják az egyre gyakoribbá váló extrém időjárási jelenségeket
(hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék, aszály, illetve fagykárok, hőhullámok) is. Míg a
mediterrán térségben a közismert kiegyenlítő hatások következtében viszonylag nagy biztonsággal
lehet szőlőt termeszteni, addig a Kárpát-medencében uralkodó kontinentális légköri viszonyok olyan
stresszhatásokat idézhetnek elő, melyek a minőségen és mennyiségen keresztül negatív gazdasági
következményekkel járnak.
A szőlőtermesztésben a környezeti tényezők közül a legfontosabb szerepe a hőmérsékletnek van.
Az átlaghőmérséklet emelkedésével általában nő a termés cukortartalma (Zanathy, 2008). Elsősorban
az évi középhőmérséklet határozza meg, hol célszerű szőlőtermesztéssel foglalkozni. Alacsony
kockázatú szabadföldi szőlőtermesztésre csak a 9–21 °C évi középhőmérsékletű izotermák között van
biztosíték. Ezen belül a legkiválóbb területek a 10–16 °C izotermák között helyezkednek el (Oláh,
1979). Szőlőtermesztésre jó közelítéssel az északi szélesség 20. és 50., valamint a déli szélesség 20. és
40. foka között van lehetőség. Ebből a széles földrajzi elterjedésből is látszik, hogy a szőlő jó
alkalmazkodóképességekkel rendelkezik, ami nem utolsó sorban a széles fajtaválaszték eltérő
ökológiai igényeinek is köszönhető (Varga et al., 2007). Történelmi borvidékeinken ettől függetlenül
meghatározott szőlőfajták váltak ismertté, keresetté. A viszonylag hűvös, rövid tenyészidőt biztosító
területeken rendszerint a korai érésű, gyakran az illatos, fűszeres fajtákat részesítik előnyben, ezzel
szemben a napsütésben gazdag, meleg borvidékeken általában azokat szőlőfajtákat telepítik,
melyekkel jól ki tudják használni a hosszú tenyészidő által kínált lehetőségeket. Amennyiben a Huglin
index (Huglin, 1978) alapján jelenleg „hűvös” besorolású borvidéki területen a tenyészidőben csupán
1°C-al emelkedik a hőmérséklet, a változás akár kedvező hatású is lehet: lehetővé teszi a
fajtaválaszték bővítését, egyes délebbi országokban divatos fajták meghonosítását. A 2°C-os, illetve
ezt meghaladó hőmérséklet-emelkedés következtében azonban a borvidéken korábban sikerrel
termesztett illatos fajták (pl. Szürkebarát, Tramini) jövője kérdésessé válhat (Jones, 2006), mert a
felmelegedés miatt a jellegzetes íz és zamatanyagaik nem jutnak érvényre a borban. A Huglin index
felhasználásával készült kalkulációk Európa több borvidékére vonatkozóan egybehangzóan azt
eredményezik, hogy a területek besorolása a „forró” kategória irányába tolódik el (Battaglini, 2003). A
klíma változása következtében a szőlő egyes fenofázisai korábban következnek be, és a fenológiai
fázisok közötti időszakok lerövidülnek (Jones és Davis, 2000). A zsendülés és a termésérés ennek
megfelelően hamarabb, magasabb hőmérsékleten játszódik le. Ebből az következik, hogy a borok
jellege többé-kevésbé megváltozik. Az éréskori cukortartalom, illetve a bor alkoholtartalma megnő
(Bindi et al., 2001; Duchêne és Schneider, 2005); ezzel egyidejűleg a savtartalom csökken, a pH érték
viszont emelkedik (Stock et al., 2003). A várható minőségi változások minden bizonnyal együtt járnak
majd az évjáratok közötti különbségek mérséklődésével. A termésbiztonságot azonban a károsítók
fokozott fellépése (DeLucia et al., 2008), az UV-B sugárzás növekvő mértéke (Schultz, 2000), a
termőhelyi, illetve talajadottságoktól is függő tápanyagellátási problémák, illetve a mind
rendszeresebben fellépő szárazságstressz is veszélyeztetheti. A termésmennyiség és -minőség
szempontjából a vízellátottságnak, illetve az öntözésnek kiemelkedő a szerepe, jóllehet a kismértékű
vízhiány adott esetben kedvező hatású lehet a minőségre (Bravdo és Hepner, 1987; Carbonneau,
1998).
Klimatikus termésbiztonsági index
Bár a Közép-Magyarországi régió szőlőtermesztés szempontjából nem sorolható a
legkiemelkedőbb területek közé, egyetlen borvidéket sem foglal magába teljesen, az ország
központjában elhelyezkedve három borvidéket (Kunsági, Etyek-Budai, Mátrai) is érint (13. ábra). A
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Kunsági Borvidékhez több ezer hektár szőlőterület kapcsolódik e régióból, a jóval kisebb Etyek-Budai
Borvidéknek mintegy egyharmada is ugyanitt található, s a Mátrai Borvidék néhány kisebb
hegyközsége ugyancsak átnyúlik e területre. Másrészről viszont mind a jelen lehetőségeink, mind a
jövőbeli lehetőségeink pontosabb meghatározása és az alkalmazkodási stratégiák kidolgozása
érdekében nem tekinthetünk el egyetlen régió növényfajokra lebontott feltérképezésétől sem a
magyarországi részletes klímapotenciál felmérése érdekében.
A térség előzetes jellemzéséhez három borvidéki körzet részletes elemzését és összehasonlítását
végeztük el, továbbá választottunk olyan körzetet is, amely nem tartozik jelenleg egyetlen borvidékhez
sem. A három kiválasztott terület a ceglédi (Kunsági borvidék), a budaörsi (Etyek-Budai borvidék) és
a veresegyházi (Mátrai borvidék) kistérség volt, ezek mellett a klimatikus szempontból jelenleg nem
megfelelő, ezért egyik borvidékhez sem sorolt szobi kistérséget is vizsgálat alá vettük.

13. ábra. A központi régió borvidéki területei
A szőlőtermesztés szempontjából meghatározó klimatikus paraméterek a hőmérséklet és a
csapadék (Dunkel et al., 1981). Ezek mennyisége és évközi eloszlása határozza meg alapvetően, hogy
egy adott év a kiemelkedő, a jó, a gyengébb, netán a rossz évjáratok közé sorolható a bortermelés
szempontjából. Vizsgálataink során szakértők bevonásával az alábbi klimatikus paraméterek elemzését
jelöltük ki célul (zárójelben az index rövidítése és mértékegysége):
• Hatásos hőösszeg (HHÖ, °C)
• Huglin index (HI, °C)
• 30 °C feletti maximális napi hőmérsékletű napok száma (C30, nap)
• 35 °C feletti maximális napi hőmérsékletű napok száma (C35, nap)
• Tavaszi (-1 °C alatti) fagyos napok száma az április elsejét követő időszakban (F1, nap)
• Téli fagyos napok száma (-15 °C, valamint -18 °C alatt, nap)
• i-edik leghosszabb aszályos időszak hossza (Aszi, i=1, 2, 3; egymást követő 1 mm alatti
csapadékú napok száma, nap)
• Csapadékhullámok (egymást követő 5 mm feletti csapadékú napok száma, nap)
• Éves csapadékösszeg (mm)
• Vegetációs időszak csapadékösszege (április 1-től szeptember 30-ig, mm)
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Az izotermák által megrajzolt általános határokon belül pontosabban is jellemezhetjük az egyes
szőlőtermesztő kistérségeket a hatásos hőösszeg segítségével. A hatásos hőösszeget (HHÖ, °C) úgy
számítjuk ki, hogy összeadjuk a vegetációs periódus minden olyan napjára vonatkozó
középhőmérsékletének 10 °C fölé eső részét, amelyeken a középhőmérséklet meghaladja a 10 °C-ot
(Oláh, 1979). A hatásos hőösszeg alapján az 10. táblázat szerint csoportosíthatjuk az egyes
szőlőfajtákat.
10. táblázat. Szőlőfajták csoportosítása hatásos hőösszeg alapján (Forrás: Botos és Hajdu, 2004)
Hatásos hőösszeg HHÖ (°C)
Fajta
690–850 °C

Igen korai érésű fajták

850–1150 °C

Korai érésű fajták

1150–1350 °C

Középérésű fajták

1350–1600 °C

Kései érésű fajták

1600 °C felett

Igen kései érésű fajták

A hatásos hőösszeg mellett sort kerítettünk a szakmai körökben ugyancsak elfogadott Huglin
indexek (°C) kiszámítására is, ami az átlaghőmérsékletek mellett a maximum hőmérsékletek
eloszlásának ugyanolyan jelentőséget tulajdonít. A Huglin értékeket a napi átlaghőmérsékletek és napi
maximumhőmérsékletek alapján az alábbi képlet szerint számítottuk (Huglin, 1978):
Szept .30.

HI = k ∗

∑

Ápr .1

max((Tátl − 10);0 ) +

Szept .30.

∑ max((T

Ápr .1.

max

− 10);0 )

2

,

ahol Tátl jelöli a napi átlaghőmérsékletet, Tmax a napi maximumhőmérsékletet, a korrekciós tényező
(k) pedig a földrajzi szélességtől függő érték, ami 1,02-től (északon a 40° földrajzi szélességtől) 1,06ig (északon az 50° földrajzi szélességig) változik. A szakirodalom a HI értékek alapján az alábbi (11.
táblázat) termőhelyi osztályokat fogadja el.
11. táblázat. Termőhelyi osztályok a HI értékek szerint (Tonietto and Carbonneau, 2004)
Huglin index (°C)
Termőhelyi osztály
HI ≤ 1500

Nagyon hűvös

1500 < HI ≤ 1800

Hűvös

1800 < HI ≤ 2100

Mérsékelt

2100 < HI ≤ 2400

Mérsékelten meleg

2400 < HI ≤ 3000

Meleg

3000 < HI

Nagyon meleg
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Kistérségek elemzése
Ceglédi körzet
A ceglédi körzet hatásos hőösszegre, illetve a Huglin indexre vonatkozó átlagait a 12. táblázatban
adjuk közre.
12. táblázat. Hőösszeg átlagértékek a Ceglédi körzetben
Időszak
HHÖ (°C)
Huglin index (°C)
1961- 1990

1240

1760

2021-2050

1433

1960

2071-2100

1898

2427

A táblázatban szereplő értékeket összehasonlítva látható, hogy az első időszakot tekintve a ceglédi
körzetben a középérésű fajták beérése elég nagy valószínűséggel prognosztizálható, de a kései érésű,
nagyobb hőigényű fajták termesztési feltételei csak középtávon, míg a nagyon kései fajták beérése
csak hosszú távon, a század vége felé várható.
Körzetünk adatait elemezve kiderült, hogy a múlt század második felében a vizsgált körzet a
„hűvös kategória” felső harmadában, a „mérsékelt kategória” közelében helyezkedett el, de
középtávon már a „mérsékelt” termőhelyi osztály stabil tagjává válik, s e század vége felé már a
„mérsékelten meleg” osztály felső harmadába sorolható, megközelítve a „meleg” kategóriát. A hatásos
hőösszeg és a Huglin index növekedése hasonló tendenciát mutat, középtávon mérsékeltebb, hosszú
távon erőteljesebb növekedésről számolhatunk be. Bár sokan a Huglin index használatát előnyben
részesítik a HHÖ indexel szemben, a szélsőséges maximális hőmérsékleti értékek térnyerése káros
hatásokat is eredményez. 30 °C felett gyakorlatilag leáll az asszimiláció, a 35 °C feletti hőmérsékletek
már többletenergia felhasználással járnak, nem beszélve arról, hogy a magas hőmérséklet
csapadékhiánnyal, erős sugárzással is jár, ami a fürtökben perzselődést, jelentős minőségromlást
eredményezhet. A káros hatások kivédése érdekében minden bizonnyal célszerű lesz felülvizsgálni a
fajtahasználatot, illetve az agro-és fitotechnikai módszereket.
13. táblázat. Extrém hőmérsékletek gyakorisága a Ceglédi körzetben (nap)
Napi min
Napi min
Napi min
Napi max
Napi max
-1 °C alatt
Időszak
-18 °C alatt
-15 °C alatt
30 °C felett
35 °C felett (rügyfakadást
(téli)
(téli)
követően)
1961- 1990

544

73

49

11

3

2021-2050

597

172

18

1

0

2071-2100

1046

557

8

0

0

Ugyanígy kockázati tényező a szélsőségesen hideg napok gyakorisága (Dunkel és Kozma, 1981).
Téli időszakban a -15 °C hőmérséklet alatti értékek jó néhány szőlőfajtánál jelentős károsodást
okozhatnak, és -18 °C alatt a kártétel általánosnak mondható. A késő tavaszi fagyok, már akár a -1 °C
-os lehűlések is jelentős terméskiesést okozhatnak. Elvégeztük a napi maximális hőmérsékleti
értékekre, valamint a szélsőséges minimumértékekre vonatkozó adatgyűjtést és adatelemzést, melyet a
13. táblázatban adunk közre. A gyakoriságokat a vizsgált időszeletekre együttesen és páronként is
összehasonlítva minden esetben szignifikáns különbség mutatható ki (p<0,001).
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A táblázat alapján megállapítható, hogy az extrém meleg napok (30 °C feletti maximumhőmérséklet) száma középtávon mérsékelten, hosszú távon viszont drasztikusan, mintegy a duplájára
nő a rendelkezésre álló klímaszcenárió alapján a bázisidőszakhoz képest, éves átlagban több mint 30
esetben. Még intenzívebb növekedést mutat a 35 °C feletti maximumhőmérsékletű napok statisztikája,
miszerint a középtávú duplázódás mellett hosszú távon mintegy nyolcszorosára emelkedik, éves
átlagban meghaladva a 18 napot. Ezen tendenciák kedvezőtlen kockázati tényezőként jelennek meg,
egyes fehér boroknál előre vetítik a kedvezőtlen cukor-sav arányok kialakulást, illetve számos
nehézséget okozhatnak a szüreti munkák szervezése és a termés feldolgozása terén (Hajdu, 2005;
Horváth, 2008).
Ezzel
ellentétben
a
termésbiztonság
szempontjából
kedvezőnek
mondható
a
minimumhőmérsékletek alakulása. Míg a bázisul szolgáló időszakhoz képest a kedvezőtlen tavaszi
(évi 1-2 nap) és téli fagyok száma (3 évenként enyhébb, 10 évenként súlyosabb), már középtávon
jelentős változást észlelünk (a tavaszi fagykár előfordulásának kockázata a harmadára zsugorodik, a
télié gyakorlatilag eltűnik), hosszú távon már csak némi tavaszi fagykártétellel kell számolnunk, azzal
is csak átlagosan több mint három évenként.
Nem hagyható figyelmen kívül a csapadékviszonyok alakulása sem. A csapadékviszonyok
elemzésénél fontos mutató az éves lehullott csapadék mennyisége. A szőlő – ellentétben sok más
növénnyel – mély gyökérzete révén biztonságosabban át tudja vészelni a csapadékhiányos
időszakokat, évi csapadékigénye 500-600 mm. A minőséget azonban az is előnyösen befolyásolja, ha
ebből a vegetációs időszakra esik 260-320 mm csapadék a megfelelő hajtás- és termésnövekedés
biztosítása érdekében. Gond lehet a vegetációs időszakban a tartós csapadékhullámok, illetve a tartós
aszályhullámok kialakulása. A ceglédi körzetben a csapadékviszonyok elemzése során az alábbi 14.
táblázati eredményeket kaptuk:

Időszak

14. táblázat. Csapadékmennyiségi átlagok a Ceglédi körzetben
1 mm alatti
1 mm alatti
Éves
Vegetációs
csapadékidőszak
1. leghosszabb
2. leghosszabb
összeg csapadék-összeg időszak hossza
időszak hossza
(mm)
(mm)
(nap)
(nap)

1 mm alatti
3. leghosszabb
időszak hossza
(nap)

1961- 1990

645

301

22,1

16,2

12,3

2021-2050

605

306

25,6

17,8

14,0

2071-2100

639

291

28,0

18,6

12,7

Mind az éves, mind a vegetációs időszakban lehulló csapadék mennyisége alapvetően kielégíti a
szőlő ökológiai igényeit, és ez a megállapítás nem csak a bázisidőszakra, hanem a középtávon és
hosszú távon vizsgált időszakokra is érvényes. A csapadék vegetációs időszakban történő eloszlásánál
viszont egyértelműen káros tendenciák figyelhetők meg. A táblázat az évenkénti három leghosszabb
aszályos periódus hosszát tartalmazza (30 év átlagában). A leghosszabb aszályos periódus (egymást
követő, 1 mm alatti csapadékú napok maximális száma) mind középtávon, mind hosszú távon
egyenletes és határozott növekedést mutat, közel 30 %-os növekedéssel eléri a 28 napos
csapadékmentes időszakot. De a második és harmadik leghosszabb aszályos periódusok átlaga is
növekedést jelez. Mivel az aszályos periódusok növekedése a napi átlaghőmérsékletek és
maximumhőmérsékletek várható emelkedése mellett fog bekövetkezni, e káros hatások
kiegyensúlyozására, a veszteségek mérséklése érdekében úgy a fajtaszerkezet, mind a művelésmód
megfelelő módosítása, továbbá az agro- és fitotechnikai műveletek átgondolása szükséges.
Elvégeztük a három leghosszabb csapadékos – 5 mm-nél több csapadék/nap – periódusok
vizsgálatát is. Az átlagosan 3,2 napos leghosszabb periódus enyhe fokú csökkenését tapasztaltuk, s a
másik két kategóriában sem láttunk számottevő növekedést.
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Veresegyházi körzet
A veresegyházi körzet a Mátrai borvidék nyugati peremvidékéhez tartozik, a korábban bemutatott
ceglédi körzettől északabbra, enyhén dombos körzetben (Gödöllői-dombság) helyezkedik el. A
veresegyházi körzet hatásos hőösszegre, illetve és a Huglin indexre vonatkozó átlagait a 15.
táblázatban adjuk közre.
15. táblázat. Hőösszegek átlagai a Veresegyházi körzetben
Időszak
HHÖ (°C)
Huglin index (°C)
1961- 1990

1050

1549

2021-2050

1216

1721

2071-2100

1649

2182

A 15. táblázatból a számított hatásos hőösszegek alapján az látható, hogy az első időszakot tekintve
a veresegyházi körzetben a korai érésű fajták beérése biztosított elsősorban, míg a középérésű fajták
termesztési feltételei csak középtávon, a kései, és nagyon kései fajták biztonságos beérése csak hosszú
távon, a század vége felé prognosztizálhatók.
E körzet Huglin indikátorait elemezve kiderült, hogy a múlt század második felében a vizsgált
körzet a „nagyon hűvös” és ”hűvös” kategóriák határán helyezkedett el, de középtávon már a „hűvös”
termőhelyi osztály stabil tagjává válik, s hosszú távon, e század vége felé már éppen átlépi a
mérsékelten meleg osztály alsó határát. A hatásos hőösszeg és a Huglin index növekedése itt is
hasonló tendenciát mutat, középtávon mérsékeltebb, hosszú távon erőteljesebb növekedésről
számolhatunk be.
A szélsőségesen meleg napok, a 30 °C és 35 °C feletti napi maximumhőmérsékletek megjelenése
alacsonyabb gyakoriságot mutat a bázisidőszakban, ám várható gyakoriságuk növekedése ebben a
körzetben is meglehetősen látványos. A 30 °C feletti napi maximum hőmérséklet az évi átlagos 12-ről
30 napig emelkedik, míg az extrém magas hőmérsékletű napok száma, amely a bázisidőszakban nem
minden évben jelent meg, a vizsgált időszak végére hosszú távon már évi átlagban 10 körül ingadozik.
Ezek a csúcsértékek elmaradnak a ceglédi körzetben tapasztalt várható növekedéstől (16. táblázat). A
gyakoriságokat a vizsgált 3 időszeletre együttesen és páronként is összehasonlítva minden esetben
szignifikáns különbség mutatható ki (p<0,001).
16. táblázat. Extrém hőmérsékleti gyakoriságok a Veresegyházi körzetben (nap)
Napi min
Napi min
Napi min
Napi max
Napi max
-1 °C alatt
Időszak
-15 °C
-18 °C alatt
30 °C felett
35 °C felett
(rügyfakadást
alatt (téli)
(téli)
követően)
1961- 1990

371

22

60

22

4

2021-2050

414

64

27

2

0

2071-2100

899

316

10

0

0

A minimumhőmérsékletek alakulása ebben a körzetben is kedvezőnek mondható. Míg a bázisul
szolgáló időszakhoz képest a kedvezőtlen tavaszi (átlag évi 2 nap) és téli fagyok számát illetően (1-2
évenként enyhébb, 8 évenként súlyosabb) már középtávon jelentős változást észlelünk (a tavaszi
fagykár előfordulásának várható gyakorisága a felére zsugorodik, a télié gyakorlatilag eltűnik), hosszú
távon már csak némi tavaszi fagykártétellel kell számolnunk, azzal is csak átlagosan több mint három
évenként. Ez a profil az évszázad végére hasonló eloszlást mutat, mint amit a ceglédi körzetben
regisztráltunk.
Mind az éves, mind a vegetációs időszakban lehulló csapadék meghaladja a szőlő ökológiai
igényének optimális szintjét (17. táblázat). A bázisidőszakhoz viszonyítva ugyan némi csökkenés
tapasztalható, de ez éves csapadék esetében szinte elhanyagolható, ugyanakkor a vegetációs időszak
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összes csapadékmennyisége hosszú távon már bekerül az optimális tartományba. Növekednek a
leghosszabb aszályos periódusok átlagai, de ez a növekedés nem olyan jelentős, mint a délebbi,
szárazabb ceglédi körzetben. A leghosszabb periódusok növekedési dinamikája mintegy fele, mint a
délebbi területé.
17. táblázat. Csapadékmennyiségi átlagok a Veresegyházi körzetben
1 mm alatti
1 mm alatti
1 mm alatti
Vegetációs
Éves
időszak
csapadék1. leghosszabb
2. leghosszabb
3. leghosszabb
időszak hossza
időszak hossza
összeg csapadék-összeg időszak hossza
(mm)
(mm)
(nap)
(nap)
(nap)

Időszak

1961- 1990

743

335

22,0

14,8

11,6

2021-2050

696

342

24,2

16,1

12,2

2071-2100

730

310

24,9

16,9

12,9

Elvégeztük a három leghosszabb csapadékos (5 mm-nél több csapadék/nap) periódusok vizsgálatát
is. Az átlagosan 3,2 napos leghosszabb periódus az időszak végére mintegy 20 százalékos növekedést
mutat, s a második, harmadik leghosszabb periódusok átlaga is kisebb mértékben növekszik, ám
összességében lényeges változási tendencia itt sem állapítható meg.
Budaörsi körzet
Az Etyek-Budai borvidék több szőlőtermelő térsége is a központi régióhoz tartozik. A budaörsi
körzet klimatikus viszonyai hasonló tulajdonságokkal jellemezhetők, mint a korábban leírt
Veresegyházi körzet, azzal az eltéréssel, hogy egy árnyalattal alacsonyabb átlaghőmérsékletekkel és
csapadékhozamokkal számolhatunk. További vizsgálat tárgyát képezhetik, hogy a pezsgő alapborok
előállítása szempontjából e kiemelt területen az ökológiai feltételek megváltozása a termés
savtartalmának mérséklődését mennyiben befolyásolhatja. Mi lesz a Törley jövője, esetleg új
technológiákat pl. verjus hozzáadását kell-e alkalmazni ahhoz, hogy megőrizzék az eredeti pezsgő
karaktert?
Szobi körzet
Borvidékeink sajátos talajtani, domborzati adottságokkal, történelmi hagyományokkal
rendelkeznek, ezért bizonyára ellenkezést váltana ki, ha területüket máshová helyeznék át. Ennek
ellenére érdemes megvizsgálni a nem borvidéki besorolású területek klímaváltozását is, hiszen a
felmelegedés a szőlőtermesztésre alkalmas területek változásával jár. A hőmérséklet 1 °C-al történő
emelkedése a számítások szerint termesztés határának kb. 180 km-el való északra tolódását
eredményezheti (Moisselin et al., 2002).
A szobi körzet a központi régió legészakibb területe, jelenleg nem tartozik egyik borvidékhez sem.
Felmértük a jelenlegi klimatikus feltételeket, illetve azt, hogy van-e esély arra, hogy hosszú távon e
téren lényeges javulás következzen be. A körzet hatásos hőösszegre illetve és a Huglin indexre
vonatkozó átlagait az 18. táblázatban adjuk közre.
Időszak

18. táblázat. Hőösszegek átlagai a Szobi körzetben
HHÖ (°C)
Huglin index (°C)

1961- 1990

881

1318

2021-2050

1017

1463

2071-2100

1422

1917

A 18. táblázatban a számított hasznos hőösszegek alapján látható, hogy a bázisidőszakot tekintve a
szobi körzet éppen csak bekerül a korai érésű, rövid tenyészidejű fajták termesztéséhez szükséges
átlaghőmérsékletű osztályba, középtávon is ugyanitt marad, s csak hosszú távon haladhatja meg a
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középérésű fajták termesztéséhez szükséges hőösszeg tartományt. E körzet Huglin indikátorait
elemezve hasonló következtetésre jutunk. Mind a bázisidőszakban, mind középtávon a termőhely a
„nagyon hűvös” kategóriába tartozik, s csak hosszú távon éri el a „hűvös”, illetve a század végére a
„mérsékelt” minősítést.
19. táblázat. Extrém hőmérsékleti gyakoriságok a Szobi körzetben (nap)
Napi min
Napi min
Napi min
Napi max
Napi max
-1 °C alatt
Időszak
-15 °C alatt
-18 °C alatt
30 °C felett
35 °C felett (rügyfakadást
(téli)
(téli)
követően)
1961- 1990

203

9

101

30

8

2021-2050

244

26

38

3

0

2071-2100

700

166

17

0

0

A szélsőségesen magas hőmérsékletű napok, a 30 °C és 35 °C feletti maximum hőmérsékletek
megjelenése a jellegzetesen hűvös klímának köszönhetően mintegy 50 %-al elmarad a térség más
körzeteihez képest. Az előbbi az évi 7-ről átlag évi 23 napig emelkedik, míg az extrém magas
hőmérsékletű napok száma, amely a bázisidőszakban csak átlagosan minden harmadik évben jelent
meg, a vizsgált időszak végére átlagosan évi 5 körül ingadozik (19. táblázat). Kedvezőnek mondható a
minimumhőmérsékletek dinamikája. Míg a bázisul szolgáló időszakhoz képest a kedvezőtlen tavaszi
(átlag évi 3 nap) és téli fagyok száma (évenként 1 enyhébb, 4 évenként súlyosabb), már középtávon
érezhető a javulás (a tavaszi fagykár előfordulása kevesebb mint felére zsugorodik, a télié
gyakorlatilag eltűnik, 10 évenként 1), hosszú távon már csak némi tavaszi fagykártétellel kell
számolnunk, hozzávetőlegesen két évenként. A gyakoriságokat a vizsgált 3 időszeletre együttesen és
páronként is összehasonlítva minden esetben szignifikáns különbség mutatható ki (p<0,001). Ez a
profil az évszázad végére hasonló eloszlást mutat, mint amit a ceglédi körzetben regisztráltunk.
A lehulló éves csapadék és a vegetációs időszak csapadéka a szőlő ökológiai igényének optimális
szintjét bőven meghaladja (20. táblázat). A bázisidőszakhoz viszonyítva ugyan némi csökkenés
tapasztalható, de ez a csökkenés még mindig nem elég ahhoz, hogy közép és hosszú távon bekerüljön
az optimális tartományba. A csapadék vegetációs időszakban történő eloszlásánál az aszályos
periódusok átlaga esetében szintén növekedés tapasztalható, de ez a növekedés nem olyan intenzív,
mint a délebbi, szárazabb ceglédi körzetben (20. táblázat). A leghosszabb periódusok a csapadékosság
miatt kisebbek, mint azt a régió más körzeteiben tapasztaltuk, de a 20 körüli átlagos aszályos periódus
egyéb időszakokra nézve intenzív esőzési napokat valószínűsít. A tartós csapadékos periódusok e
kistérségben a leghosszabbak

Időszak

20. táblázat. Csapadékmennyiségi átlagok a Szobi körzetben
1 mm alatti
1 mm alatti
Éves
Vegetációs
csapadékidőszak
1. leghosszabb
2. leghosszabb
összeg csapadék-összeg időszak hossza
időszak hossza
(mm)
(mm)
(nap)
(nap)

1 mm alatti
3. leghosszabb
időszak hossza
(nap)

1961- 1990

873

418

19,1

13,2

10,6

2021-2050

828

420

19,8

14,6

10,7

2071-2100

858

373

20,4

15,3

11,5

A hasznos hőösszegekre vonatkozó összes kistérségi adatsor értékeit is magába foglaló térképeket
az 14. ábrán, míg a Huglin index változásait tükröző térképeket a 15. ábrán adjuk közre.
Mind a hasznos hőösszegek változásait tartalmazó térképek alapján, mind az alább bemutatásra
kerülő Huglin-index térképek alapján megállapítható, hogy a térség minden egyes régiójában,
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különösen hosszú távon erőteljes hőösszeg-emelkedést prognosztizálnak a szcenárió-adatok. A térség
azonban hosszú távon sem válik egyöntetűvé, a ceglédi körzet továbbra is a legmelegebb régiók közé
fog tartozni, míg a szobi körzet a relatíve leghűvösebb, ezért szőlőtermesztés szempontjából erősen
kérdőjeles térség marad.

1961-1990

2021-2050

2071-2100

14. ábra. Hasznos hőösszegek változása kistérségenként
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15. ábra. Huglin-index értékek változása kistérségenként
A kiemelkedően magas hőmérsékletű napok változásait az 16. és 17. ábrákon adjuk közre.
Hasonlóan a hőösszegek változási profiljához, az extrém magas hőmérsékletű napok statisztikája is
elsősorban hosszú távon mutat kiugróan magas értékeket.
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1961-1990
2021-2050
2071-2100

16. ábra. Hőségnapok (30 °C feletti napi maximumok) gyakoriságai a vizsgált időszakokban

1961-1990
2021-2050
2071-2100

17. ábra. Extrém hőségnapok (35 °C feletti napi maximumok) gyakoriságai a vizsgált időszakokban
Az összes kistérségre jellemző, hogy mind a tavaszi, mind a téli fagyok száma erőteljes csökkenést
mutat, a tavaszi fagyok átlag 3 évenként még jelentkezhetnek, de az évszázad végére a -15 °C téli
fagyokkal az előrejelzések szerint már nem kell számolni.
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A központi régió általános értékelése
A teljes régió együttes jellemzése érdekében mind a 17 kistérségre együttesen átlagolva is
elvégeztük ugyanezeket a vizsgálatokat, hogy ezek együttes értékelése alapján a térség jelenlegi és
jövőbeni helyzetéről minél általánosabb tendenciákat vázolhassunk fel.
Az egész térség hőösszeg változásának karakterisztikáját a 21. táblázat tartalmazza.
21. táblázat. Hőösszegek átlagai a Közép-Magyarországi régióban
Időszak
HHÖ (°C)
Huglin index (°C)
1961- 1990

1091

1593

2021-2050

1265

1776

2071-2100

1705

2236

A 21. táblázatban a számított hasznos hőösszegek alapján látható, hogy a bázisidőszakot tekintve a
régió elsősorban a korai fajták beérését garantálja, középtávon már a középérésű fajták, hosszú távon a
kései és igen kései fajták termesztésének klimatikus feltételei is megteremtődnek az évszázad második
felében várható erősödő felmelegedés miatt. A régió Huglin indikátorait elemezve fentiekhez hasonló
dinamikájú eredményeket kaptunk.
22. táblázat. Extrém hőmérsékleti gyakoriságok a Közép-Magyarországi régióban (nap)
30 °C felett
35 °C felett
-1 °C alatt
-15 °C alatt
-18 °C alatt
Időszak
(max)
(max)
(rügyfakadás)
(téli)
(téli)
1961- 1990

420

40

61

17

3

2021-2050

473

100

24

1

0

2071-2100

939

388

9

0

0

A szélsőségesen magas hőmérsékletű napok, a 30 °C és 35 °C feletti maximum hőmérsékletek
fokozódó megjelenése egyaránt erős növekedést mutat (22. táblázat). A 30 °C feletti maximum
hőmérsékletű napok száma a kezdeti évi átlagos 14-ről 16-ra, hosszú távon 31 napra emelkedik. Az
extrém meleg napok száma az egész térségre vonatkozóan a bázisidőszak évi átlagos 1-2 napjához
képest középtávon több mint háromra, hosszú távon 13 napra emelkedik. A gyakoriságokat a vizsgált
3 időszeletre együttesen és páronként is összehasonlítva minden esetben szignifikáns különbség
mutatható ki (p<0,001).
A régió minimum hőmérsékleteit tekintve a változás egyértelműen pozitív. Míg a bázisul szolgáló
időszakban a tavaszi (átlag évi 2 nap) és téli fagyos napok száma (2 évenként 1 enyhébb, 10 évenként
1 súlyosabb) már középtávon jelentősen lecsökken (a tavaszi fagykár várható gyakorisága kevesebb,
mint felére zsugorodik, a télié gyakorlatilag eltűnik), hosszú távon már csak némi tavaszi
fagykártétellel kell számolnunk, hozzávetőlegesen három évenként egyszer.

Időszak

23. táblázat. Csapadékmennyiségi átlagok a Közép-Magyarországi régióban
1 mm alatti
1 mm alatti
1 mm alatti
Éves
Vegetációs
csapadékidőszak
1. leghosszabb
2. leghosszabb
3. leghosszabb
összeg csapadék-összeg időszak hossza
időszak hossza
időszak hossza
(mm)
(mm)
(nap)
(nap)
(nap)

1961- 1990

714

327

22,4

15,6

12,1

2021-2050

656

324

24,5

16,7

13,0

2071-2100

693

298

26,7

17,6

13,5
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Az éves csapadékszint – egy erőteljesebb csökkenés után mérsékelt növekedést maga után tudva –
még mindig biztonságosan kielégíti a szőlő vízigényéhez szükséges mennyiséget. A hosszú távú
csökkenés 5% alatt marad. A vegetációs időszakban lehulló csapadék mennyisége folyamatosan
csökken, de gyakorlatilag végig optimális tartományban marad. A csökkenés itt jelentősebb,
összességében mintegy 10 %-ot tesz ki. A csapadék vegetációs időszakban történő eloszlásánál az
aszályos periódusok hosszainak átlaga esetében szintén folyamatos növekedés tapasztalható, a
leghosszabb periódusok a kezdeti 22,4 napról éves átlagban várhatóan mintegy 26,7 napra
növekednek, s hasonló ütemben gyarapodnak a második és harmadik leghosszabb periódusok
átlagértékei is (23. táblázat). Elvégezve a három leghosszabb csapadékos (5 mm-nél több
csapadék/nap) periódusok vizsgálatát, megállapítható, hogy periódusok hossza (3,2-3,4 nap)
önmagában nem jelent termesztési kockázatot, a leghosszabbaknál mérsékelt növekedés, a
rövidebbeknél stagnálás figyelhető meg.
A kockázati tényezők középtávú és hosszú távú, relatív változásait tartalmazó összehasonlító
diagramokat a 18. és 19. ábrákon adjuk közre. A termésbiztonsági indexeknek az 1961-1990-es
időszakhoz viszonyított relatív növekedéseiből, illetve csökkenéseiből csupán azokat a tényezőket
emeltük ki, amelyek a szőlő minőségi termesztésének klimatikus feltételeit leginkább befolyásolják,
és/vagy melyek változásában markáns elmozdulások tapasztalhatók.
Már középtávon pregnánsan jelentkeznek a 35 °C feletti hőségnapok közel két és félszeresére való
növekedése, ami a teljes időszak végére összességében közel tízszeres gyarapodást mutat. A 30 °C
feletti hőmérsékleti napok számának emelkedésében némi késleltetéssel igazán csak a második
ciklusban könyvelhetünk el ugrásszerű változást, ez is több mint 100 %-os növekedésnek felel meg. A
következő kockázati tényező az aszályos periódusok hosszának az egyes ciklusokra vonatkozó átlagos
növekedése. A ciklus végére a növekedés a leghosszabb periódusok esetében mintegy 20 %, ez
önmagában nem katasztrofális, de mivel 20 nap feletti periódusokról van szó átlagban, a tendenciózus
növekedés mindenképpen fajta- és művelésmód-változatok átgondolását teszi majd szükségessé.
A kockázati tényezők középtávú relatív változásai KözépMagyarországon az 1961-1990-es bázishoz viszonyítva (2021-2050)
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18. ábra. A kockázati tényezők középtávú relatív változásai Közép-Magyarországon az 1961-1990-es
bázisidőszakhoz viszonyítva (2021-2050)
HHÖ: Hatásos hőösszeg (°C); HI: Huglin index (°C); C30: 30 °C feletti maximális napi
hőmérsékletű napok száma (nap); C35: 35 °C feletti maximális napi hőmérsékletű napok száma (nap);
F1: Tavaszi (-1 °C alatti) fagyos napok száma az április elsejét követő időszakban (nap); Aszi: i-edik
leghosszabb aszályos időszak hossza (egymást követő 1 mm alatti csapadékú napok száma, nap)
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Kedvező tendenciákat is elkönyvelhetünk, hiszen a hasznos hőösszeg (illetve a Huglin index)
növekedése javuló feltételek megjelenését sugallja.
A kockázati tényezők hosszú távú relatív változásai KözépMagyarországon az 1961-1990-es bázishoz viszonyítva (2071-2100)
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19. ábra. A kockázati tényezők hosszú távú relatív változásai Közép-Magyarországon az 1961-1990es bázisidőszakhoz viszonyítva (2071-2100)
HHÖ: Hatásos hőösszeg (°C); HI: Huglin index (°C); C30: 30 °C feletti maximális napi
hőmérsékletű napok száma (nap); C35: 35 °C feletti maximális napi hőmérsékletű napok száma (nap);
F1: Tavaszi (-1 °C alatti) fagyos napok száma az április elsejét követő időszakban (nap); Aszi: i-edik
leghosszabb aszályos időszak hossza (egymást követő 1 mm alatti csapadékú napok száma, nap)
A központi térség adatait elemezve megállapíthatjuk, hogy középtávon, de még inkább hosszú
távon javulnak a hatásos hőösszeg-értékek, s a korai és középérésű fajták mellett hosszú távon a kései
fajták termesztése is lehetővé válhat azokon a területeken, amelyek a „hideg” termőhelyi osztályból a
„mérsékelten meleg” termőhelyi osztályba kerülnek. Az általános hőmérséklet-emelkedés miatt a
gyarapodó hőösszeg-mérlegek mellett ugyancsak pozitív hatás a tavaszi és téli fagyok előfordulási
valószínűségének már középtávon is érzékelhető drasztikus csökkenése, hosszú távon csaknem
megszűnése. Ezzel elvileg lehetővé válik a téli fagyra viszonylag érzékeny fajták (csemegeszőlők)
termesztése. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet arra, hogy az akár igen kis valószínűséggel
bekövetkező események kártétele is lehet igen magas, melyek pontos becslésére a jelenlegi
klímamodellek még nem alkalmasak. Egyrészt az ilyen események eloszlásainak jövőbeli becslése
még nem teljesen megoldott probléma, másrészt a 10 km-es rácshálózat, bár finomnak mondható, még
mindig nem elegendő ennél finomabb felbontású domborzati viszonyok kezelésére. A fagykockázat
valószínűségének a tanulmányban bemutatott nagymértékű csökkenése továbbra sem teszi feleslegessé
a fagytűrő fajták kutatását, nemesítését, illetve alkalmazását, különösen az alacsony fekvésű
területeken, valamint az olyan helyeken, ahol a domborzat egy adott helyen kedvez a hideg levegő
lesüllyedésének, illetve megrekedésének.
Eredményeink alapján mind mennyiségi, mind minőségi kockázatot jelent a hőségnapok számának
drasztikus emelkedése, ami egyrészt a biomassza-növekedést, másrészt a termés sav/cukortartalom
mennyiségét, illetve arányát károsan befolyásolhatja. Ennek megelőzése, avagy a károk mérséklése
érdekében minden bizonnyal változtatni kell a jelenleg alkalmazott ültetvényszerkezeti kialakításon, és
a termesztéstechnológián, különös tekintettel a zöldmunkákra és a talajápolás rendszerére. A számított
tendenciák alapján arra is fel kell készülni, hogy módosul a borvidékek borainak jellege, stílusa is. Az
évjáratok közti különbségek mérséklődhetnek; a borok minőségében az adott év időjárási tényezőinek
a kombinációja, illetve a szőlő fenofázisainak a lefolyása is érvényesül. A várható változások adott
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térségre való jövendölése azonban nem egyszerű feladat, mert nem csupán a klíma változásának
közvetlen hatásait kell tekintetbe venni, hanem egyúttal az edafikus tényezők, az ültetvényszerkezet és
az alkalmazott termesztéstechnológia kölcsönhatásait is.

Körzet

24. táblázat. A szőlőtermesztés termésbiztonsági indexei
Időszak
1961-1990

2021-2050

2071-2100

1. Aszód

0,61

0,73

0,79

2. Budaörs

0,65

0,76

0,82

3. Budapest

0,67

0,78

0,83

4. Cegléd

0,70

0,79

0,84

5. Dabas

0,69

0,78

0,83

6. Dunakeszi

0,65

0,77

0,82

7. Érd

0,68

0,77

0,83

8. Gödöllő

0,68

0,77

0,82

9. Gyál

0,70

0,79

0,84

10. Monor

0,66

0,75

0,80

11. Nagykáta

0,68

0,78

0,83

12. Pilisvörösvár

0,60

0,75

0,80

13. Ráckeve

0,71

0,79

0,85

14. Szentendre

0,60

0,74

0,81

15. Szob

0,53

0,72

0,80

16. Vác

0,60

0,74

0,81

17. Veresegyháza

0,64

0,75

0,82

A csapadékellátottság – a hullámzóan csökkenő tendencia mellett is – az éves mérlegeket tekintve
végig optimális szinten belül marad, jelentős csapadékhiány fellépése éves szinten nem várható. A
vegetációs periódus csapadékellátását értékelve a csökkenés itt is megfigyelhető, de ez az optimális
szint egyre jobb megközelítése irányába mutat. Ami viszont hátrányosan érinti a folyamatos és
egyenletes növekedés esélyeit, az a leghosszabb aszályos periódusok évi átlagának szisztematikus
növekedése, ami a bázisidőszakhoz képest 20%-os emelkedéssel közel 27 napra fut fel. Ugyancsak
növekedés tapasztalható a második és harmadik leghosszabb periódusok esetében, ami az emelkedő
átlaghőmérsékletű környezetben egyre romló ariditási tényezőt jelent. Összefoglalóan
megállapíthatjuk, hogy a RegCM3.1 klímamodell a hőmérsékleti illetve a csapadékviszonyok területén
az átlagértékek szintjén pozitív (hőmérséklet) vagy semleges (csapadék) prognózist jelez a
szőlőtermesztés agroökológiai igényeire vonatkozóan, de a szélsőséges jelenségek (extrém magas
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hőmérsékletek, aszályos periódusok) gyakoriságának kimutatható növekedése új kockázati tényező,
ami az ültetvényszerkezet és a termesztéstechnológia területén új stratégiák kidolgozását teszi
szükségessé. A szőlő állókultúra; az ültetvény élettartama kb. 30 – 40 év. Az új telepítéseket ezért a
várható változások figyelembevételével célszerű létesíteni. Az egyes kockázati tényezők fenti
számítógépes kiértékeléseinek elemzései, valamint az ehhez kapcsolódó szakértői becslések alapján a
szőlőtermesztés termésbiztonsági indexeit is meghatároztuk (24. táblázat). Páros t-próbával igazolható,
hogy mindhárom időszak szignifikánsan különbözik egymástól (p<0,001).
A térség átfogó értékelése mellett szükség van a kistérségi elemzésekre is, hiszen ezen elemzések
függvényében jelölhetők ki a jövőbeni termőhelyi klaszterek határai. Ugyancsak e kiértékelés
eredményeként adhatók meg azok a területek, melyeknek a szőlőtermesztésbe való bevonása a
jövőben sem javasolható.
A szőlőtermelésben és a borászatban a zónahatár északabbra tolódása várható, miközben a negatív
klímahatások, (fagyás, száradás, rothadás, a szőlőtőkék élettartamának csökkenése, a termés és a bor
mennyiségi és minőségi romlása) is bekövetkezhet. Ezek részbeni kivédésében megnő a meteorológiai
illetve növényvédelmi előrejelzések szerepe. A fajtaszerkezet átalakulása valószínűsíthető. Nagyobb
szerephez juthatnak a csemegeszőlő fajták, a kései érésű fajták, valamint a vörösbort adó fajták,
továbbá az egyes fajták eltérő genotípusai. Fokozódik az aszály- és téltűrő, ún. klímarezisztens fajták
szerepe, jelentősége. A technológiák változtatását az öntözés, a talaj- és növényvédelem, fitotechnikai
műveletek, a csapadék hasznosítása, a hűtés általánossá tétele és a munkafolyamatok gyorsítása jelzik.
Mindezen hatások összességükben akár kedvezőek is lehetnek a bel- és külpiaci kínálatra a borpiaci
versenyben.

Összefoglaló következtetések
A hazai meggy- és cseresznye-, valamint szőlőtermelés évszázados küzdelmet folytat az extrém
időjárási jelenségek hatásaival, miközben kielégítette a hazai fogyasztók igényeit, s a külpiacokon is
megjelentek a hungarikumok, amit a kiváló minőség (méret, alak, szín, sav-, cukor-, vitamintartalom,
húskeménység, tárolhatóság, polctartósság stb.) magyaráz. A klímaváltozás hatásainak
ellensúlyozásában megnő a termőhely megválasztásának a súlya, az ökotoleranciával és ellenálló
képességgel rendelkező fajták, a növényvédelem, az öntözés, a jégeső-elhárítás (rakétákkal, hálókkal),
a művelési mód, a sor- és tőtávolság megválasztásának, valamint a koronaformák szerepe.
A pregnánsan jelentkező klímaváltozási hatások következtében mind a gyümölcs, mind a
szőlőtermesztésben felértékelődnek a térbeli analógiák feltárásának és a termelési tapasztalatok
analógiák mentén történő cseréjének a jelentősége. A klímaváltozás jövőbeni káros hatásait a jelenleg
hasonló klimatikus viszonyok közt termelő szakemberek tapasztalatainak, termesztéstechnológiai
szempontjainak átvétele révén jelentősen csökkenthetjük. Ugyanakkor ne feledkezzünk meg arról sem,
hogy a várható kedvező hatások gazdasági, piaci előnyeinek kihasználásához ugyancsak előrelátó
stratégiai döntések szükségesek.
Mindezen döntések előkészítésében jelentős szerepet játszhatnak az általunk kiszámolt és
bemutatott mutatószámok, melyek a Mezőgazdasági Tájérték Index megalapozásához és
kiszámításához országos szinten is kiinduló pontként szolgálhatnak. Segítségükkel megalapozhatók a
komplex Nemzeti Alkalmazkodási Indexek is, amelyek a mezőgazdaság, a társadalom és a gazdaság
egyéb szektoraiban is iránytűként használhatók a várható változások mértékére, azok hatásainak
előrejelzésére. Hozzásegíthetik továbbá a döntéshozókat a szükséges válaszok előkészítésére és
megvalósítására.
Köszönetnyilvánítás: Kutatási támogatást nyújtott a TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005
pályázat.
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Az információs rendszerek oktatásának jelentősége a felsőoktatásban és a
pályakezdőkkel kapcsolatos munkaerőpiaci elvárások
The importance of trainings of information systems in the higher education and expectations
of labor market for entrants
Zörög Zoltán

Károly Róbert Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Számviteli és Pénzügyi Tanszék,
Gyöngyös, zzorog@karolyrobert.hu
Abstract. In our rapidly developing world a greater and greater emphasis is placed on information and
information flow. Nowadays with the spread of electronic data processing the principal problem is not the
acquisition of information for the enterprises as it can be found in different databases and stores in the form of
internal or external information, rather, the production of information is of vital importance when making a
decision in a given situation. To this end, often millions of data must be recorded and analysed if necessary.
In this situation Information Technology, or more precisely, integrated enterprise resource planning systems,
that have replaced the „island-like” software applications at companies which prevailed for decades, can
help.The range of modules, that enterprise resource planning systems used by companies has, is rather
complicated and interrelated. The system-like approach is highlighted among its functions in addition to the
fact that only the pieces that are necessary to ground a managerial decision must be produced at the given
time of the millions of data to be recorded. In my opinion it is extremely important that the users of these
systems should be aware of the opportunities offered by these enterprise resource systems.The goal of this
paper is to draw attention to the potentials information technology may deliver and to the possibilities offered
by integrated information systems which contain both external and internal information. Nowadays the
integration of external information facilitates decision making for agricultural enterprises which they can
obtain from accessible public data bases. Other than this they are hardly aware of the possibilities offered by
integrated information systems which are successfully applied by businesses operating in other sectors to
decrease decision making risks.In my paper I will point out why I think it is essential to teach enterprise
resource systems at the institutions of higher education. Moreover, it is also of vital importance to consider
the demands of the labour market when drawing up the curricula. I will also present what the areas are where
special occasion must be paid while teaching enterprise resource systems.
Keywords: Information management, information systems, enterprice information systems, agricultural
informatics

Összefoglaló. Egyre gyorsuló ütemben fejlődő korunkban mindinkább előtérbe kerül az információ, valamint
az információáramlás. Napjainkban az elektronikus adatfeldolgozás elterjedésével nem az információk
megszerzése jelenti a legfőbb problémát a vállalkozások számára - ezek ugyanis megtalálhatók a
legkülönfélébb adatbázisokban, adattárházakban belső-, illetve külső információként - hanem azoknak az
információknak az előállítása, amelyekre az adott szituációban szükség van egy döntés meghozatalához.
Ehhez gyakran adatok millióit kell nyilvántartani, és szükség esetén elemezni. Mi segíthetne ebben, mint az
informatika, ezen belül is a vállalatoknál évtizedeken keresztül tapasztalható „szigetszerű” szoftver
megoldásokat felváltó integrált vállalati információs rendszerek. A vállalatok által használt vállalati
információs rendszerek meglehetősen bonyolult, egymással összefüggő modulpalettával rendelkeznek.
Használatuk során fontos szerepet játszik a rendszerszemléletű gondolkodásmód mindamellett, hogy a
rögzítésre kerülő milliónyi adatból a megfelelő időpontban, csakis a vezetői döntés megalapozásához
szükséges adatokat kell előteremteni. Véleményem szerint rendkívül fontos tehát, hogy ezeket a rendszereket
használó alkalmazottak készség szinten tisztában legyenek azokkal a lehetőségekkel, amelyeket a vállalati
információs rendszerek nyújthatnak.Célom, felhívni a figyelmet arra az informatika nyújtotta lehetőségre,
amelyet a külső, illetve belső információkat tartalmazó integrált vállalati információs rendszer rejt magában.
Napjainkban ugyanis a mezőgazdasági vállalkozások számára a külső információk integrációja segíti a
döntések meghozatalát, amelyeket a rendelkezésükre álló nyilvános adatbázisokból szereznek be. Emellett
elenyésző arányban ismerik az integrált vállalati információs rendszerek nyújtotta lehetőségeket, amelyeket
egyéb ágazatokban tevékenykedő vállalkozások sikerrel alkalmaznak a döntési kockázatok
csökkentésére.Tanulmányomban rámutatok arra, hogy miért tartom fontosnak a vállalati információs
rendszerek oktatását a felsőoktatási intézményekben? Ezen kívül fontosnak tartom figyelembe venni a
munkaerő piac elvárásait az oktatási tematika kialakításában. Bemutatom, hogy melyek azok a területek,
amelyekre figyelmet kell szentelni a vállalati információs rendszerek oktatás során.
Kulcsszavak: Információ menedzsment, információs rendszerek, vállalati információs rendszerek,
agrárinformatika
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Bevezetés
PARÁNYI, 1999 a vállalat gazdálkodási rendszerének létrehozásához és működtetéséhez
elengedhetetlennek tartja a sokoldalú információt, valamint ezek zavartalan áramlását az egymással
kapcsolatban álló érintett területek között. Megállapítja, hogy a vállalaton belül áramló információk
különféle módon és formában jelennek meg, és jellegzetességeik szerint differenciált kezelést
igényelnek. DOBAY (2003) egyetértve ezzel már informatikai megközelítésben fogalmazza meg,
hogy az információ-menedzsment nem csak a menedzsment információs rendszerek tudománya, nem
csak a végfelhasználói szoftverek létrehozásának technikája, nem csak számítástechnika és nem csak
rendszerszervezés, hanem mindezek együttese. Esetleg valamivel több is ezeknél: szemléletmód,
gazdálkodási technika azoknak a közgazdászoknak, rendszerszervezőknek, mérnököknek a számára,
akiknek célja az információs erőforrások olcsóbb használata, a vállalati információs vagyon jobb
kihasználása.
Az információ, mint erőforrás, vállalati információigény
A gazdálkodó szervezetek rendszerek, erőforrások halmazai, amelyek úgy keletkeznek, hogy
egyének, illetve csoportok erőforrásaik egy részét egy rajtuk kívül álló rendező elv alá rendelik.
(FUCHS, 1979), (KIESER, 1995)
Ahhoz, hogy egy vállalat versenyképes és sikeres legyen, több erőforrás is szükséges. ANTALMOKOS (1997) és szerzőtársai szerint az erőforrások a vállalat értékteremtő folyamatainak a lehető
legtágabban értelmezhető inputjai, vagyis magába foglal minden olyan tényezőt, amely a termelési,
szolgáltatási tevékenységhez szükséges. Ilyen erőforrások a munkaerő, a nyersanyagok, az energia, a
tőke és végül az információ, a tudás. (KOPÁNYI, 1990; ARATÓ – SCHWARZENBERGER, 1993;).
Az információ szerepe a társadalmi élet minden szektorában nő, az oktatásban, a közigazgatásban,
a kutatásban és fejlesztésben, a szórakoztatásban, és végül, de nem utolsó sorban, a gazdasági életben,
termelésben és szolgáltatásokban egyaránt. Az információt, mint erőforrást az információ
életciklusában hozzák létre, közlik, használják, karbantartják, visszakeresik, majd újrahasználják,
újracsomagolják, újraközlik, rendelkezésre bocsátják. (CHIKÁN, 2003). RAFFAI (2006) szintén
kiemeli az információ erőforrás jellegét és kiemeli, hogy az információt a többi erőforráshoz
hasonlóan kell előállítani, beszerezni, felhasználni.
Napjaink gyorsan változó világában a naprakész információ, a jól hasznosítható, felfrissített tudás
szerepe a siker alapfeltétele, mind a távlati, a középtávú célok elérésben, mind pedig a napi
tevékenységek végzésében.
Az információ a gazdasági döntések alapja. A vállalatvezetés számára tájékoztatást nyújt a
vállalaton belüli folyamatokról, a külső környezet és a vállalakozás viszonyáról, a gazdálkodás
eredményességéről. Az információknak ezen kívül utalniuk kell a lehetőségekre, valamint óvniuk kell
a vállalatot a kockázatoktól, vagyis ki kell szolgálni a tervezést, az ellenőrzést és nem utolsó sorban
egy belső kontrollrendszer kialakításával a belső ellenőrzést. (FICZERÉNÉ et al. 2009)
A rendelkezésre álló – megszerzett, vagy előállított – információk hatékony felhasználásának a
kulcsa az, hogy a megfelelő ember, a megfelelő időben és formában hozzájusson a megfelelő
információhoz. (CHIKÁN, 2003) Ennek biztosításához elengedhetetlen az információs rendszer
használata, mivel a vállalaton belüli horizontális és vertikális munkamegosztásból adódóan sokrétű
információ igény alakulhat ki.
A vállalaton belül az információs igények milyensége és intenzitása eltér a betöltött munkakör,
funkció szerint:
• a felsőbb vezetés számára a mások által már előre feldolgozott, tömörített információ az
értékes, amely a lényeget tárja fel, és viszonylag könnyen át lehet tekinteni, s ezek alapján a
jelenlegi tevékenységgel, illetve a távlati működéssel kapcsolatban megbízhatóbb döntéseket
lehet hozni
• a középvezető inkább a jelenre és a közeljövőre koncentrál, munkája során szűkebb területre
koncentráló információt használva fel,
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•

az alsó vezetők rövidtávon érvényes, de részletes, és konkrét eseményekkel kapcsolatos
információkat igényelnek és kezelnek. (PÁLVÖLGYI, 2003)

A 1. ábra a fentiek szemléltetésére készült.

1. ábra. Vállalaton belül felmerülő információigény
Forrás: saját szerkesztés
Jól látható, milyen módon függ össze a vezetői szint (döntési szint), a funkcionális terület és az
időtényező. Az ábra ezen kívül azt is szemlélteti, hogy felfelé haladva a vezetői hierarchiában egyre
inkább aggregált információkra van szükség a döntések meghozatalához. Egy jól paraméterezett
információs rendszer tehát segít abban, hogy a kívánt információ a szükséges helyen szükséges időben
jelenjen meg.
A vezetés információellátásának megszervezése
A gyakorlatban három vezetői funkció különböztethető meg: tervezés, szervezés, ellenőrzés.
Mindhárom keretében a vezető döntéseket hoz, ami vezetői mivoltának meghatározója. (LADÓ, 1980,
HÁMORI, 1982, VECSENYI, 1999) Ahhoz, hogy ezeket a funkciókat hatékonyan lássa el az
információellátást is hatékonnyá szükséges tenni.
Az információrendszer-szervezés vezetői szintjén az igényfelmerés legnehezebb kérdése: milyen
információkra van szüksége a vezetőnek? Nem biztos, hogy minél feljebb haladunk a hierarchiában,
annál többet kell „látnia” az érintett vezetőnek. (DOBAY, 1997) Felvetődik tehát a kérdés, hogy az
információs rendszerek miért ontják magukból a kéretlen információkat.
Úgy gondolom, hogy ha a vezető nem ismeri kellőképpen a vállalkozása informatikai rendszerét,
nem tudja előállítani azokat a jelentéseket, amelyek alapján meghozhatná döntéseit. WIMMERZOLTAYNÉ, (2006) magyarországi kutatási eredményei azt mutatják, hogy a számítástechnikai
ismeret a vezetők gyenge pontja. (1. táblázat)
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1. táblázat. A menedzsment képességek rangsora 1996-ban, 1999-ben és 2004-ben
1996.

1999.

Menedzsment
képességek

Értéke
lés

N= 325

Menedzsment
képességek

2004.

Értékel
és

Menedzsment
képességek

N = 321

Értékel
és

N = 301

gyakorlat orientáltság
szakmai ismeretek
problémamegoldás
üzleti érzék
kommunikációs
képesség
szervezési készség
ötletek képviselete

4,15
3,99
3,78
3,71
3,61

gyakorlat orientáltság
szakmai ismeretek
problémamegoldás
üzleti érzék
szervezési készség

4,16
4,06
3,91
3,83
3,76

gyakorlat orientáltság
szakmai ismeretek
problémamegoldás
üzleti érzék
szervezési készség

4,10
4,09
3,97
3,87
3,78

3,61
3,60

3,74
3,73

3,54
3,47
3,46
2,93

vezetési ismeretek
kommunikációs
képesség
ötletek képviselete
elemző készség
kockázatvállalás
számítástech. ism.

3,78
3,74

vezetési ismeretek
kockázatvállalás
elemző készség
számítástech. ism.

vezetési ismeretek
kommunikációs
képesség
ötletek képviselete
elemző készség
kockázatvállalás
számítástech. ism.

3,69
3,57
3,53
3,04

3,69
3,64
3,46
3,17

Forrás: WIMMER, Á. – ZOLTAYNÉ, P. Z. (2006)
Jóllehet a kutatás legfrissebb adatai is hét évvel ezelőttiek, viszont figyelembe véve azt, hogy 1996tól 2004-ig eltelt 8 évben nem történt számottevő változás a számítástechnikai képességek terén,
valószínűsíthető, hogy az elmúlt hét évben e képességek nem kerültek a rangsor első felébe sem.
A vállalati információs rendszerek használatához kapcsolódó ismeretszintet vizsgálva egy
árnyalattal kedvezőbb képet kapunk. Az általam vizsgát vállalatok alkalmazottjai, különböző szintű
vezetői a 2. ábrán feltüntetett információt szolgáltatták ezzel kapcsolatban.
80
60
40
20
0

5
4
3
2
1
0

Fő
Tudásszint

2. ábra. Vállalati információs rendszer használatához kapcsolódó ismeretszint a betöltött pozíció
függvényében
Forrás: saját szerkesztés
A mintába bekerülő 158 alkalmazott az információs rendszerek használatához kapcsolódó
ismereteket erős közepesnek (3,5-ös átlag) ítélte meg. Közülük a legjobbnak a középvezetők tartják a
tudásukat. Véleményem szerint elengedhetetlenül szükséges, hogy megragadjunk minden alkalmat a
számítástechnika „becsempészésére” az oktatásba, nem csak a klasszikus értelemben vett
számítástechnikai tárgyak keretében. Ha ezekkel az alkalmakkal az egyéb vezetői képességek,
készségek is fejlődnek – például elemző készség, szervezési készség – akkor kétszeres haszon
realizálódik.
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A vállalati információs rendszerek jelentősége
HÁGEN (2009) kutatásának eredményeként felhívja a figyelmet arra, hogy a vállalkozások
hatékony működésének fenntartásához elengedhetetlen az új eljárások, módszerek adaptációja,
nyitottnak kell lenni az új innovatív rendszerek iránt, és ezeket meg kell próbálni beépíteni a
döntéshozatal mechanizmusába. Mindehhez nagy segítséget nyújthatnak az integrált vállalati
információs rendszerek, mint ahogyan ezt HERDON – RÓZSA (2011) is megállapítja.
Kihangsúlyozzák, hogy a rendszerek keretet nyújtanak az információk gyűjtéséhez, feldolgozásához és
továbbításához, kiszolgálva a termelési, szolgáltatási, irányítási feladatokat. Bevezetésükkor fontos azt
az irányelvet követni, hogy a hosszú távú eredmény fontosabb, mint a rövid távú növekedés vagy
nyereség. Eredményesnek lenni azt jelenti, hogy gazdasági eredménnyel is rendelkezik a vállalat. A
megfelelő tőkehozam biztosítja a vállalat innovációs képességét és stabilitását. Ez lehetővé teszi a
szolgáltatások magas színvonalon való tartását és a jövőről való gondoskodást. ZÁRDA (2009) a
vezetői számvitel szisztematikus alkalmazását helyezi előtérbe a mezőgazdasági vállalkozások
körében is. Tanulmányában megállapítja, hogy a vezetői számvitel és a Tesztüzemi rendszer (FADN)
párhuzamos alkalmazásával a gazdaságok eredményesebbé, hatékonyabbá válhatnak a
versenytársakhoz képest. Mindemellett a szolgáltatott információknak döntés- és vezetéstámogató
szerepe is van.
STRATMAN (1999), BINGI (1999), BENDOLY (2000) véleménye szerint a felesleges és
szükségtelen folyamatok kiszűrésével javítható az erőforrások allokációja, a rendszer standardizációja.
Egy vállalat előnyökhöz juthat azáltal is, ha növeli belső ismereteit, és ezáltal a lehetővé válik a
tisztább kép kialakítása a vállalatról.
A tisztább kép kialakításához nagyban hozzájárul a megfelelően kialakított belső ellenőrzési
rendszer, amely a modern vállalatirányítás egyik eszköze arra vonatkozóan, hogy a vállalati
működésből eredő kockázat csökkenjen. (ZÖRÖG ET AL. 2010) A vállalatmenedzsment
szempontjából fontos, hogy összhang alakuljon ki a stratégiai és operatív célok között. (HÁGEN –
KONDOROSINÉ 2009)
SZALAY (2009) a vállalati információs rendszerek hasznát közvetlen és közvetett csoportosítás
szerint vizsgálta. A 3. ábra azt mutatja be, hogy az egyes területek milyen arányban részesültek a
rendszer hasznából.

Közvetett hatások

3. ábra. A vállalati információs rendszerek közvetlen és közvetett hatásainak megoszlása
Forrás: SZALAY, ZS. G. (2009)
Az ábra adatai alapján megállapítható, hogy a vizsgált minta szerint a közvetlen hatások azonos
hangsúlyt kapnak, míg a közvetett hatások közül elsősorban a raktárkészlet csökkenéséből származó
megtakarítás került kiemelésre. A többi megemlített terület elsősorban az értékesítéshez, illetve
forgalom változásához köthető. A vállalati információs rendszerek használatának előnyét azonban a
pénzügyi mutatók változása reprezentálja leginkább. (4. ábra)
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100,00%
0,00%

Sum
Közvetett hasznok figyelembe vétele
Közvetlen hasznok figyelembe vétele

4. ábra. Javuló pénzügyi mutatókkal rendelkező vállalatok aránya
Forrás: SZALAY, ZS. G. (2009)
Jól látható, hogy a pénzügyi mutatók a vállalati információs rendszert használó vállalatok hány
százalékánál mutattak javuló tendenciát, valamint az is megfigyelhető hogy a pénzügyi mutatók
változását a közvetlen hasznok közé sorolt tényezők váltják ki elsősorban.

Vizsgálati eredmények és azok értékelése
Mivel a vizsgálat szekunder, illetve primer kutatás keretében folyt, ennek megfelelően kívánom
bemutatni az eredményeket is.
A vállalati információs rendszerek elterjedtsége hazánkban
A kutatás során különböző adatbázisokból nyertem információt, ezek egy része szabadon
hozzáférhető az interneten a Központi Statisztikai Hivatal, az Országos Felsőoktatási Központ, és a
felsőoktatási intézmények honlapjain. A szekunder kutatás célkitűzései:
1. Be kívánom mutatni, hogy milyen arányban vannak Magyarországon azok a vállalatok,
amelyek felvevő piacként várják az iskolapadból kikerülő hallgatókat.
2. Milyen mértékben számítanak a hallgatók arra, hogy olyan munkahelyre kerülnek, ahol
információs rendszert kell használniuk, illetve a végzett hallgatók milyen ágazatba tartozó,
milyen méretű vállalatnál helyezkedtek el.
Magyarországon folyamatosan növekszik azoknak a vállalatoknak a száma, amelyek egy integrált
rendszer segítségével kísérlik meg piaci pozíciójukat megtartani, vagy azt megerősíteni.
MICHELBERG (2004) alapján hazánkban az árbevétel szerinti első 200 vállalatnak van integrált
vállalatirányítási rendszere. Ennek megfelelően a felsőoktatásból a munkaerőpiacra kerülő
pályakezdők egyre nagyobb eséllyel nyújtják be jelentkezésüket olyan vállalathoz, ahol szükség lehet
azokra az ismeretekre, amelyet a felsőoktatásban eltöltött évek alatt megszereztek az információ
menedzsment területén.
Az 5. ábra szemlélteti a vállalati információs rendszereket használó cégek számát, amely 2008 és
2010 között folyamatosan növekvő tendenciájú.
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5. ábra. Az integrált rendszert használó vállalatok száma Magyarországon
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés
Az ábra tanúsága szerint ez aránynövekedést is jelent, hiszen a vállalatok száma ezzel szemben
csökkenő tendenciát mutat. Az integrált rendszert használó vállalatok számának növekedése ugyan
nem robbanásszerű, viszont az ERP rendszert 2010-ben bevezető vállalatok száma majdnem
kétszerese 2009-es évbeli értéknek. Mindenképpen figyelembe kell venni, hogy 2010-ben 8% volt
Magyarországon az ERP rendszert, 9% a CRM rendszert használó vállalatok aránya.
Ha a 6. ábrán bemutatott adatok alapján a vállalati méretkategória szerint vizsgáljuk az információs
rendszert használók megoszlását, azonos irányú változás figyelhető meg, mint az 5. ábrán.

6. ábra. Az ERP-t használó vállalatok száma az összes vállalat százalékában Magyarországon
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés
A 6. ábra csak a vállalatirányítási rendszert (ERP) használó vállalatok adatait tartalmazza, mivel a
Központi Statisztikai Hivataltól kapott összesített számadatok alapján nem lehet elkülöníteni, hogy
hány olyan vállalat van, ahol mindkét rendszert (ERP és CRM) használják, így az összesítéssel
átfedéseket tartalmazó, hibás adatokat kaptam volna. Jóllehet az összegzéssel kapott megoszlási
viszonyszámok jobban alátámasztották volna az állításomat. Így is látható, hogy 2010-ben a
magyarországi nagyvállalatok (883 vállalat) közel fele (404 vállalat) helyez nagy hangsúlyt a
vállalaton belüli gyors, folyamatos, pontos információáramlásra.
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Megállapítom, hogy 2008-ra elsősorban az ERP-t használó kisvállalatok számában történt
nagymértékű visszaesés, ami 2009-re megszűnt. 2010-re pedig mind a kis-, mid a közép vállalatok
számában rohamos növekedés tapasztalható. Ennek köszönhetően összességében a 2010-es adatok
meghaladják minden méretkategóriában a 2007. év adatait.
A későbbi vizsgálatok szempontjából fontosnak tartom elemezni, hogy a vállalati információs
rendszert használó vállalatok milyen ágazatban, milyen fő tevékenységgel működnek. A 7. ábra
segítségével kívánom szemléltetni, hogy melyik ágazatban tevékenykedő vállalatok esetében
figyelhető meg jelentősebb arányban az integrált rendszerek használata.

7. ábra. ERP-t használó vállalatok megoszlása ágazatonként az ágazat összes vállalatának %-ában
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés
Az ábra adatai azt mutatják, hogy az energetikával foglalkozó vállalatok használnak integrált
információs rendszereket a legnagyobb arányban, viszont nem elhanyagolható a feldolgozóipar,
kereskedelem, vízellátás, infokommunikáció, és pénzügyi területen tevékenykedő vállalatok esetében
sem az ERP rendszert használók aránya. A mezőgazdasági ágazat nem szerepel a KSH felmérésében,
mivel meglehetősen alacsony azoknak a vállalatoknak az aránya, amelyek használnak integrált
vállalati információs rendszert. Hasonló eredményre jutottam felmérésem során, ugyanis a
megkérdezett vállalkozások nem csak nem használnak belső információkat integráló rendszert, –
amelynek segítségével nyomon tudnák követni a vállalkozás működését, belső folyamatait – de nem is
ismernek ilyeneket. Ennek okaként egyrészt megemlíthető, hogy a rendszerek megvásárlása – a
pénzügyi helyzetükből kifolyólag – meglehetősen nagy terhet jelent a vállalkozások számára. Részben
ez is lehet az oka annak, hogy a megkérdezett termelők kevés információval rendelkeznek a
rendszerek által nyújtotta lehetőségekről, ezáltal tovább gátolva azok bevezetésének esélyét,
előnyeinek hasznosítását. Mindemellett, egyfajta előrelépés tapasztalható a mezőgazdasági
vállalkozások körében a különböző számítástechnikai alkalmazások térinformatikai, távérzékelési
szolgáltatásaiban, a vezeték nélküli technológiák használatában, viszont ezek úgynevezett szigetszerű
megoldásoknak tekintendők és nem segítik az integrált rendszerekhez való közeledést, amelyek
lehetőséget nyújthatnának egyes ágazati folyamatok modellezésére.
Összegzésként megállapítom, hogy hazánkban azok a munkavállalók kerülhetnek közelebbi
kapcsolatba egy vállalati információs rendszer használatával, akik elsősorban az ipari, kereskedelmi,
infokommunikációs, vagy pénzügyi területen kívánják szakismeretüket kamatoztatni. Ezen utóbbi
terület aránya ugyan közel azonos, esetenként elmarad a többi területétől, azonban figyelembe kell
venni, hogy a jelentősebb pénzintézetek mindegyike alkalmaz integrált rendszert. Az pedig, hogy
ezeknek a vállalatoknak több száz irodája, kirendeltsége van, növeli a valószínűségét annak, hogy egy
friss diplomás hallgató használhassa a tanulmányai alatt vállalati információs rendszer használatával
kapcsolatos készségeket. Azonban nem csak az előbb említett tényezők miatt kell nagyobb hangsúlyt
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fektetni az oktatásban az információs rendszerek használatára, hanem azért is, mert bár a
magyarországi, integrált rendszert használó vállalatok aránya (8% ERP, 9% CRM) jelentősen eltér az
Európai Unió átlagától (22% ERP), az elmúlt három évben folyamatos növekedés volt
tapasztalható az információt, mint erőforrást szem előtt tartó vállalatok számában. Ezen kívül az
elmúlt évben kétszerannyi vállalat döntött a vállalati információs rendszer használata mellet,
mint 2009-ben. Ha egyik évről a másikra ez a tendencia megmarad, a jelenleg még a felsőoktatási
rendszerben tanuló hallgatók a mainál még nagyobb eséllyel pályáznak olyan vállalat által kiírt
munkakörre, ahol vállalati információs rendszert használnak.
A vállalatok által használt információs rendszerek vizsgálata, és a pályakezdőkkel szembeni
elvárások
A kérdőíves felmérés eredményeként 181 kérdőív került kitöltésre, ebből 155 elektronikus
formában, 26 pedig papír alapú kérdőíven. A kitöltött kérdőívek 58%-a (105 db) teljes
kitöltöttségűnek mondható, a maradék esetében a válaszadó nem jutott el az utolsó kérdéscsoport
kitöltéséig, viszont a válaszai ettől függetlenül rögzítésre kerültek.
A válaszadók és a vállalati információs rendszer használatának vizsgálata
A 8. ábra segítségével szemléltetem, hogy a válaszadók milyen arányban kerültek ki a különböző
tevékenységet folytató vállalatokból.

8. ábra. A vállalatok főtevékenységek szerinti megoszlása
Forrás: saját szerkesztés
A főtevékenységek közül kettőnek van a többitől nagymértékben eltérő aránya: vállalati
információs rendszert főként kereskedelmi, illetve termelő (gyártó), tevékenységet folytató vállalatok
használnak. Nem számottevő arányban, de mégis említésre méltó mennyiségben figyelhető meg a
minta alapján a pénzügyi és a szállítási, raktározási tevékenységet folytató vállalatoknál a vállalati
információs rendszer alkalmazása. A mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalatok aránya a
mintában meglehetősen csekélynek mondható, ezzel is igazolva a korábbi megállapításaimat az
ágazatban tevékenykedők és az integrált információs rendszerek kapcsolatáról.
A 9. ábra segítségével a mintába kerülő vállalat méretét vizsgáltam.
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9. ábra. A minta vállalatainak megoszlása a teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma alapján
képzett méretkategóriák szerint
Forrás: saját szerkesztés
Az ábra adataiból megállapítható, hogy a méretkategória növekedésével emelkedik a kategória
válaszadóinak száma is. Véleményem szerint bármennyire is nyitottak a vállalati információs
rendszerek szállítói a kis- és közép méretű vállalatok felé, ezek a cégek egyelőre nem ismerték fel ezen
rendszerek előnyét, illetve nem tudják előteremteni a vásárláshoz és üzemeltetéshez szükséges
pénzeszközt.
Érdekesnek tartottam vizsgálni, hogy kimutatható-e különbség a válaszadók által betöltött pozíció
és a végzett tevékenység között. A Kruskal – Wallis próba eredményeit a 2. táblázat tartalmazza.
Ezekből megállapítom, hogy szignifikáns különbséget az alkalmazás intenzitásában a következők
mutatnak:
• tájékozódás a vállalat állapotáról;
• ellenőrző tevékenység;
• törzs- illetve tranzakciós adatok rögzítés.
2. táblázat. Összefüggés vizsgálata a vállalati információs rendszer használatának gyakorisága egyes
tevékenységek esetén és a betöltött pozíció között

Chi-Square 0,21
df
2
Asymp.
Sig.
0,902

Törzs- illetve tranzakciós adatok
rögzítésére

Ellenőrző tevékenységre

Tájékozódásra a vállalat
állapotáról

Tervezés és döntés előkészítésére

Elemző tevékenység elvégzésére

Munkafolyamatok koordinálására

Test statisticsa,b

1,27
2

0,57
2

7,40
2

7,86
2

9,39
2

0,530

0,751

0,025

0,020

0,009

a Kruskal Wallis Test
b Grouping Variable: Betöltött pozíció

Forrás: saját szerkesztés
Ezeknél a változóknál az alap- és felső szintű vezetés rangátlagai közötti különbségek
megbízhatóak. Az adatrögzítés- és ellenőrzési területeken az alapszintű vezetők és alkalmazottak
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tevékenysége nagyobb gyakoriságú. A vállalat helyzetéről történő tájékozódás többnyire a felső
vezetés feladata és jogosultsága a rangátlagok értéke alapján.
A vállalati információs rendszer használatának ismeretszintjét 5 fokozatú skálán értékeltettem. (3.
táblázat)
3. táblázat. Munkahelyi tapasztalat és a vállalati információs rendszer használatának ismeretszintje

Értékelje az ismereteit 1-5-ig
terjedő skálán a vállalati
információs rendszerek
használatára vonatkozóan!

Hány éve dolgozik a
vállalatnál?
2 évnél kevesebb
3-8 év
9-15 év
16 évnél több
Total

ranks
N
28
58
32
12
130

Mean Rank
48,71
76,57
63,88
55,50

Test statisticsa,b

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Értékelje az ismereteit 1-5-ig
terjedő skálán a vállalati
információs
rendszerek
használatára vonatkozóan!
13,015
3
,005

a Kruskal Wallis Test
b Grouping Variable: Hány éve dolgozik a vállalatnál?
Forrás: saját szerkesztés
A kapott eredményekből azt a következtetést vontam le, hogy a munkahelyi tapasztalat, hatással
van az ismeretszintre. Véleményem szerint nem is kaphattam volna más eredményt, hiszen minél
hosszabb ideje dolgozik egy-egy alkalmazott az adott cégnél, annál inkább tisztában van annak belső
struktúrájával, ügyvitelével, szabályzatrendszerével. Ugyanez elmondható az információs rendszer
használatával kapcsolatban is, hiszen az üzemeltetett rendszerek pontosan ezeknek a jól ismert belső
folyamatoknak a lefedésére hivatottak.
Az állítást egyváltozós varianciaanalízis (ANOVA) eredménye is alátámasztja. Megállapítható,
hogy a 3-8 év munkahelyi tapasztalattal rendelkező 58 válaszadó 5% hibaszint alatt minden más
korcsoporttól különbözik. Az ettől kisebb, illetve nagyobb munkatapasztalattal rendelkezők között
nem kaptam szignifikáns differenciát az ismeretszintekre.
Vizsgáltam a vezetői szint és az ismeretszint kapcsolatát is. Ennek eredményeként mind a Kruskal
– Wallis mind pedig az ANOVA módszerével szignifikáns különbségek tapasztalhatók. (4. táblázat)
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4. táblázat. Összefüggés vizsgálata a vezetői szint és az információs rendszerek
használatának ismereti szintje
Ranks
Vezetői szint
Értékelje az ismereteit 1-5- Alsószintű
ig terjedő skálán a vállalati Középszintű
információs
rendszerek
használatára vonatkozóan! Felsőszintű
Total

N
48

Mean Rank
49,38

28

69,07

38

59,24

114

Test Statistics(a,b)

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Értékelje az ismereteit 1-5-ig
terjedő skálán a vállalati
információs
rendszerek
használatára vonatkozóan!
7,298
2
,026

a Kruskal Wallis Test
b Grouping Variable: Vezetői szint
Forrás: saját szerkesztés
Az 5. táblázat adatai alapján megállapítom, hogy az alsó vezetői szint ismereteit a középvezetői
0,565 átlagértékkel, a felsőszintű vezetői ismeretszint pedig 0,287 átlagértékkel haladja meg.
5. táblázat. A vezetői szint és a vállalati információs rendszer használat ismeretszintjének kapcsolata
ANOVA
Értékelje az ismereteit 1-5-ig terjedő skálán a vállalati információs rendszerek használatára vonatkozóan!

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of Squares
5,813
74,608
80,421

df

2
111
113

Mean Square
2,906
,672

Multiple Comparisons

F
4,324

Sig.
,016

Post Hoc Tests

Dependent Variable: Értékelje az ismereteit 1-5-ig terjedő skálán a vállalati információs rendszerek használatára
vonatkozóan!

LSD

(I) Vezetői
szint
Alsószintű
Középszintű
Felsőszintű

(J) Vezetői
szint
Középszintű
Felsőszintű
Alsószintű
Felsőszintű
Alsószintű
Középszintű

Mean
Difference
(I-J)
Std. Error
Lower
Upper
Bound
Bound
-,565(*)
,195
-,287
,178
,565(*)
,195
,278
,204
,287
,178
-,278
,204

Sig.
Lower
Bound
,004
,109
,004
,176
,109
,176

95% Confidence Interval
Upper Bound Lower Bound
-,95
-,18
-,64
,07
,18
,95
-,13
,68
-,07
,64
-,68
,13

* The mean difference is significant at the .05 level.
Forrás: saját szerkesztés
Ötfokozatú skálán mérve következésképpen az alap- és középvezetői tudásszint között szignifikáns
(0,4% szignifikancia szinten) különbség van az önértékelés szerint.
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A vállalati információs rendszerek használatával kapcsolatos elvárások

Gyakorlatorien
táltabb képzés

Korszerű
szakmai
ismeretek…

Szakmai
idegennyelv
átadása

Digitális
írástudásmeger
ősítése

5
4
3
2
1
0

Általános
üzleti
készségek…

Felsőoktatási intézménnyel való együttműködésről 159 vállalat nyilatkozott, közülük 38-nak van
kapcsolata felsőoktatási intézménnyel, 8-nak együttműködési megállapodással. A kapcsolat
hasznosságát 5 fokozatú skálán mérve 4,1-es átlaggal értékelték. A 42%-os gyakorlati hely biztosítása
jónak mondható, különösen akkor, amikor egyre gyakrabban hallunk a gyakorlatorientált képzés
előtérbe helyezéséről. Ha ez a gyakorlati hely biztosítása folyamatos lenne, nem pedig csak egy – egy
hallgató fogadását jelentené, kifejezetten előnyösen befolyásolná a friss diplomás hallgatók
elhelyezkedési statisztikáját. Ezen kívül felmérésem alapján jelentősnek mondható a vállalatok
hozzájárulása a felsőoktatás finanszírozásához, hiszen összességében a válaszadók 30%-a nyilatkozott
úgy, hogy pénzbeli támogatást nyújt. Közös kutatásokban sajnálatos módon egyik vállalat sem vesz
részt felsőoktatási intézménnyel együtt
A válaszadók egy 5 fokozatú skálán nyilatkoztak arról, hogy a felsőoktatásnak mely területekre kell
koncentrálnia, illetve mennyire fontos az adott terület. Az eredmények a 10. ábrán leolvashatók.

10. ábra. A vállalatok által elvárt, erősítendő területek
Forrás: saját szerkesztés
Az értékelés 4,0-4,8 közé esik. A számítástechnikai tudás, készség fontos tényező lehet a
munkaerőpiacon. Egy jó állás megszerzéséhez szakmai ismeretekre, legalább egy idegen nyelv
kommunikáció szintű ismeretére, és számítástechnikai ismeretekre van szükség. A válaszadók e
területek közül – egyszerű átlag alapján – kettő esetében kisebb mértékben várják el azt, hogy a
felsőoktatás jelentős mértékben koncentráljon rájuk. Sokkal inkább elvárja a gyakorlatorientált képzés
megvalósítását.

Tudja
értelmezni, ele
mezni a…

Legyen képes
listák, jelentés
ek…

Tudjon törzsés tranzakciós
adatokat…

Legyen
tisztában a
rendszer…

Ismerje a
funkcionális
területek…

5
4
3
2
1
0

Elméletben
legyen
tisztában a…

A vállalati információs rendszer használatával összefüggő elvárásokat a 11. ábra szemlélteti.

11. ábra. A vállalat elvárása a vállalati információs rendszer
használatára vonatkozóan
Forrás: saját szerkesztés
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Az ábra adatai 3,2-4,1 közötti értéket mutatnak. A kapott átlagértékek azt mutatják, hogy az
elvárások meglehetősen egyöntetű képet mutatnak az információs rendszer használatára vonatkozóan.
Kisebb mértékben várják el azt, hogy legyen képes egy ismeretlen rendszerben a gazdasági események
rögzítésére. Azt tartják viszont inkább fontosnak, hogy a kapott listák, jelentések tartalmát tudja
értelmezni, elemezni, illetve elő tudja ezeket állítani.
Mivel véleményem szerint a kezdő diplomással szembeni elvárások a vállalati információs
rendszerek használatára vonatkozóan objektív módon megadhatók, a képzés hatékonysága növelhető
oly módon, hogy a rendszerek oktatási területei meghatározásra kerülnek. Igazolásul először
megvizsgáltam, hogy van-e kapcsolat a különböző képzési lehetőségek és a vállalati információs
rendszerek használatának ismeretszintje között. A Kruskal – Wallis próba eredményét a 6. táblázat
szemlélteti.

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

1,65
4
0,799

5,74
4
0,219

3,73
4
0,444

A rendszer működtetéséhez
szükséges szakirányú
diploma (programozó,
rendszergazda stb.)
megszerzésének
támogatásával

Szervezett formában tartott
tanfolyamok segítségével

Én és a munkatársaim
autodidakta módon, illetve
egymás segítésével tartjuk
karban ismereteinket

Nincs szükségünk a
támogatásra, az általunk
használt rendszert
maximális mértékben
ismerjük

6. táblázat. Alkalmazott képzési lehetőségek és a vállalati információs rendszer használatának
ismeretszintje közti kapcsolat vizsgálata
Test Statistics a,b

1,61
4
0,806

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: Értékelje az ismereteit 1-5-ig terjedő skálán a vállalati információs
rendszerek használatára vonatkozóan!
Forrás: saját szerkesztés
Mivel a nullhipotézis 21,9-80,6 %-ban teljesül, így megállapítom, hogy a vállalati információs
rendszer használatának ismeretszintje nem függ a képzési formától.
Ebből következik, hogy a vállalati információs rendszer használatához szükséges ismeretszintet el
lehet érni akár önállóan is azután, hogy a minimálisan elvárt alapokat a hallgatók megszerezték.
Következő lépésként megvizsgáltam, hogy a pályakezdőkkel szembeni elvárásokat befolyásolja-e a
válaszadó iskolai végzettsége? (7. táblázat)
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7. táblázat. A pályakezdőkkel szembeni elvárások és az iskolai végezettség kapcsolatának vizsgálata

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

0,76
3
0,859

3,94
3
0,268

1,60
3
0,659

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: A kitöltő legmagasabb iskolai végzettsége

0,66
3
0,883

6,94
3
0,074

Tudja értelmezni,
elemezni a listák
jelentések tartalmát

Tudjon
törzsadatokat,
tranzakciós
adatokat rögzíteni
Legyen képes listák,
jelentések
készítésére a
rögzített adatokból

Ismerje a funkcionális területek jellemző mutatószámait

Elméletben legyen
tisztában a legfontosabb funkcionális
területek jellemző
folyamataival.

Legyen tisztában a
rendszer fogalmával, a rendszerszemlélettel

Test Statistics a,b

2,69
3
0,441

Forrás: saját szerkesztés
Az adatok alapján megállapítom, hogy nem figyelhető meg különbség a válaszadói vélemények és
a nullhipotézis között 5 %-os szignifikancia szint mellett. Társadalmi, gazdasági kutatásokban, ahol a
minta összetételének alakítására korlátozottak a lehetőségek megengedett a 10 %-os hibahatár a
nullhipotézis elutasítására. Ennek értelmében a listák, jelentések készítésének képességét várják el a
munkavállalóktól. A 12. ábra alapján pedig az állapítható meg, hogy a fenti képességre vonatkozóan
egyöntetűnek mondható az állásfoglalás a különböző végzettségű válaszadók részéről.

12. ábra. A listák jelentések készítésére vonatkozó elvárás mértéke
az iskolai végzettség tükrében
Forrás: saját szerkesztés
Leginkább a felsőfokú szakmai végzettséggel rendelkezők várják el, a középfokú, főiskolai és
egyetemi végzettséggel rendelkezők szinte azonos arányban szeretnék a képesség meglétét.
Hasonló eredményt kaptam a különböző képességekhez kapcsolódó elvárás és a munkahelyi
tapasztalat kapcsolatának vizsgálatakor. Ebben az esetben már erősebb összefüggést állapítok meg a
listakészítési képesség és a vállalatnál eltöltött évek száma között. A 8. táblázat már 5 %-os hibahatár
mellett is kimutatja az összefüggést.
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Chi-Square
df
Asymp. Sig.

6,11
3
0,106

2,21
3
0,529

4,61
3
0,203

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: Hány éve dolgozik a vállalatnál?

3,65
3
0,302

15,45
3
0,001

Tudja értelmezni, elemezni a listák
jelentések tartalmát

Legyen képes listák, jelentések
készítésére a rögzített adatokból

Tudjon törzsadatokat, tranzakciós
adatokat rögzíteni

Ismerje a funkcionális területek
jellemző mutatószámait (a 25.
kérdésben véleményezettek).

Elméletben legyen tisztában a
legfontosabb funkcionális
területek (a 25. kérdésben
véleményezettek) jellemző
folyamataival.

Legyen tisztában a rendszer
fogalmával, a rendszerszemlélettel

8. táblázat. A pályakezdőkkel szembeni elvárások és a munkahelyi tapasztalat kapcsolatának
vizsgálata
Test Statistics a,b

4,36
3
0,225

Forrás: saját szerkesztés
A 13. ábra alapján a fenti elvárást elsősorban azok a válaszadók támasztják a frissen végzett
hallgatókkal szemben, akik 9-15 éve dolgoznak az adott vállalatnál. Az is megfigyelhető, hogy a 3-8
éve a vállalatnál dolgozó kategória sem marad le jelentős mértékben.

13. ábra. Listák, jelentések készítésére vonatkozó elvárás
a munkahelyi tapasztalat függvényében
Forrás: saját szerkesztés
A kérdőíves felmérés eredményeként megállapítom, hogy a válaszadók szeretnék, ha a
felsőoktatásban magasabb prioritást kapna a gyakorlatorientáltság a vállalati információs rendszerek
oktatásában.
Eredményként tartom számon azt, hogy a vállalati információs rendszer használatának
ismeretszintje és az ismeretszint elérésnek a módja között nem mutatható ki összefüggés. A
felsőoktatási intézmények szempontjából azért fontos megállapítás, mert a rendszerek használatához
szükséges tudás megszerzéséhez elegendő egy olyan alapszintű ismeretanyag átadása, amelynek
birtokában a hallgató sikeresen elsajátítja – akár önállóan is – a vállalati információs rendszer
működtetését, és folyamatosan használja is azt.
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A vállalati információs rendszer használatához kapcsolódó feladatok közül a listák, jelentések
készítését várják el a válaszadók leginkább az iskolai végzettségük és a munkahelyi tapasztalatuk
függvényében egyaránt. Ezen kívül az elkészített listák elemzésének képességének is fontos szerepet
tulajdonítanak.

Következtetések, javaslatok
Magyarországon egyre inkább növekszik azoknak a vállalatoknak a száma, amelyek vállalati
információs rendszert használnak. Ennek egyik oka, hogy egyre több cég jut el a vállalati
folyamatok bonyolultságának arra szintjére, hogy más módon nem tudja nyomon követni azokat,
valamint folyamatos információra van szüksége a vállalat állapotáról. Másik ok, hogy a
rendszerszállítók is új piaci szegmensként fedezték fel a kis- és közép vállalatokban rejlő lehetőséget,
miután a nagyvállalatoknak a fele már rendelkezik integrált rendszerrel. Ahogyan növekszik az
integrált rendszert használó cégek száma, ezzel együtt növekszik az esélye, hogy a felsőoktatásból
a munkaerőpiacra kerülő hallgatók olyan kis-, közép-, vagy nagyvállalatnál kapnak lehetőséget, ahol
fontos követelményként merül fel a vállalati információs rendszer használatával kapcsolatos képesség.
A mezőgazdasági szakokon végzett hallgatók esetében a az integrált rendszerek nyújtotta előnyökkel,
ezekben a rendszerekben rejlő lehetőségekkel kell megismertetni a hallgatókat. A felsőoktatási
intézményeknek mindezt figyelembe véve hangsúlyos tényezőként kell kezelni a vállalatok által
„termelt” információkkal való gazdálkodás megtanítását hallgatóikkal. Egyre több intézményben
próbálkoznak egy konkrét vállalati információs rendszer működésének bemutatásával. Ezt
mindenképpen oly módon szükséges tenni, hogy a hallgatók önállóan oldjanak meg egy-egy gazdasági
helyzethez, szituációhoz kapcsolódó feladatokat az integrált vállalati információs rendszerben rögzített
adatok használatával. Ehhez kapcsolódik a munkaerő piac elvárása is, amely szerint az információs
rendszerek használatára vonatkozóan a listák jelentések készítése, elemzése az a terület, amelyet a
vállalatok követelményként támasztanak a diplomásokkal szemben, viszont nem tartják fontosnak,
hogy mindezt a képességet azon a rendszeren szerezzék meg a tanulmányaik során, amelyet
maguk is használnak.
A kutatási eredmények birtokában fontosnak tartom a munkáltatók által elvárt, információs
rendszerekhez kapcsolódó gyakorlatorientált képzés erősítését azokon a szakokon, ahol gazdálkodási,
mezőgazdasági szakembereket képeznek. A mezőgazdaságban a vezetői döntéseik meghozatalához
egyre gyakrabban használják a külső információkat integráló információs portálokat,
adatbázisokat információs rendszerként. Csekély hangsúlyt fektetnek azonban a vállalati belső
információt biztonságosan tároló, a vállalati folyamatokat követő, egyéb ágazatban sikeresen
alkalmazott integrált vállalati információs rendszerek használatára. A döntések meghozatalához
nem csak a külső, hanem belső információknak is a kellő időben rendelkezésre kell állni és így
csökkenthető minimálisra a döntés kockázata. Ehhez arra van szükség, hogy a tudományterülethez
szorosan kapcsolódó tantárgyak gyakorlati óráin egy adott vállalati információs rendszer
működését, használatát ismerjék meg a hallgatók. Ezen kívül az információ menedzsmenthez
szorosan nem kapcsolódó tárgyak esetében bemutató jelleggel egy-egy gyakorlaton, egy adott
témakör tárgyaláskor az információs rendszert hívják segítségül egy marketing-, logisztikai-,
vállalatgazdaságtani-, vagy pénzügyi probléma megoldásakor. Eredményül a hallgatók nem csak a
legkülönfélébb területekhez kapcsolódóan tapasztalják meg a vállalati információs rendszer
működtetésének a hasznát, hanem a feladatok megoldásával gyakorlatot is szereznek a vállalati
információs rendszer működtetésében, és nem utolsó sorban az informatikai készségeik is fejlődnek
azáltal, hogy nem csak a klasszikus értelemben vett informatikai tárgyak keretében találkoznak a
számítástechnikával.

Hivatkozások
ANTAL-MOKOS Z., BALATON, K.,DRÓTOS Gy., TARI, E.: Stratégia és szervezet, Közgazdasági és Jogi
Könyvkiadó, Budapest, 1997.
ARATÓ, I. – SCHWARCZENBERGER I.: Információs rendszerek szervezési módszertana, Computerbooks,
Budapest, 1993.

167

Agrárinformatikai Tanulmányok III.

BENDOLY, E., SCHOENHERR, T.: ERP system and implementation-process benefits, International Journal of
Operations & Production Management, Vol. 25 No. 4. 304-319. p., 2005
BINGI P., SHARMA M. K., GODLA J. K: Critical issues affecting an ERP implementation, Information
Systems Management, Vol. 16 No. 3., 7. p., 1999
CHIKÁN A.: Vállalatgazdaságtan, Aula Kiadó Kft., Budapest, 2003.
DOBAY P..:Vállalati információmnedzsment, Nemzeti tankönyvkiadó, 2003. ISBN: 9631942651
FICZERÉNÉ, N. K. – BAKOS, T. E. –ZÖRÖG, Z. (2009): Az önkormányzati pénzgazdálkodás és a belső
ellenőrzési funkció összefüggései, gyakorlati tapasztalatai. Erdei Ferenc V. Tudományos Konferencia,
Kecskemét 156-161.
FUCHS, H.: Rendszerelmélet Szerk. Bleicher, K.: A szervezet mint rendszer, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó,
Budapest, 1979.
HÁGEN, I. Zs. – KONDOROSI, F- né: Üzleti tervezés Controll 2003 KFT Debrecen 2009 p. 17 – 110.
HÁGEN, I. Zs.: A kontrolling alkalmazásának előnyei a magyar kis- és középvállalkozásoknál, Gazdálkodás
2009. 23. sz. 64. p.
HÁMORI, S. Információs rendszerek szervezése strukturált szemléletű módszerrel, Budapest, Számítástechnikaalkalmazási Vállalat, 11. p., 1982
HERDON, M. – RÓZSA, T.:Információs rendszerek az agrárgazdaságban, Szaktudás Kiadó Ház Rt., 2011.
KIESER, A.:Szervezetelméletek, Aula, Budapest, 1995.
KOPÁNYI, M.: Mikroökonómia, Budapest, Aula Kiadó, 1991
LADÓ, L. : Szervezéselmélet és módszertan, Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 23. p., 1980
PÁLVÖLGYI, M.: Bevezetés az információ és tudásmenedzsment tanulmányozásába, BDF jegyzet,
Szombathely, 2003.
PARÁNYI, Gy.: Minőséget gazdaságosan, Budapest, Műszaki könyvkiadó, 234-236 p., 1999
RAFFAI, M.: Az információ, Budapest, Palatia Nyomda és Kiadó, 81-120p, 2006
STRATMAN J. K., ROTH A. V.: Enterprise resource planning competence: a model, propositions and pre-test,
design-stage scale development, Proceedings of the 30th Annual Meeting of the Decision Sciences Institute,
New Orleans, 199-201. p., 1999
SZALAY, Zs. G.: A menedzsment információs rendszerek gazdasági elemzése, Doktori értekezés, Gödöllő, 8389 p., 2009
VECSENYI, J.: Vállalkozási szervezetek és stratégiák, Budapest, AULA Kiadó Kft., 118-139. p., 1999
WIMMER Á., ZOLTAYNÉ P. Z. (szerk.): A vezetés és a döntéshozatal szerepének elemzése az üzleti szféra
viszonylatában. Projektzáró 164 műhelytanulmány. Budapesti Corvinus Egyetem. Budapest.
ZÖRÖG, Z. – FICZERÉNÉ, N. K. – BAKOS- TÓTH, E.: A Sarbanes – Oxley törvény hatása a vállalatok belső
ellenőrzésének alakulására, valamint informatikai támogathatósága és azok pénzügyi vonatkozásai. “Hitel, világ,
stadium” Nemzetközi konferencia, Sopron, 2010. November 3. ISBN: 978-963-9883-73-4, 2010

A tanulmány szerzője Zörög Zoltán
a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Főiskolai Karán végzett
gazdasági mérnökként, 1993-ban. A főiskola elvégzése után a GATE
Fleischmann Rudolf Mezőgazdasági Kutatóintézetében dolgozott kezdetben
intézeti mérnökként, majd az Agrár - Környezetgazdálkodási és Regionális
Kutatások Főosztályának vezető kutatási asszisztenseként. 2002-ben sikeresen
felvételizett a Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Karára,
ahol 2004-ben közgazdász-gazdálkodási szakon záróvizsgázott. 2000-től a
Károly Róbert Főiskola Számviteli és Pénzügyi Tanszékén dolgozik. Jelenleg
doktori dolgozatának elkészítésével foglalkozik, melynek témája a vállalati
információs rendszerek használatának hatása a vállalat működésére, és
működtetéshez elengedhetetlen humánerőforrás szükséglet vizsgálata.
168

