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ELŐSZÓ
Az információ-technológia napjainkban az élet minden területén megtalálható mindennapi eszköz.
Igaz ez az agrárgazdaság szinte minden területén is, amelyet kiterjesztett és felgyorsított
Magyarországon az agrárgazdaság egészére kiterjedő, Európai Uniós agrárinformációs rendszerek
bevezetése. Tavaly ünnepelte megalakulásának 10. évfordulóját a Magyar Agrárinformatikai
Szövetség (MAGISZ) mint, az agrár-felsőoktatásban az informatikai képzés támogatója, az
Agrárinformatikai Nyári Egyetemek szervezője és a hazai és külföldi társszervezetek, intézmények
kapcsolattartója. A MAGISZ tagsága figyelemmel kíséri az Európai Agrárinformatikai Szövetség
(EFITA) tevékenységét és részt vett annak konferenciáin. Az agrárinformatika világszervezete
(INFITA – International Network for Information Technology in Agriculture) 2002-ben határozta el a
„Journal of Information Technology in Agriculture” folyóirat indítását. Az Agrárinformatika folyóirat
a MAGISZ 2009-ben megkezdett TÁMOP programjában nyert támogatást.
Az agrárinformatika nemcsak az ágazatirányítás rendszereinek fejlesztését, hanem a termelők
termesztési, szervezési, piaci információinak szerzését és közlését szolgálja. A vidékfejlesztéshez
kapcsolódó informatikai kutatásokat és fejlesztéseket Brüsszel is támogatja.
A technológiák hálózatára alapozott és az együttműködésre épülő üzleti rendszer többek között az
élelmiszeriparban biztosít korszerű termelést és ellátást. A szektor szintű megközelítés, a feldolgozott
mezőgazdasági termék nyomon követhetősége egyaránt a korszerű információs technika alkalmazását
teszi szükségessé mind a belföldi, mind a nemzetközi piaci szereplők részéről.
Az Agrárinformatika magyar és angol nyelvű folyóirat az agrárinformatika terén elért kutatási,
fejlesztési és alkalmazási eredmények széles körben való megismertetését szolgálja. Fórumot kíván
továbbá nyújtani az agrárinformatika témakörében készített doktori (PhD) értekezések eredményeinek.
Az információtechnológia lehetőségei azonban folyamatosan bővülnek, a lehetőségek egyre
összetettebbekké válnak, naprakész ismeretük és használatuk ezért komoly versenyelőnyt jelenthet.
Ez a néhány indok már elégséges a folyóirat létrehozásának bemutatására. Az Agrárinformatika
folyóirat az informatikai tájékozottság növelését, az Internet-használat előnyeit kívánja megismertetni
az olvasókkal, illetve fórumot teremt azok alkalmazásának és továbbfejlesztésének a bemutatására.
A folyóirat szerkesztő bizottsága a felsőoktatási intézmények informatikával foglalkozó
szakembereiből, közgazdászokból és agrárkutató intézetek munkatársaiból tevődik össze. A
szerkesztőbizottság tagjai egyelőre csupán remélni tudják, hogy az induló elektronikus folyóiratban
való publikálásra igény és közleményei iránt érdeklődés mutatkozik.

Dr. Rajkai Kálmán
a Szerkesztőbizottság elnöke
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PREFACE
Information technology is an everyday means that is found in all walks of life today. This is also
true for almost all areas of agricultural management, which in Hungary has been extended and
accelerated by the introduction of EU agro-informatic’s systems. The Hungarian Association for
Agricultural Informatics (HAAI) as a supporter of education in information science, the organiser of
University Summer Courses in Informatics and a contact agent for fellow organisations both at home
and abroad celebrated the 10th anniversary of its existence last year. It also keeps track of the activities
of the European Association for Agricultural Informatics (EFITA) and takes part in its conferences.
The world-wide organisation of agricultural informatics (INFITA – International Network for
Information Technology in Agriculture) decided on launching a journal entitled „Journal of
Information Technology in Agriculture” in 2002.
Agricultural informatics serves not only the development of the management systems of the
industry but also obtaining and publicising information on production, organisation and the market for
the producer. The Commission in Brussels support rural development-related research and
developments in informatics.
Technologies into network based business systems built on co-operation will ensure up-to-date
production and supply in food-industry. The sector-level approach and the traceability of processed
agricultural products both require the application of up-to-date information technology by actors of
domestic and international markets alike.
This journal serves the publication as well as familiarization the results and findings of research,
development and application in the field of agricultural informatics to a wide public. It also wishes to
provide a forum to the results of the doctoral (Ph.D) theses prepared in the field of agricultural
informatics. Opportunities for information technology are forever increasing, they are also becoming
more and more complex and their up-to-date knowledge, and utilisation mean a serious competitive
advantage.
These are some of the most important reasons for bringing this journal to life. The journal
“Agricultural Informatics” wishes to enhance knowledge in the field of informatics, to familiarise its
readers with the advantages of using the Internet and also to set up a forum for the introduction of their
application and improvement.
The editorial board of the journal consists of professionals engaged in dealing with informatics in
higher education, economists and staff from agricultural research institutions, who can only hope that
there will be a demand for submitting contributions to this journal and at the same time there will also
be interest shown toward its publications.

Dr. Kálmán Rajkai
Chair of the Editorial Board
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ABSTRACT
We built up a stochastic linear programming crop structure model. We assume the sale
prices as well as the yields of the cultivation sectors as stochastic variables and the
variables of cost data calculations as deterministic. A farm operating in the Löszhát in
Hajdúság provided the data for resources and cultivation technologies. For searching the
optimal risk management variety we performed Monte Carlo simulations by using Risk
Optimizer 4.5 software. Values of the goal functions were analyzed by statistically. In
terms of the measurement of risks we provide different decision alternatives for the crop
structure. Evaluating the results of the simulation runs decision makers could choose from
alternatives that most suit their risk attitudes.

1. Introduction
In today’s agriculture presenting new challenges (aspects of protection of environment and nature,
biomass energy, sustainable development, etc.) only agricultural producers adaptively accommodating
to the environment can remain in competition (Balogh et al., 1999). The main condition of this is the
combination of both adaptive and optimizing planning. One of the simplest ways of optimizing crop
structure is to apply linear programing methods (Csipkés et al., 2008). The use of LP methods,
however, is hindered by the great measure of uncertainty to be seen in cultivation. This is due to a
number of reasons, therefore, climate, the changeability of weather, pathogens and parasites
decreasing the production result, and changes in the economic environment are all important
influencing factors, but the change of human factors may also have a negative or positive effect on
efficiency.
When a model has uncertain elements a traditional software (like Solver) fail to generate optimal
solutions. „In order to find an optimal solution a "brute-force" approach was employed in the past.
This involved running an initial simulation, changing one or more values, rerunning the simulation,
and repeating this process until what looked like an optimal solution was found. This is a lengthy
process, and it is usually not clear how to change the values from one simulation to the next”
(Palisade, 2004). The RISKOptimizer Software can take the uncertainty into account existing in the
model and reliable optimal solutions can be generated. The RISKOptimizer uses the Monte-Carlo
simulation to deal with the uncertainty. In our research we examined the possibilities of planning the
crop structure benefiting of the simulation methodology.

2. Applied methods
2.1. Monte-Carlo simulation
The Monte-Carlo method is a generally accepted method of modelling risks, which studies the
probable outcome of an event characterized by any input parameters and described by well-known
1
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functions. The essence of the Monte-Carlo technique is, on the basis of probability distribution
assigned to some uncertain factors, to randomly select values, which are used in each experiment of
the simulation (Russel – Taylor, 1997). Monte-Carlo methods are the statistical evaluations of
numerical methods and their characteristics using the modelling of random quantities of mathematical
solutions (Szobol, 1981). The method is widely used to simulate the likely outcomes of various events
and their probability when input parameters are uncertain. In the model to be analyzed we fix the
influencing variables and their possible intervals, their likelihood distribution as well as the
connections between the variables. A random number generator develops the distribution values of the
variables from the given intervals. In our case the simulation model is a stochastic linear programming
model, which seeks to examine the behavior of the original system under different varying conditions
and circumstances. This also allows us to compare the profitability of various crops and to evaluate
decision alternatives. By increasing the number of runs, the expected value of result variants can be
given with arbitrary accuracy as follows (Jorgensen, 2000):
(1)

ψ = Eπ {U ( X )} = ∫ U ( x)π ( x)dx

where X = {θ , φ } is the vector containing θ decision parameters and φ state parameters. State
parameters are the actual selling prices and yields of crops. The most obvious example for decision
rules is decision-making on crop structure. We can decide on the usage of the sowing area for growing
different crops. The U() function is the function of profitability (in our study it is the profit
contribution 3). The Eπ () function is the expected value of U() function in the case of some π
probability distribution. During modelling, several thousands of calculations are performed by
randomly choosing one value out of input parameter values, i.e. x ( j) , where x ( j ) were taken from
the distribution of π . At the end of the simulation, an expected value is gained for the result variant to
be determined, which can be calculated as follows (Jorgensen, 2000; David – Scollnik, 2001):

{ }

(2) ψ =

{

}

1
U ( x (1) ) + ... + U ( x ( k ) ) ,
k

where k is the number of simulation runs.
Besides the many advantages (quick and easy calculations with computer, complex mathematics can
be included with no extra difficulty) offered by this technique, it is often criticized as being an
approximate technique. „However, any required level of precision can be achieved by simply
increasing the number of iterations in a simulation. The limitations are in the number of random
numbers that can be produced from a random number generating algorithm and the time a computer
needs to generate the iterations. These limitations can be avoided by structuring the model into
sections” (Vose, 2006). Monte Carlo technique is often combined with Marcov Chains and its
sampling methods to improve the efficiency of the technique (Congdon, 2007).
2.2. Optimization procedure
RISKOptimizer uses genetic algorithms (GA) to generate possible values for the sowing areas of
crops. The result of this “simulation optimization” is the combination of values for the sowing areas,
which maximizes the mean for the simulation results for the profit contribution. „RISKOptimizer runs
a full simulation for each possible trial solution that is generated by the GA-based optimizer. In each
iteration step of a trial solution's simulations, probability distribution functions in the spreadsheet are
sampled and a new value for the target cell is generated. At the end of a simulation, the result for the
trial solution is the mean for the distribution of the target cell, which we wish to maximize. This value
is then returned to the optimizer and used by the genetic algorithms to generate new and better trial
solutions. For each new trial solution, another simulation is run and another value for the target
statistic is generated” (Palisade,2004). In order to model uncertainty we used the probability
3

Profit contribution equals Total revenue (TR) minus Total variable Costs (TC) (Wikipedia, 2010).
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distribution functions in @RISK 4.5 and applied Monte-Carlo simulation for selecting random values
from these distributions.
2.3. Stochastic LP model
The general form of the model is as follows:

 Ax ≤ b


(3) c x → max


0 ≤ x
In formulae 3 the total capacity vector is denoted with „ b ” and „A” indicates the technological
matrix, which consists of the per unit demands (mostly in hour/hundred hectares) taking the crop
relation and irrigation, labor and equipment into consideration. The rule for crop rotation assures that
all crops could remain competitive, while the rule for irrigation was necessary as coleseed and green
peas could produce higher yields under irrigation.
The solution vector „ x ” consists of variables which are the sowing areas of the different crops in
hectare. The goal function coefficients are denoted with „c”, they mean per unit incomes or profit
contributions. The spreadsheet form of the model can be seen in Table 1.
Table 1. EXCEL Spreadsheet model for determining the optimal crop rotation
and managing decision risks
Maize

Wheat

Area

1

1

Crop rotation (Maize)

1

Crop rotation (coleseed)
Crop rotation (green
peas)
Crop rotation
(sunflower)
Under irrigation
Skilled and unskilled
labour
Skilled Labour 08/04/208/04/3
Unskilled Labour
05/04/3-05/05/1
Skilled 08/05/1-08/05/2
….
Machinery and
equipment
Berico 1260 08/09/308/10/3
Class Dominator
08/06/3-08/07/1
John Deere 6200
07/08/1-07/08/2
Mtz 80 07/09/1-07/09/2
Ploeger 08/06/2-08/06/3
Airplane 08/03/108/03/2
Steiger 07/11/2-07/12/1
…
Goal function
coefficients
Solution vector

Coleseed
1

Green
peas
1

Sunflower
1

1
1
1
1

1

7,50

<=

Total
capacity
8

1,50

<=

6

25%

1,50

<=

2,5

60%

1,50

<=

2,5

60%

1,50

<=

2

75%

3,00

<=

5

60%

Utilisation

Relation

Efficiency
94%

-

15

-

15

15

69,23

<=

160

43%

-

-

-

15

-

23,08

<=

160

14%

15

15

15

15

-

92,31

<=

160

58%

130

-

-

-

-

195,00

<=

320

61%

-

-

83

-

-

125,00

<=

320

39%

25

-

25

-

25

112,50

<=

480

23%

-

-

39

-

-

58,52

<=

160

37%

-

-

-

300

-

450,00

<=

160

-

-

4

9

-

-

19,64

<=

80

25%

-

-

-

139

-

208,33

<=

320

65%

4.763

3.167

- 673

7.179

4.708

-

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50
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The LP task can be considered stochastic, because the solution vector values come from an uniform
distribution on (0,3) interval, while the goal function coefficients (the values of the profit
contributions) come from different distributions. In the calculation of their values we take into
consideration the actual subsidies as well as the selling prices and yields of the main products, which
also come from different distributions (Table 2). The area based subsidy (SAPS) was 2.954,6
Thousand HUF/ hundred hectare in each case, while the additional national subsidy (TOP-UP) was
1.154,1 Thousand HUF / hundred hectare, so the total subsidy was 4.108,7 Thousand HUF / hundred
hectare per crop (Table 2).
Table 2. The calculation of Profit Contribution of the different crops in EXCEL
Balance-sheet item
Costs
Total operation cost Thousand
HUF/100 hectares
Total material cost Thousand
HUF/100 hectares
Total variable cost Thousand
HUF/ hectares
Yields and prices
Selling price of the main
product (HUF/hectares)
Yield of the main product
(tons/hectares)
Selling price of the by-product
(HUF/hectares)
Yield of the by-product
(tons/hectares)
Yield of the main product
(tons/100 hectares)
Yield of the by-product (tons/100
hectares)
Total revenue
(Thousand HUF/100 hectares)
Subsidy (Thousand HUF/100
hectares)
Profit contribution (thousand
HUF/100 hectares)
Profit contribution without
subsidy
(thousand HUF/100 hectares)

Maize

Wheat

Coleseed

Green
peas

Sunflower

6010,53

6338,92

8606,77

4983,40

5420,32

6373,42

6128,61

5303,19

11502,84

6602,00

12383,95

12467,53

13909,96

16486,23

12022,32

34865

32969

55010

55000

65000

7,55

4,54

1,72

5,56

2,18

8540
3
755

454

172

556

218

-

300

-

-

-

26425,00

17525,84

9463,44

30585,56

14167,82

4097,25

4097,25

4097,25

4097,25

4097,25

18138,30

9155,56

-349,27

18196,58

6242,75

14041,05

5058,31

-4446,52

14099,33

2145,50

Source: own calculation
The goal function values were formed during the simulation runs only if the restrictive conditions
are satisfied. Furthermore, we employ another rule, which is that the number of the efficient restrictive
conditions must be grater than the number of inefficient conditions. A restrictive condition was
inefficient in case the efficiency was below 20 %.
2.4. Data and the applied distributions
In our analysis we have used the data of an agricultural company farming in Löszhát, Hajdúság.
The sowing area of the company is 800 hectares the crops grown are winter wheat, maize, winter
coleseed, sunflower and green peas. We built into the model the technology used by the company
(Table 1).
When giving the restrictive conditions, we took into consideration the resources available for the
company at the time, as well as the professional rules pertaining crop rotation (Table 1). In the goal
function there appears the Profit contribution. The per unit changing costs in the individual branches,
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just like the total capacity vector and the per unit demands, may be considered fixed. Within the
model, we consider the average yields and the selling prices (the returns from sales) as probability
variables. We estimated the distributions and their parameters for modeling both the selling prices and
average yields according to the farm data of the Research Institute of Agricultural Economics, North
Plains Region for the years 2000-2008 with the help of BestFit 4.5 (Table 3-4).
Table 3. The applied distributions and their parameters for modeling the selling prices*
Crop

Distribution

Parameter 1

Parameter 2

Parameter 2

Maize
Wheat
Coleseed
Green peas
Sunflower

InverzGauss
InverzGauss
loglogistic
logistic
loglogistic

9,13
8,93
37,53
55,18
47,31

11,34
6,75
16,87
4,34
7,80

17,90
17,23
2,89
1,30

* All values are without dimensions
Source: own calculation
Table 4. The applied distributions and their parameters for modeling the average yields*
Crop
Maize
Wheat
Coleseed
Green
peas
Sunflower

Distribution
ExtremeValue
Logistic
Logistic

Parameter 1
15,25
17,92
44,26

Parameter 2
7,04
5,62
12,07

Normal

40,52

17,90

Normal

44,08

21,25

* All values are without dimensions
Source: own calculation, based on data provided by
the Research Institute of Agricultural Economics
We measure the risk of the Profit contribution with the percentiles of its distribution. On the other
hand, production risk of the different crops can be measured by the coefficient of variation.

3. Major research results
The first step in our research was to find an optimal solution for crop structure employing
RiskOptimizer and Monte-Carlo simulation. After we have run 5000 simulations, which takes two and
a half hours, we gained 118.678 thousand HUF/ hundred hectares for the Profit contribution and a
sowing area of 150 hectare for maize, 165,84 hectare for wheat, 12,8 hectare for coleseed, 140,0 for
Green peas and 199,18 hectare for sunflower. These values satisfy the rules for crop rotation and areas
under irrigation. Subsequent to the optimal solution mainly wheat and maize could be sown regarding
profit contribution. The ratio of the area of sunflower is also high. The reason for this is that biodiesel
factories will be built in the near future, and the oil from sunflower will have much greater market
potentials.
In the second stage of the research we employed a simple Monte-Carlo simulation without
optimization in order to manage decision risks. Approximately 50.000 simulation runs were performed
by using Risk@ 4.5. Values of the goal function (Figure 1) and the development of the sowing areas
were evaluated by scenario analysis (Table 5). Figure 1 shows the percentiles of the Profit contribution
calculated by Monte Carlo simulation. Different percentiles indicate different levels of risk and we use
them to draw several scenarios.
We drew five scenarios taking the 10th (rather pessimistic), 25th (pessimistic), 50th (realistic), 75th
(optimistic), 90th (rather optimistic) percentiles into consideration. Regarding a given percentile of the
profit contribution we sorted out the data above the given percentile, and calculated the median of the
sowing areas. In this way we can determine one scenario for the crop structure, which can provide us
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at least the given profit contribution. We summarized the results at the given five percentiles (different
risk levels) (Table 5).
Profit contribution (thousand HUF)

60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
-10000

95

90

85

80

75

70

65

60

55
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45

40

35

30

25

20

15

10

5

Percentiles (%)

Source: own calculation
Figure 1. The percentiles of the Profit contribution
Table 5. Scenarios for the distribution of the sowing area of the crops (in percentage)
Percentile
90%
75%
50%
25%
10%

Maize

24,75
23,63
22,85
22,46
22,24

Wheat

Coleseed

19,04
17,36
20,01
18,30
19,99
19,17
20,20
20,10
20,19
20,77
Source: own calculation

Green peas

Sunflower

24,26
23,25
22,18
21,02
20,41

14,60
14,82
15,81
16,23
16,39

It can be seen from Table 5 that at lower risk levels it is worth increasing the area of wheat,
coleseed and sunflower, while taking higher risks (e.g. at the 90th percentile) its worth growing maize
and green peas in a much larger area. This conclusion in the case of green peas can be explained by the
irrigation technology as well as the higher prices (Table 6), which makes green peas much more
competitive. It is obvious from Table 6 that the most risky crops are maize and coleseed, while the less
risky crops are green peas and sunflower considering the variation coefficient of yields and prices.
Table 6. Main statistics of the prices and yields of the crops
Variable

Yield

Price

Statistics
Mean
tons/hectare
Standard
Deviation
Coefficient of
Variation (%)
Mean
HUF/tons
Standard
Deviation
Coefficient of
Variation (%)

Maize

Wheat Coleseed Green peas Sunflower

5,77

4,04

2,09

4,64

2,10

1,56

0,79

0,48

0,95

0,32

27,07

19,54

23,06

20,40

15,29

27,04

26,16

58,81

55,89

60,61

7,91

7,80

17,54

8,51

13,49

29,25

29,82

29,82

15,23

22,26

Source: calculated according to the farm data of the Research Institute of Agricultural Economics
According to the decision-makers’ risk taking ability and variation coefficients of the yields and
prices the appropriate crop structure could be chosen. What the crop structure concerns we can state
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that maize and wheat are of grater importance as these crops constitute a large part in crop structure,
The growing of sunflower and green peas might become more important due to the large increase in
biodisel production,

4. Conclusions
Traditional planning is still the most often applied method in cultivation, which provides adequate
planning, but also determines an increasing shortfall in economic competition, In the midst of new
challenges (aspects of the protection of nature and the environment, biomass energy, sustainable
development) presented by today’s agriculture, only those agricultural producers can remain in
competition who adaptively accommodate to the environment. The condition for that is to achieve a
combination of adaptive and optimizing planning, which also has to be methodologically appropriate.
In optimizing planning, linear programming models are most often used, however, because of their
deterministic nature, in choosing from among decision alternatives, we cannot properly take risk into
consideration. Applying simulation models may be a solution, in our work we have presented one such
application and also presented the way for implementing stochastic programming models in Risk@
using Monte Carlo simulation. The first step in our researh was to find an optimal solution for crop
structure employing RiskOptimizer and Monte-Carlo simulation. We choose wheat, maize, coleseed,
green peas and sunflower because these crops are raw materials fro producing biomass. We gained
118.678 thousand HUF/ hundred hectares for the Profit contribution and a sowing area of 150 hectare
for maize, 165,84 hectare for wheat, 12,8 hectare for coleseed, 140,0 for Green peas and 199,18
hectare for sunflower. In the second stage of the research we employed a simple Monte-Carlo
simulation without optimization in order to manage decision risks. Results of these simulation runs
were evaluated by scenario analysis, we drew five scenarios according to the risk level. Our aim was
to study the crop structure at different risk levels. At lower risk levels it is worth increasing the area of
wheat, coleseed and sunflower, while taking higher risks its worth growing maize and green peas in a
much larger area. The most risky crops are maize and coleseed, while the less risky crops are green
peas and sunflower considering the variation coefficient of yields and prices. It can also be stated that
maize and wheat are of grater importance, as these crops constitute a large part in crop structure.
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ABSTRACT
Having overviewed the state-of-art in agrifood traceability, the paper focuses on the
multiscale modeling of the underlying problems. The main conclusion is, that there are
not really workable sector spanning traceability methods, but the field experts and the
computer modeling community seems to be prepared to develop quite new tools in the
near future. According to our opinion, the sector encompassing IT centers ought to find a
reasonable compromise between the “Schylla” of the simple, step by step passing of
traceable unit IDs for the neighboring actors, and the “Carybdis” of accumulating
enormously huge databases, containing every relevant data of the actors. The future role
of the sector spanning, outside intelligent centers is to provide traceability and trackability
service for the actors on cooperative basis of the mutual interests. In addition, the centers
have to support the supply chain and value chain management, as well as the work of the
authorities, that are responsible for the human health. Present study provides a good basis
to our future development of a really sector spanning method. In a following paper we
shall outline a sector spanning system on the basis of the Direct Computer Mapping based
simulation methodology, in detail.

1. Introduction
Traceability became generally known by the bovine spongiform encephalopathy, by the dioxin
scandal, or by melamine impured milk. Since then, an increasing part of the consumer society has
been making demand for more reliable food products in the market. This requires transparent
technologies in every single step of the agricultural, food industrial and commercial processes.
Considering the increasing necessity, the formalization of the quality (and traceability) knowledge
in enterprises was clearly determined by Kim (Kim et al., 1995). They decompose the quality into
“component competency questions” that general enough to motivate evaluation of quality
representations within an enterprise. The authors consider traceability as the sub-domain of the quality
ontology. They describe the fundamental and necessary characteristics of a proper traceability system,
which is the ability for the identification of both the products and the processes. Authors translate the
detailed competency questions into the predicate logic and implement it in Prolog declarations.
Traceability in the literature is defined in several ways. For example, according to ISO 9001:2000
(Quality Assurance Standard), traceability is “the ability to trace the history, application or location of
that, which is under consideration”. In another aspect, ISO 8402:1994 defines traceability as “the
ability for the retrieval of the history and use or location of an article or an activity through a registered
identification”. According to American Production and Inventory Control Society, traceability is the
“registering and tracking of parts, processes and materials used in production, by lot or serial number”.
Golan et al. define traceability in terms of depth (levels of the supply chain), breadth (attributes
traced) and precision (level of detail) (Golan et al., 2004). Breadth means the amount of information,
collected during the internal processes. Depth refers to the length of information that can be tracked
along the actors. Finally, precision means the validity of information and the degree of assurance.
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Kim et al. in their early work (Kim et al., 1995) formulate three main points, which determine the
success and effectivity of a traceability system: the compatibility, the data standardization and the
definition of Traceable Resource Unit. According to their interpretation, TRU is the small enough unit
of raw materials or products to follow them, as well as the big enough unit to manage it rationally. In
common sense, TRU is a clearly defined amount of raw materials or products that are uniquely
identifiable and traceable.

2. Elements of the underlying methodologies
2.1. Identification methods
•
•
•
•

Main identification methods in the food chains are the followings:
Biological identifiers (e.g. DNA based);
Optical identifiers (e.g. bar codes);
RFIDs (radio-frequency identifiers); and
BOKODE (imperceptible visual tags for camera based interaction from a distance).

2.2. Analytical methods of identification
There are many measurement techniques in natural and engineering sciences to identify
components in food products.
Peres et al. review the modern analytical techniques, with special regards to molecular biology
techniques (Peres et al., 2007). Applications of these technologies help to determine the plant or
animal species, present in a foodstuff.
Standardized analytical methods are collected into an information table (63 methods) in the
framework of TRACE project (http://www.tracefood.org/index.php/Tools:Standardized_Analytical_
Methods). The more detailed consideration of this field is out of the scope of present work.
2.3. Data communication techniques and methods
This field represents the whole repertoire of the computer and internet communication. Next, the
most important communication protocols, standards and architectures, regarding traceability will be
overviewed, without the demand of completeness.
EDI
EDI can be defined as “The transfer of structured data, by agreed message standards, from one
computer system to another without human intervention”. Most of the other definitions used are
variations on this theme. EDI refers to the structured transmission of data between organizations, by
electronic means. It is used to transfer electronic documents from one computer to another (e.g. from
one actor to another actor). EDI makes possible the actors to replace bills of lading with EDI
messages.
In a paper of Füzesi and Herdon, authors collected the existing EDI standards, their advantages and
disadvantages, the cost of the applications, as well as the evolution of EDI (Füzesi and Herdon, 2007).
TraceCore XML
TraceCore eXtensible Markup Language is a possible standardized way of data exchange in the
field of traceability. TraceCore XML makes possible to determine the identifying number, the origin,
the place and time of processing, transportation and receive, as well as of the joining or splitting of
connected processes, etc. The standard was developed in the framework of TRACE project
(http://www.trace.eu.org) by the Traceability Systems Group. Participants of the group were the
Central Science Laboratory (now The Food and Environment Research Agency), the FoodReg, the
RIKILT Institute of Food Safety (Wageningen, NL), TraceTracker and many other institutes from this
field. They determined the present version of the TraceCore XML schema after reviewing and taking
into account suggestions from various food chain actors. TraceCore XML has several, sector specific
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versions, for example TraceHam, TraceFish, TraceChicken,
TraceMineralWater, etc. It is a freely available standard.

TraceCereal,

TraceHoney,

GS1 (formerly EAN.UCC) standard
GS1 is an international association with the aim to develop and implement global standards and
solutions to improve the efficiency of supply/demand chains, as well as traceability in the agrifood
networks. The GS1 is the most frequently used standard system in the world. The association
(http://www.gs1.org) was founded in 2005 to harmonize the work of the North American Uniform
Code Council (UCC, formed in 1974) and the European Article Numbering Association (EAN,
formed in 1977 by 12 European organizations, representing manufacturers and retailers).
The main activity of GS1 is the development of a harmonized system, based on a series of
standards, designed to improve supply-chain management. The GS1 System is composed of four key
standards:
• Barcodes (used to identify things automatically),
• eCom (electronic business messaging standards allowing automatic electronic transmission of
data),
• GDSN (Global Data Synchronization standards) which allow business partners to have consistent
item data in their systems at the same time, and
• EPCglobal (which uses RFID technology to track an item immediately).
The objective of the GS1 System is to make efficient the communication between the connected
partners, by establishing a precise, but flexible method of unique identification of products and
packages in both human and machine readable formats.

3. Multi-scale system of the underlying problems
We can distinguish three levels of the multi-scale systems in the field of information management.
These traceability levels are the followings:
• internal (inside the actors with many field specific issues),
• external (between the actors, interoperability of the neighbors), and
• sector spanning (considering the whole network of chains, and interoperability of the sectors).
3.1. Internal level systems
ERP based solutions
There are numerous Enterprise Resource Planning softwares, which offer complex solutions for
production control in food chains, related to the procurement, inventory, production, requirements
planning, sales, traceability, quality management and laboratory information system.
The advantages of ERP systems are the integrated process management and the balance-like
mapping of the materials in every single step of the production process, inside the actor’s system.
However, SMEs or private businesses are often not able to integrate such a complex and expensive
system.
Herdon and Füzesi write about the characteristics of product tracing in ERP systems, regarding to
the Hungarian meat sector, through the examination of CSB-System and Fókusz ERP system (Herdon
and Füzesi, 2006).
FMECA approach based solutions (HAZOP derivative)
Bertolini at al. present an application of the industrial engineering tool, named Failure Mode Effect
and Critical Analysis (FMECA) to manage the production processes of the food chain (Bertolini et al.,
2006). Authors propose improvements of the applied method, considering the characteristics of the
farming and the food industry. FMECA had been applied by the Ford Motor Company and was used
as a US Military Standard for a long time.
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MILP based batch dispersion model
An example for batch dispersion model was published by Dupuy et al. through the example of a
French sausage manufacturing company (Dupuy et al., 2005). Authors propose a mathematical (mixed
integer linear programming) model and solve it with LINGO software. First of all, they interpret the
definition of batch dispersion, derived from the definition of downward and upward dispersion.
Downward dispersion is X, if an identified quantity of a raw material is used in X end products.
Upward dispersion of a finished product batch is the number of different raw material batches used to
produce this batch.
Fuzzy batches of the continuous production
Skoglund and Dejmek discuss the problem of continuous liquid food processing (Skoglund and
Dejmek, 2007). In this case, mixing zones and indistinct batch identities cause difficulties. Authors
apply dynamic simulation to improve the management of batch identities in continuous production.
They introduce the so-called fuzzy traceability concept. Authors simulate the process analogously to
the Fick’s laws of diffusion. As a conclusion, they find out, that traceability systems in continuous
productions need further development.
Causal diagram based dynamic analysis
In a relatively early work of Minegishi and Thiel, authors analyze how system dynamics could
contribute to improve the knowledge of the complex logistic behaviour of integrated food industrial
processes (Minegishi and Thiel, 2000). Their developed model is based on the causal relations of the
investigated system. The causal diagram based representation means the visualization of variables and
their interactions, signed by arrows. Arrows could point out the cause (origin of arrow) and its direct
effect (endpoint of the arrow).
3.2. External level systems
Jansen-Vullers et al. propose a gozinto graph model based approach to design an information
system for trace the flow of goods (Jansen-Vullers et al., 2003). In this case, gozinto graph represents
the materials along the production process, from the raw material to the end product. The complete
graphical scheme is translated into a reference data model, which gives the basis of a traceability
information system. Authors call the attention to a difficult problem. Accordingly, the production is
organized in such a way, that several independent organizations are involved. This problem requires
such a solution, which is compatible both in internal and external level. Authors apply the ProcessControl-Information (PCI) model from Bemelmans, to solve the problems in communication between
the different layers (within the enterprise and between actors). They outline the idea of a lower level
“institutional layer”, which layer “covers all issues that are related to making the supply chain or
network into an established institution”.
3.3. Sector spanning level systems
Most unsolved level is the sector spanning system, because of the complexity of the agrifood
networks. Different kinds of information from different actors of different chains make difficult the
information flow “from the farm to the table of the consumer”.
In a review paper Opara introduces the generally applied concepts of the supply chain management
and traceability in the agrifood industry (Opara, 2003). He interpreted the definition of the traceability
as a preventive strategy of the food quality and safety management. Opara calls the attention to the
need of technological innovations in traceability system implementation (product identification,
process characterization, information capture, etc.). He mentions the work of Calder and Marr as an
example for a specialized standard based initiative and ICT solution, presented in the beef production
(Calder and Marr, 1998). Although the aims and the introduced methods are useful, it seems only
“wishful design” regarding to the entire chain traceability.
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Wolfert et al. describe explicitly, that a sector spanning system has not yet been developed (Wolfert
et al., 2010). It seems, that authors make an effort to outline a really sector spanning ICT method. The
detailed conception follows later in the next chapter.
Schiefer highlights, that because of food chain complexity, enterprises cannot solve the whole
chain problem alone, but it requires concerted action (Schiefer, 2008). According to the author’s
opinion, feasible and workable solutions require agreements between the different actors and sectors.
Schiefer emphasizes, that information system concept is the strategic development perspective. He
also highlights the well known fact, namely that identification of product units, as well as the
monitoring and documentation of their movements is an easy to solve conceptual problem in case of a
simple serial production, when it does not affected by the composition of various raw materials. In
contrary, in the most cases, productions involve e.g. portioning or mixing elements and make difficult
the identification and the information flow. Considering this, the author proposes, that a sector might
be forced to enter a step-by-step development path that builds on individual development clusters of
innovator enterprises, instead of identifying and implementing a comprehensive best solution.

4. Sector spanning modeling and computation
There are lots of ICT based solutions in the field of traceability. However, these ICT systems
mainly offer certified solutions only for the individual actors of the food chain. Entire chain solutions
are usually not frequent or they are in only a test phase, perhaps used only for a sector of the food
chain (e.g. beef). Accordingly, the compilation of the entire chain is almost impossible.
Wolfert et al. has been made an effort to outline an ICT solution to manage the information in
agrifood supply chain networks (Wolfert et al., 2010). Authors describe unambiguously (in 2010!),
that an overall method for analysis, design and implementation of information integration in agrifood
chain networks has not yet been developed, that’s why it is necessary to develop such a
comprehensive method. They call the attention that ICT in the agrifood sector could help to organize
and rationalize the large amounts of data, could make the knowledge accessible and, finally, could
help to utilize the knowledge in models. In the first part of the study, authors outline the organizational
basis of the development. They distinguish the following phases in the development of an overall ICT
solution: analysis, basic design and iterative implementation. Analysis means the revelation of the
existing software solutions and of the widespread used standardization.
For the systematic analysis of the existing solutions authors use a framework, defined by Giachetti
(Giachetti, 2004). According to this framework, there are two integration scopes (intra- and the interenterprise scope), and four information integration types (process, application, data and physical
integration).
Authors elaborate the conceptual framework by implementing existing standards, with respect to
these two scopes and the four types. According to their opinion, there are the following fields of
standardizations:
1. Physical integration standardization
2. Data integration standardization
3. Application integration standardization
4. Process integration standardization
According to authors, final type is the integration of processes. They listed some well-known
integrated intra-enterprise models (e.g. CIMOSA, GERAM, etc.).
On the basis of the above analysis, authors highlight, that every single actor of the food chain
networks must implement one standard system, as well as have to develop customized communication
interfaces, and adopt integration standards.
Following the authors’ thoughts, having finished the analysis, the next step is the basic design of
the core structure, which covers the conceptual technical architecture, the generic reference
information model, the technical communication infrastructure and the institutional organization.
Considering the technical architecture, authors planned to develop it on the basis of the SOA (serviceoriented architecture). SOA is a little bit ill-defined software architecture, where functionalities are
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grouped around business processes and packaged as interoperable services. Generic reference
information models (actor models, business process models or data models) are also supported by
SOA.
The next step of the development is the iterative implementation of the basically designed elements
in Living Lab approach. Living Lab (LL) is an open, user-centric innovation approach; it provides a
frame for characterizing enterprise solutions. Authors apply the described method through the example
of the Dutch arable farming sector.
Setboonsarng, Sakai and Vancura highlight the importance of ICT systems in food chains to
improve consumers’ confidence and fulfil documentation requirements (Setboonsarng et al., 2009).
Authors examine the institutional arrangements, hardware and software requirements and the cost of
operations through two food processing examples.
4.1. Model based simulation of agrifood process networks
In our understanding, an outside intelligence center with an overall generic knowledge about the
participants of the chain can make possible the sector spanning treatment of the whole chain or
network. On the basis of the essential and easily adaptable knowledge, the utilization of the data in an
upper level simulation model could support the effective tracing of the potential components (e.g.
toxins), with case specific analytical capabilities, including the preparation of various case studies.
The model based simulations in the literature are mainly isolated works, with special regards to a
narrow field of the agrifood chain.
For example, in the study of Busato and Berruto, authors establish a discrete event dynamic
simulation model using Extendsim (Busato and Berruto, 2009). Their aim is to study the different
scenarios for the recall procedure, in case of the non-conform perishable production (fruit and
vegetable supply chain). Authors describe the model framework and demonstrate one practical
example. Although the elaborated case study is correct and useful, the applied solution is not applied
widespread and not standardized. That is why the elaborated solution cannot be a general tool for
sector spanning traceability. Similarly to other specialists (Golan et al., 2004; Bevilacqua et al. 2009),
Busato and Berruto emphasize, that the use of traceability systems could be a cost saving tool, not just
for the firm, but for the whole supply chain. However, they consider supply chain logistic systems to
be the part of the traceability system, in contrary with many other authors, e.g. Golan.
Considering specific fields, McMeekin et al. in a review study introduce databases, which keep
information about microorganisms, and use application softwares to extract information from these
databases (McMeekin et al., 2006).
4.2. Important interactions with logistic and economy
Traceability system means much more than a simple identification system or tracking of the
materials along the process stages. There are references in the literature to the interactions with logistic
(supply chain management, inventory management) and economy (added value analysis, identification
of hidden resources and deficiencies).
Golan et al. describe in a study of the USDA Economic Research Service, where traceability is
only one element of a supply management or a quality/safety control system (Golan et al., 2004).
Authors highlight, that traceability system (as a part of the supply chain management system) can be
an efficient tool to reduce supply management cost, by means of the reduction of movement, storage,
control or recall costs.
Montanari writes about cold chain management systems, from a managerial point of views
(Montanari, 2008). Author emphasizes, that for example the time/temperature control becomes a
critical issue in the fresh food logistic, and the efficient and effective tracking of cold chain conditions
is also one of the main problems to be solved.
Fritz and Schiefer write about the decision complexity and about the aspects of the higher level
traceability in their paper (Fritz and Schiefer, 2009). According to their opinion, actors’ decision needs
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a balance between consideration of interests, benefits and costs. This balance is difficult to be reached,
because of lack in transparency, differences in perception, differences in decision behavior and the
complexity of decision scenario. Authors emphasize that decision on the establishment of a tracking
and tracing scheme is not just a logistic problem, rather it is a higher management question to identify
business interests and realize opportunities within the multi-dimension domain of interests. They also
highlight that actors need a differentiated view in tracing and tracking schemes, which points beyond
the implementation of tracing and tracking functionalities. In authors’ opinion, the real value of
traceability systems comes from the combination with production and logistic processes. These
complex systems keep the potential resources of deficiencies in backward tracing or the number of
potentially affected products in forward view. In this way, authors lay the functionalities of tracing and
tracking systems in a higher context of enterprise management.
Minegishi and Thiel also describe, that traceability overlaps with the area of supply chain control
and management (Minegishi and Thiel, 2000).
Alfaro and Rábade highlight in their works, that traceability system means much more than the way
of food safety guarantee (Alfaro and Rábade, 2009). It means rather “an optimal way of knowing at all
times what is happening along the whole supply chain”.
In a paper of Bevilacqua, added value analysis works together with the process identification and
tracing by the activity-based costing method (Bevilacqua et al., 2009). As a consequence, the authors
dedicate traceability systems not only for a tool of controlled and safety products, but for a technical
tool for managing the coordination of the control and documentation of the processes.
4.3. Case studies from various sectors
There are lots of publications and case studies from the various sectors. For example, Hoffmann
and Doluschitz introduce the improvement of an information management system in organic pork
production chains (Hoffmann and Doluschitz, 2009). The aim of the authors is to emphasize the
importance of internal, as well as the external information management, according to the specialty of
organic pig production in Germany. At first, authors analyze the current state of structure, framework
and information management in several European countries. Afterwards, obvious results are observed
from the detailed case studies.
Rogge and Becker describe the aims of the IT FoodTrace project, which tends to establish a
traceability system for the entire food chain, through the example of the meat sector (Rogge and
Becker, 2009). Authors analyze the structure of the meat supply chain and the product flow, regarding
to the food service industry.
Doluschitz and Engler write also about traceability systems in the meat sector (Doluschitz and
Engler, 2009). Authors analyze the current situation, and determine the aims of an IT system
development, in accordance with the German national IT FoodTrace project. They emphasize, that
open source communication standards (e.g. agroXML or ISOagriNET) have a keynote role in the
development.
Setboonsarng et al. investigate in two case studies, how ICT can help to establish an efficient
traceability system, and moreover, improve consumers’ confidence in the product (Setboonsarng et al.,
2009). Authors consider that Japanese traceability systems are relatively advanced, that’s why case
studies can be useful for the developing countries.
Schwägele writes about the European perspective of traceability, with special regard to the meat
and meat products (Schwägele, 2005). Author details the species identification technologies, as well as
the available methods of the geographical origin and fraud detection determination. Smith et al.
describe the US perspectives of traceability, mainly in the meat sector, too (Smith et al., 2005).
Beulens et al. analyze the challenges of the food safety and transparency, and introduce an
oversimplified example to the poultry egg production (Beulens et al., 2005). Montanary analyzes
traceability systems, regarding to the chilled and frozen foods, called cold chain (Montanari, 2008).
Minegishi and Thiel describe an example application in the field of poultry production, to analyze the
consequences of dioxin infection through the supply chain (Minegishi and Thiel, 2000). Skoglund and
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Dejmek introduce a fuzzy traceability system through a realistic example of a dairy process line
(Skoglund and Dejmek, 2007). Souza-Monteiro and Caswell study the adaptation of a traceability
system at farm level, and analyze the Portuguese pear industry (Souza-Monteire and Caswell, 2009).
Li et al. introduce the implementation of a PDA based record keeping and management information
system (Li et al., 2010), by the example of an agricultural case study (cucumber production).

5. Up-to-date issues and visions
Recent papers still discuss mainly the chance of an appropriate framework for a chosen part of the
chain, realized by various approaches. There are isolated efforts to entire network solutions.
For example, Bevilacqua et al. introduce a computerized system for the traceability of material and
information flows, based on an event-driven process chain methodology, combined with the entityrelationship model and with the activity-based costing (Bevilacqua et al., 2009). On the basis of the
current state analysis, authors design a future system, through the example of the fourth range
vegetable production chain. The example starts from seed production, covers the stages of cultivation
and processing, and ends with the marketing of the product.
Fritz and Schiefer analyze the decision situations, involving enterprises and sectors, and summarize
results in a cost-benefit table, that provides basis for future developments (Fritz and Schiefer, 2009).
They make a statement that tracing and tracking can only be effective, if it is implemented as a sector
encompassing system approach.
In a 2009 paper Alfaro and Rábade show, how a traceability system can be more than a way to
guarantee food safety (Alfaro and Rábade, 2009). Authors illustrate their results through an example
of a Spanish vegetable firm. They also describe how the established traceability system provides
advantages for the firms along the stages of their activities.
Authors concluded that the exemplary implemented internal computerized system provided
appropriate real-time traceability information.
Thakur and Hurburg analyze also an internal traceability system through the example of a bulk
grain supply chain (Thakur and Hurburg, 2009). They describe a case study about implementation of a
special internal system. Specialties of the grain lots are coming from the problem of lots identity,
caused by the various mixing along the processes. First, authors define the needs of actors along the
chain, and then, they develop a model for implementing the internal system for a grain elevator that
handles specialty of these chains. The developed model shows, what grain lot information should be
recorded, and then pass it to the following actor of the chain. Finally, authors discuss some
information exchange technologies (e.g. XML) to enable, transfer and share the grain supply chain
information.
Souza-Monteiro and Caswell analyze the adoption of traceability schemes at farm level, through
the example of Portuguese pear industry (Souza-Monteiro and Caswell, 2009). Authors highlight that
this group of actors are mainly sensitive for the cost of traceability scheme implementation. They
analyze in the study, how different factors (e.g. farm size, production, productivity, farmer’s age or
education) are related to traceability adoption.
Wolfert et al. emphasize, that because of increasing demands on safety and quality foods, actors of
the food and feed chains continuously have to work on innovations of products, processes and ways of
cooperation in agrifood supply chain networks (Wolfert et al., 2010). They mention that traditional
software engineering approaches are inadequate to address these issues. That’s why authors provide an
overall methodology for analysis, design and implementation of information integration. Development
of the method based on the Dutch arable farming sector, from the basic research of the method till a
systematic and sustainable ICT development. The technical architecture and infrastructure of the
introduced system are based on the service-oriented architecture (SOA) and the Live Lab approach.
Ruiz-Garcia et al. in a 2010 paper propose a web-based system, and test it by the implementation of
a prototype system (Ruiz-Garcia et al., 2010). Their system is based on the SOA architecture, and in
this solution clients also communicate with XML messages. The prototype software client was written
ISSN 2061-862X http://www.magisz.org/journal
Mónika Varga, Béla Csukás: On the Way toward the Sector Spanning Agrifood Process Traceability

15

Agrárinformatika / Agricultural Informatics (2010) Vol. 1, No. 1:8-18

in the Python language, and the graphical user interface was made with Zope. Authors concluded, that
the established system fulfils Kim‘s before mentioned criteria, but in this solution succeeds only the
one step up, one step down principle, and there is not a global transparency over the process network.
In one hand, in spite of the need for an entire chain system, recent studies offer different results for
only a part of the chain. The island-like developments of the various software solutions are keep back
the connections of the actors. On the other hand, the complexity, the holistic nature of the food chains
and the different character of the actors up to now detained the evolution of an easy-usable, general,
sector-spanning system. Although there are some examples for the entire chain and sector spanning
systems, these became not generally applied in the world.
In line with the safety and quality food production, another important question is the world level
sufficient amount of food production. International Food Policy Research Institute
(http://www.ifpri.org) has been elaborated the 2020 initiative. It contributes to developing a consensus
for action through generating policy information and supporting policy consultations. During the past
year, the Initiative focused on two main projects, the Agriculture and Climate Change, and the
Millions Fed subproject.
The European Technology Platform on Food for Life also published a Vision for 2020 and beyond
(http://etp.ciaa.be/asp/home/welcome.asp). It has been worded in Brussels in 2005. The vision of the
ETP on Food for Life is that an effective integration of concerted research in the nutritional, food and
consumer sciences and food chain management will deliver innovative and improved food products
for national, regional and global markets, in accordance with consumers’ demands and expectations.
These results, together with recommended changes in dietary regimes and lifestyles, will have a
positive impact on quality of life and on public health.

6. Conclusions
Having reviewed the huge amount of information, open questions still remain to be answered. The
most fundamental ones are the followings:
• Are there really workable sector spanning methodologies?
The answer is there are not at all. Nevertheless, the field experts and the computer modeling
community seems to be prepared to develop quite new tools in the near future.
• How can computational methods contribute to (i.e. partially replace for) the analytical
measurements?
Obviously we ought to find a reasonable compromise between the “Schylla” of the simple step by
step passing of traceable unit IDs for the neighboring actors, and the “Carybdis” of collecting
enormously huge databases, containing every relevant data of the actors.
• Which functionalities can be solved by (an optional network of) the sector spanning outside
intelligence centers?
The future role of the sector spanning, outside intelligent centers is the traceability and trackability
service for the actors on cooperative basis of the mutual interests. In addition, the centers have to
support the global supply chain and value chain management, as well as the work of the
authorities, that are responsible for the human health.
In the following part of our work, we shall outline a sector spanning system. This study will
describe the planned development, based on our research group’s methodology, in detail.
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1.

ABSTRACT
The manufacture, distribution and retailing of foodstuffs became an extraordinarily
complex business activity. The complete food chain must provide for the implementation
of the strictest quality standards and safety regulations. Problems of food safety can be
solved by keeping (and enforcing) applicable regulations, by introducing modern quality
assurance systems, by making possible the traceability of products and their identification.
The safety of product lines and tracing of products cannot be solved without using
information systems in a certain level. Our research focused on the IT support and
development of quality management systems in the Hungarian meat industry, especially
on food tracing systems, and on the utilized identification systems. In the framework of
our research, we developed a research portal that presents the results about the meat
industry. The portal refers also to planned modern quality control and tracing systems and
to the publication of the knowledge base connected with the topic. In our study, it came to
light that, agrarian traceability struggles with many more problems in general. Companies
try to live up to expectation, but they often apply different solutions with totally different
approaches, while serving several different market aspects, depending on their customers.

Introduction

Increasingly, consumers tend to worry about the safety and origin of foods. Recent scandals related
to the safety and origin of foods, sometimes overemphasized by the media, have fundamentally shaken
consumers’ confidence in foodstuffs available at shops (Lakner et al., 2005). The manufacture,
distribution and retailing of foodstuffs became an extraordinarily complex business activity. This
extraordinary complexity makes it necessary to develop overall controlling processes that are
indispensable if we want to safeguard the quality product of safe and excellent foodstuffs (Lang and
Heasman, 2004). With this background, the complete food chain must provide for the implementation
of the strictest quality standards and safety regulations. Therefore, in every phase of the food chain,
from the purchase of raw material through manufacture and distribution to the sales, the quality
demands up to the actual products, processes and handling methods should be fulfilled. At the same
time, since consumers do not really have an overlook of the technology and circumstances of product,
only confidence in a manufacturer can help in choosing his food. Problems of food safety can be
solved by keeping (and enforcing) applicable regulations, by introducing modern quality assurance
systems, by making possible the traceability of products and their identification - beyond any doubt.
The safety of product lines and tracing of products cannot be solved without using information
systems of a certain level (Schiefer, 2008). In any case, one could greatly improve the level of food
safety and the information supply by installing the newest technologies and IT facilities at every
participant in a product line in the meat industry.

2.

Objectives

Our research focused on the IT support and development of quality management systems in the
Hungarian meat industry (as refers to meat industrial product enterprises, while the poultry industry is
also involved) especially food tracing systems, utilized identification systems and those which may
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become applicable in the future. We also studied information technology tools and examined the
establishment of domestic meat industry enterprises. On the basis of the results of our examinations,
we set out to elaborate a cost-efficient device and to offer a system that might assist meat industrial
enterprises to choose an applicable quality system, while ensuring effective product identification and
tracing, taking into consideration the advantages of introducing such a device. More specifically, the
aims of our research were the following.
Regarding to regulations, standards referring to product qualification and product identification, we
set the following targets: to treat and systemize the standards and specifications applied primarily in
meat industrial product chains, as well as to determine which of these are relevant. First, we
considered which of the composite Hungarian and EU standards, directives and orders are pertinent to
our areas of study. We assumed that the up-to-date of the applied quality control system must be
connected with the economic development of the company, its place in the product chain and its
market position.
The types of identification technologies and the respective supporting technological systems may
differ within a specific product chain, depending on the nature of manufacturing from raw materials to
the point in time when one has produced a finished article. Moreover, the applied technologies might
be influenced by a number of factors. These include the environment, economic factors, the quantity
of to-be-stored information connected to the product or the systems of product and manufacture. Our
objective is to explore, systemize and analyze those identification technologies that are applicable for
meat industrial product lines, and may serve as the basis for further research.
As a next objective, we wished to explore the requirements of product tracing, the levels of tracing,
its organizational and economic background, as well as its realization at the various steps of the meat
industrial product line. Of the steps on the product line, we wish to focus first of all tracing of forages,
questions of livestock tracing and the area of processed products. Considering this, we primarily wish
to analyze meat plants, based on questionnaires, personal visits at plants and in depth interviews.
The next target of our research is the exploration of information systems at meat industry
companies. More specifically, we examine the question of product tracing there. In the cases of
medium and larger size meat industrial companies, the running of information systems (integrated
information systems) is essential. We primarily focus on that group of companies and enterprises,
where product tracing functions have been integrated. Research of central (national, sectoral)
information systems providing for food safety, food chain supervision and the realization of
withdrawal of products is indispensable in our paper and because of their link with different steps of
any chain of products. Investigation of these links comprises livestock identification, central registers
linked with the field of breeding, as well as most importantly with the Rapid Alert System for Food
and Feed.
Finally, we developed a research portal on the Internet connected in part with the above-mentioned
areas of interrogation, and in part with the aim of gathering information and publishing the results for
use by plants and experts.

3.

Applied methods

We began to study food safety and tracing systems and to explore identification technologies, as
well as to analyze product tracing through information systems. In spite of the fact that the secondary
research is the major starting-point of the investigation, thorough professional interviews and
consultations were indispensable, in order to produce the case studies. We visited many meat plants to
test the solutions used in the sector in practice. In the course of the in depth interviews, we
familiarized ourselves with the applied technologies and systems, we gained information on the theme
of the research portal and we held dialogues with quality assurance and IT experts about questions of
content and the methodology of the questionnaires.
It was necessary to consistently describe all the tasks to be done by the enterprises with their
contentual and temporal dependences. For this purpose, we used the ARIS business process modeling
and planning software system to analyze the business (production) processes and to describe them in
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our study. During our research work, we used ARIS Designer 7.0 to model processes and to determine
and describe the main control points of product tracing.
Our questionnaire was sent to 467 Hungarian companies and we received 97 answers which mean
more than 21 percent response rate. Thanks to the large number of responses, the sectoral distribution
of the companies in the full pattern and in the response pattern showed a similar arrangement. The
Internet version of the questionnaire was prepared by the open source Limesurvey software system.
We stored the questionnaires and the data in a MySQL database, and then converted the answers into a
form that can be processed by the SPSS program packet. The evaluation was made in the same way.
Methods of comparing analysis have been used by system selection, and by comparing the evaluation
of different identification and tracing techniques.

4.

Major research results

4.1 Professional information service of the research portal
In the framework of our study, we developed a research portal that supported research work applied
in the meat industry, specifically pertaining to planned modern quality control and tracing systems and
to the publication of the knowledge base connected with the topic. In preparing the portal, we had
quite a couple of aims. On the one hand, we wanted to summarize at one place the most important
knowledge, concerning the topic, especially which is difficult to access in Hungary, or which would
require significant research in the literature and in the Internet. On the other hand, the questionnaire
which we compiled and sent to meat industry enterprises, could be filled in an electronic way through
the portal. Indeed, the results of the survey can be viewed there, too.
On the portal, information can be found in many topics:
Technologies. At this menu item, we gathered the most relevant articles concerning identification
techniques, as well as brochures, companies dealing with the solutions, and a further collection of
professional portals in the field of identification.
Issues. It is collection of publications and literatures referring to the topic. By means of the
presented books, anyone can access detailed information about quality management, tracing, food
safety and modern identification techniques. Selecting among the publications is assisted by a short
summary of every literature item, located next to the basic data.
Publications. On this site, we listed the publications of the Department of Economics and
Agricultural Informatics issues on this subject, as well as the papers and theses presented at scientific
students’ conferences.
Regulations. This site comprises collection of standards, orders and regulations. Here can be found
links, necessary to cognition of the respective compulsory, voluntary commercial standards referring,
to meat industry and references to pages comprising detailed descriptions.
Links. It comprises of the availability of organizations and authorities acting in domestic and
international meat and food safety.
4.2. Usage of quality management systems
Today, we can say that all food companies in Hungary have implemented a system of quality
management. We considered relevant to examine, which systems are used by meat industry enterprises
in Hungary at specific levels of product lines (Table 1). In implementation of the systems, one can
produce goods of better quality. Furthermore, there is a strong pressure from food companies on
suppliers to meet the expectations and regulations of the European Union, which is also not incidental
(Sembery, 2000). This can be seen from our survey: all of the companies use HACCP, although this
result is not surprising, since its application became compulsory in 2002. Usage of GXP regulations
and commercial standards depends greatly on the level of product chain, where the firm is. Generally,
one can also say that usage of TQM and ISO 22000 systems is very rare, unfortunately. Applying
quality management systems does not show a great variation at the steps of meat industrial product
line, except of the following cases:
ISSN 2061-862X http://www.magisz.org/journal
István Füzesi, Miklós Herdon: IT Applications in the Quality Management of Hungarian Meat Product Chains

21

Agrárinformatika / Agricultural Informatics (2010) Vol. 1, No. 1:19-29

At companies acting in breeding application of systems (IFS, BRC) in trade is obviously low,
because mostly they are not directly connected with trade chains, unless they have other activities,
which make the establishment of such a relationship necessary. In parallel, by increasing the process
level, the usage grows.
At companies, dealing with the sale of ready-to-cook articles, usage of ISO standard is growing; in
the same way, that will cease usage of GXP systems. We found interesting to explore the proportion of
applying quality management according to revenue, because introduction and audit might be costly, so
firms may be influenced by this.
Table 1. Usage of quality management in the product chain
HACCP

GMP, GHP
reference books

ISO 9000
regulations

BRC, IFS

TQM

ISO
22000

Stock-raising

100%

7%

40%

13%

7%

7%

Livestock buying
up

100%

12%

36%

28%

4%

8%

Slaughtering

100%

8%

27%

27%

3%

11%

Food processing

100%

11%

35%

30%

3%

7%

Distributing of
oven-ready
products

100%

0%

47%

37%

0%

11%

According to our expectation, we can state that with an increase in revenue, the number of systems
in use also increases (Figure 1), although in cases of companies with revenues between 100 and 500
Million Hungarian Forints, a repeated setback can be seen. This phenomenon requires further
examination. (Inside the certain revenue category, the number of answers was distributed fairly
moderated, so variation of fit cannot explain unexpected results.)

Figure 1. Usage of quality management systems according to revenue
4.3. Adaptation of identification technologies in meat industry product chains
A full traceability of products can be realized by the adaptation of ID labelling and bar code
systems, as well as by electronic and biological marking systems, on the basis of their appropriate
combination. The regulations of identification provide for the continuity and reliability of tracing
among independent partners (a common language and the compatibility of information are necessary).
In order to assure that the tracing from producers to consumers effectively works at each step, the
information referring to the product must be forwarded together with other attached information.
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Through the quick development of computer technology, a number of new and innovative methods
have been elaborated to solve this problem (Podgornik et al., 1994).
In the course of our questionnaire, we also examined product identification technologies that are
usually a factory ID or bar codes. There was no undertaking with radio frequency identification among
those replying (although we know about companies using this technology). Therefore, we concluded
that incidence of the technology is low at present. In order to compare the identification technologies,
we have to consider several factors. Considering the numerous advantages and disadvantages for each
solution in comparison with the other techniques, we still cannot unanimously choose the one that
conforms to the requirements of the meat industry product chain the best there are different challenges
on each step of the product chain.
There are two major factors for the spreading of the new identification technologies:
One of these is the obviously high cost. The price of biological identifiers RFID and DNS-based
identifiers decreased significantly in last years. The cost of identifiers per product (sometimes per kg)
would allow for their usage, but meat industry enterprises are often unable to pay the required
investments, beyond the costs of identifiers attached to the products. Therefore, we also need decoding
of information and the development of an infrastructure that is able to decode, and to prepare the
information systems and develop human resources. Consequently, with respect to the present income
relations of the branch, the turnover is too long.
On the other hand, modern identification techniques allow significant advantages over traditional
solutions, if their usage accompanies the with whole product chain. At present, the most different
solutions are used on those steps of the chain which are mostly incompatible. The systems cannot be
harmonized or with difficulties, and there is often a need for a new coding.
New standards are needed. The modern identification techniques have to increase the efficiency of
processes in a way that fits the information systems for both the enterprise and for its partners.
Currently, there are even several parallel standards for a given ID. The penetration of these techniques
greatly depends on the uniformization of standards, which would make interoperability through the
entire product chain possible. The integration of mobile and wireless technologies are also important
(Szilágyi and Herdon, 2006). Mobile phones and other portable devices greatly help RFID technology
becoming widely used. By using a wireless connection, we can always accurately log and if needed
modify product information (by scanning an RFID label or a bar code), no matter where we are in the
product chain.
4.4. Food traceability
To be able to withdraw the product in question from a market in the case of a food problem, one
has to dispose of appropriate information, referring to each ingredient and to each manufacturing
processes. In the course of a questionnaire, we examined what kinds of data Hungarian enterprises
have about their products (Figure 2). The results show us that the largest defect in the re-traceability
chain is in the traceability of forages. 29 per cent of the inquired firms do not dispose of any
information about forages of the livestock. During our research, it came to light that, agrarian
traceability struggles with many more problems in genereal. In the cases of the other ingredients, one
can talk about the present levels, since an effective product withdrawal exists only if all of participants
in the product chain has a clear knowledge about the origin of his products.
The number of product withdrawals increases towards the end of a product chain (Figure 3).
Nevertheless this is not a surprising result. On the one hand, problems with a foodstuff can be sensed
most often by the consumers; on the other hand, the more ingredients has a certain product, the more
manufacturing processes it has undergone. Therefore, the chance of various problems is also greater.
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Figure 2. Available information of meat products

Figure 3. Proportion of food withdrawals at certain levels of a product chain in meat industry
We came to an interesting result when we defined the depth of tracing data (Figure 4). 53 percent
of Hungarian firms dispose of traceability data displayed for certain products, the registration of which
is without any doubt the most expensive however, the product withdrawal can cost much less since
one only has to withdraw those products with a problem from the market and not a greater amount. In
our experience, this number may be fairly high, so the question has not been understood properly.

Figure 4. Depth if the tracing data
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4.5. Usage of information systems at meat industry enterprises
It becomes clear from our survey done in Hungarian meat industrial enterprises that integrated
management systems may only be affordable for companies with high revenues. The licensing and
introductory budget of these (e.g. infrastructure, training shaping) in most cases cost 10 Million
Hungarian Forints. Obviously, this is practically unaffordable for small companies and would mean an
extremely long cost recovery period. It is univocal from our survey how many from the total meat
industrial enterprises use individual and/or integrated systems (Figure 5). We can see that companies
using part modules and island solutions are in the majority. This is why we considered it important to
analyze the quality management, tracing and information systems of small enterprises.

Figure 5. Using information systems in Hungarian meat industry
We examined how the usage of information systems at meat companies changes according to
revenues in Hungary (Figure 6.) Based on the results, less information systems will be used in the
category of least revenues, 63.6 percent of companies do not have a system at all. In companies above
1 Billion Hungarian Forints, this number hardly exceeds 10 percent; in such cases, integrated company
management is used to a great extent (half of the repliers). In the other groups, mixed results were
obtained, but generally we can state that using individual island solutions is frequent in various types
of companies. These will rather be used in the fields of stock economy and finances. For usage of
integrated company management, the picture is fairly complex, too. Mainly Microsoft Navision and
CSB systems are characteristic, while some actors run programs developed by themselves. From
among other systems, one can mention one or two examples.

Figure 6. Usage of information systems according to revenues
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The domestic agriculture economy urgently needs innovation processes, as well as fundamental
and supporting innovation processes that would improve its positions among competitors, which have
shattered in the last past years. Dealing with the topic is repeatedly reasoned by the fact that the 20072013 development policy of the EU may decisively influence the long term result of the competition
among nations and community of nations (Husti, 2007). This is the reason why we inquired how much
the enterprises spend from their yearly revenues on the improvement and maintenance of their
informatics systems, and if they plan such investments, what the volume of the investment is.

5.

Future research directions

Several approaches have been developed in order to achieve a collaborative network. However
their focus is mainly on technical aspects, related to inter-organizational communication. The serviceoriented architecture (SOA) as ‘‘a set of components which can be invoked, and whose interface
descriptions can be published and discovered’’ does not take into consideration the service
architecture. Technical interoperability concerns technical issues related to E-communication (e.g.,
issues on linking applications and services addressing aspects related to interfaces; ICT platforms;
information integration; exchange and accessibility; security, standards; services) but this is not
enough to achieve the best solution in business applications. Information /knowledge interoperability
has to focus on the following aspects: information/knowledge representation and management,
learning ability, rights to access information, knowledge sharing, aspects related to adaptation and
recombination of knowledge in a collaborative network during its life-cycle (Chituc at al., 2007). The
technical architecture of KodA is based on SOA and subsequently consists of three basic layers:
business process management layer, business services layer, business application layer. The KodA
focuses on the supply chain for processing food products which was communicated and discussed at
different forums. This has resulted in establishing the agriXchange group that has the objective of
harmonizing agricultural data exchange on a European level (Wolfert at al., 2009). In Hungary, a new,
generic knowledge representation of process systems, embedded in a new cooperative system
architecture seems to be an interesting background for the further development in this field (Csukás,
2009). The interoperability can be supported by different technologies which are needed for
cooperation in the food chains. These new research and development directions are the Internet of
Things, Digital Business Ecosystems and Cloud Computing,
5.1. Internet of Things
Internet of Things (IoT) is an integrated part of Future Internet and could be defined as a dynamic
global network infrastructure with self configuring capabilities based on standard and interoperable
communication protocols, where physical and virtual “things” have identities, physical attributes, and
virtual personalities, use intelligent interfaces, and are seamlessly integrated into the information
network. The Internet of Things allows people and things to be connected Anytime, Anyplace, with
Anything and Anyone, ideally using Any path/network and Any service. This implies addressing
elements such as Convergence, Content, Collections (Repositories), Computing, Communication, and
Connectivity in the context where there is seamless interconnection between people and things and/or
between things and things so the A and C elements are present and addressed.
The regulations for traceability of agricultural animals and their movements require the use of
technologies like IoT, making possible the real time detection of animals, for example during
outbreaks of contagious disease. Moreover, in many cases, countries give subsidies depending on the
number of animals in a herd and other requirements, to farms with cattle, sheep, and goats. As the
determination of the number is difficult, there is always the possibility of fraud. Good identification
systems can help minimize this fraud. Therefore, with the application of identification systems, animal
diseases can be controlled, surveyed, and prevented. Official identification of animals in national
community, and in international commerce is already in place, while at the same time, identification of
livestock that are vaccinated or tested under official disease control or eradication is also possible.
With the Internet of Things, single farmers may be able to deliver the crops directly to the
consumers not only in a small region like in direct marketing or shops but in a wider area. This will
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change the whole supply chain, which is now mainly in the hand of large companies but can change to
a more direct, shorter chain between producers and consumers later on.
5.2. Digital Business Ecosystem
The Digital Ecosystem is: unlike a client-server architecture, where the communication is
centralized and which acts as a command and control environment; unlike a Peer-to-Peer architecture,
where, at any time, each agent has a well defined role (i.e. client or server, but not both); unlike a Grid
architecture, which stitches partners together for resource sharing but cannot avoid counter free riding;
unlike a Web service network, where brokers are centralized and service requesters and providers are
distributed in a hybrid architecture that does not guarantee trust and QoS. A Digital Ecosystem instead
is an open community, and there is no permanent need for centralized or distributed control or for
single-role behavior. In a Digital Ecosystem, a leadership structure may be formed in response to the
dynamic needs of the environment. An agent in a Digital Ecosystem can be a client and a server at the
same time. In the same message, agents may offer a service to others as a Server and request help as a
Client. There is no centralized control structure or fixed role assignment. There is no preconfigured
global architecture, where the communication and collaboration is based on swarm intelligence:
Unlike traditional environments, digital ecosystems are self-organizing systems which can form
different architectural models through swarm intelligence, where local interactions between agents
determine the global behavior.
5.3. A prototype tracing solution based on DBE Concept and Toolset
IT solutions of the food chain traceability could be based on DBE solutions. One of the most
important properties of this method that all data is stored in the owner database and the data is served
if it is requested by the authenticated DBE server. All connected nodes have own database are stored
in their own database server. Forasmuch many organizations have exiting information system (ERP),
where they store the necessary data. We assure possibility to connect other existing systems to the
DBE by XML technology. We use the portability property of the XML. The database structure is
available for download and use. In case of the traceability the XML file contains the following
information: Company name, TRU (Traceable Resource Unit) identification number, Output ID.,
Input ID. In addition, we need a web server where the portal software is running. The portal prepared
with open source tools according to DBE principles. The prototype system is suitable for both topdown and bottom-up tracking and tracing. The working methods are the follows:
Top-down: You can see a text field on the website. You can type or scan the barcode by the help of
a barcode scanner. The web server can identify the producer by the barcode. Certainly, it works only if
the company has joined the community and their barcodes are stored in the database. We can reach the
data which are stored in the ERP system by the product‘s barcode. The data show us the ingredients of
the product. Inputs displayed on this page, so that the input supplier of the database searches the
details of ingredients and send to the server for further processing and display, and then recursively to
the product suppliers to get the similar information. We can reach the bottom level of the supply chain.
It looks like a tree-structure.
Bottom-up: The knowledge of the barcode of lowest level of basic ingredient we can get besides of
the basic details we can know the place of the deliveries as well. Then, either of the products
manufactured by the companies which are on the N-1st level will be chosen which contain the
ingredient of the company on the Nth. level. This goes on, until we reach the top level. Where we get
the oven-ready products, which contain the basic ingredient.
With this prototype we have an opportunity to trace the full path of life of the product, if only all
participant have been joined to the community. The above solution can greatly facilitate the precise
monitoring the flow of substances occurring in food. Thus, the appearance of any food safety hazard
we have opportunity to achieve rapid and efficient product recall.
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5.4. Cloud Computing
Cloud computing is a way of computing, via the Internet, that broadly shares computer resources
instead of using software or storage on a local PC. Cloud computing is a by product and consequence
of the ease-of-access to remote computing sites provided by the Internet. It is a paradigm shift from
current use of PC's, whereby details are abstracted from the users who no longer have need of,
expertise in, or control over the technology infrastructure "in the cloud" that supports them. Cloud
computing describes a new supplement, consumption and delivery model for IT services based on the
Internet, and it typically involves the provision of dynamically scalable and often virtualized resources
as a service over the Internet (http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing).

6. Conclusions
The use of quality management systems does not show any great fluctuation in the given areas,
except for ISO, GXP and the systems used in trade, which depends on the levels of product
processing. The bar code technique is currently the absolute leader in the sector. Although modern
solutions provide numerous advantages, their profitable application is not possible for the time being.
Our results provide a suitable basis for the participants of the product chain to get to know and select
the technology suitable for them. We drew the following conclusions in relation to the penetration of
identification technologies: Hungarian enterprises most often use some serial number, lot number or
bar code; The high cost level needed for building up the whole infrastructure puts obstacles in the way
of the introduction of new technologies (RFID, DNS); The penetration of these techniques greatly
depends on the uniformization of standards, which would make interoperability through the entire
product chain possible. The biggest rupture of the traceability chain exists in the tracing of forages,
29% of interviewed enterprises have no information about the feeding of live animals. Companies try
to live up to expectation, but they often apply different solutions with totally different approaches,
while serving several different market aspects, depending on their customers. The special needs arising
in the food industry can only be satisfied by an integrated ERP system, as it is important to cover each
step of the sector and not to have holes in the production chain. We established that enterprises spend
less than 1% of their income on information technology investments (the average of the entire food
sector), which is a very little amount spent on the implementation of developments and modernization.
For this reason, partial solutions are rather frequent at enterprises, while the ratio of using new
technologies is low.
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My research conducted in Hungary’s Southern Great Plain Region was aimed at the
information source used for decision making by the executives of food industry
enterprises and at the main characteristics and capabilities of the information systems of
the firms. The data necessary for the research was gathered mostly with questionnaires
and with interviews in the case of some bigger enterprises. Based on the results of the
surveying, the executives rely consistently on the data and information from the different
modules of their internal reporting systems. When making decisions, they also build upon
information from other people (managers, employees, owners, suppliers, customers) to
the same extent. The media is also a frequently used information source. The most
important source of information is directly linked to the information system modules
closely related to production of the enterprise. The use of information systems to support
decision making or forecasting is not typical in a food industry firm.
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A Dél-Alföldön végzett kutatásom az élelmiszeripari társas vállalkozások vezetői által, a
működés különböző területein hozott, illetve különböző tárgyú döntésekhez használt
információforrásokra, valamint a vállalkozásokban használt információs rendszerek fő
jellemzőire, képességeire irányult. A kutatáshoz szükséges adatok beszerzése
kérdőívekkel, illetve néhány nagyobb vállalkozás esetében interjúk segítségével történt
meg. A kutatás eredményei alapján a vezetők következetesen a belső beszámoló rendszer
különböző részeiből származó adatokra, információkra támaszkodnak. Emellett
ugyanilyen mértékben hozzák meg döntéseiket más emberektől (nagyobb részben
vezetőktől, beosztottaktól, kisebb részben a tulajdonosoktól, szállítóktól és vevőktől)
származó információkra alapozva. A média szintén a gyakrabban használt
információforrások közé tartozik. A legfontosabb információforrást közvetlenül a
szervezet információs rendszerének termeléssel kapcsolatos, vagy ahhoz szorosabban
kötődő része képezi. Olyan információs rendszerek használata, amelyek kifejezetten a
döntések meghozatalának támogatására, előrejelzések készítésére vannak felkészítve, az
élelmiszeripari vállalkozásokban nem jellemző.

1. Bevezetés
A gazdasági szervezeteknek mindig szükségük van információra, ez az információfüggőség
működésük valamennyi területére kihat. (Berde et al., 2003) A mai gyorsan változó környezetben a
megfelelő időben rendelkezésre álló effektív üzleti információk nem csak a sikerhez, hanem a
túléléshez is szükségesek. (Lönnqvist, Pirttimäki, 2006) A hagyományos erőforrások mellett már több
évtizede, új erőforrásként jelen van az adat és az információ. Az adatok megfelelő formába (azaz
információvá) alakítása nélkül a vállalati vezetés nem hozhat jó döntéseket. (Hannon, 2005) Az
információnak a döntéshozatal minden fázisában meghatározó a szerepe: a döntési folyamatot
információ-felvétel indítja, ezt követi az információk gyűjtés és elemzése, ami lehetővé teszi a döntési
helyzet azonosítását. A célok kitűzése és a cselekvési változatok kidolgozása is mind-mind
információk alapján történik. (Enyediné, 1997)
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Az információ olyan mértékben szövi át a vállalkozások működését, hogy a vállalkozást
információ-feldolgozó szervezetként is fel lehet fogni. Az információ kezelésére szakosodott
alrendszer a vállalkozás minden érintettjével (fogyasztók, szállítók, versenytársak, vállalati termékek,
adatok a gazdaság egészéről stb.) kapcsolatban áll. Az összegyűjtött adatok a feldolgozás során
alakulnak át információvá, amikor is a feldolgozáson átesve érdemben használhatóvá vállnak a
döntéshozó számára, aki értelmezi az információt és ennek alapján döntéseket hoz (Chikán, 2005).
Fontos, hogy a megfelelő információ, a megfelelő felhasználónak, megfelelő időben, megfelelő
formában, megfelelő minőségben, megfelelő áron és megfelelő helyen álljon rendelkezésre (Kiszl,
2005). A döntésekhez felhasznált információk származhatnak a vállalkozáson belülről, annak belső
információs rendszeréből, vagy vállalaton kívüli adatbázisokból. A vezetői döntéshez szükséges
adatok egyrészt lehetnek olyan adatok, amelyek a vállalkozás irányításához rendszeresen szükségesek;
ezeket az adatokat a pénzügyi, számviteli, statisztikai nyilvántartás, a cég belső beszámoló rendszere
folyamatosan kimutatja. Másrészt vannak olyan adatok, információk, amelyekre a vezetőknek csak
időnként, egy-egy üzleti döntés megalapozásához van szükségük. A vállalkozáson belülről és a külső
környezetből származó információk és azok forrásai nagyon sokfélék lehetnek. Például Tayor és Farrel
szerint az információk és forrásaik lehetséges csoportjai: cégszintű információk (kézikönyvek,
piackutatási jelentések), piaci információk (sajtó, kereskedelmi kiadványok, on-line tájékoztatók),
termékinformációk (üzleti rendezvények kiadványai, statisztikai kiadványok, belső kiadványok),
gazdasági információk (hivatalos média, tudományos munkák, előrejelzések, elemzések), statisztikai
információk (a cég adatgyűjtései, belső adatok, versenytársak adatai), valamint menedzsment
információk (pénzügyi hatóságok kiadványai, intézmények kiadványai, tőzsdepiaci információk)
(Taylor, Farrel, 1995). Vannak, akik szerint minden, ami a vezetői irodába beérkezik, információnak
tekinthető (Bőgel et al., 2002).
Az információrobbanás következtében a rendelkezésre álló információ sokszor használhatatlan és
kezelhetetlen a gazdasági élet szereplői számára. Az információ túlkínálat kezelésének egyik hatékony
módja a modern, számítógép által támogatott információs rendszer létrehozása és működtetése; egy
olyan rendszeré, amely több információt nyel el, mint amennyit létrehoz. (Simon, 1982) A vezetők
információellátásának megszervezésekor nem szabad elárasztani a vezetőt mindazzal, amire egy
információs rendszer képes. Pontosan kell felmérni, hogy a vezetés milyen információkra tart igényt és
mi az, ami valóban szükséges neki (Dobay, 2003) .
A megfelelő tudású és megfelelő módon alkalmazott információs rendszer biztosíthatja a
vállalkozás versenyképességének megőrzését (Porter, Millar, 1985). A vállalkozás
információszükségletének legtöbb feladatát kielégítő számítógépes programgyűjteményről van szó,
amely ellátja a közép- és felső vezetést azokkal az információkkal, amelyek ahhoz szükségesek, hogy
ellenőrizni és irányítani tudják azokat a tevékenységeket, amelyekért felelősek (Wallace, Kremzar,
2006). Ma sokféle technológiát felvonultató és számos szolgáltatást nyújtó rendszer él egymás mellett
a különböző vállalkozásokban (Kövesi, 2007). Vezetői szempontból kiemelkedő fontosságú a
kötelezően előírt, jogszabályok alapján működő, múlt- és jelenbeli tényeket közlő pénzügyi számvitel,
illetve a vezetők számára jövőbeli várható értékeket és külső információkat is tartalmazó, a tervezést,
döntést és ellenőrzést hatékonyabban támogató vezetői számvitel információi (Kardos et al., 2007). Az
információs rendszerek osztályozása, csoportba sorolása az alkalmazott technológiák, nyújtott
szolgáltatások sokszínűsége miatt sokszor nehéz – általában beszélhetünk végrehajtási tevékenységet
támogató, vezetői munkát támogató, illetve egyéb átfedő rendszerekről.
Az élelmiszeripar a magyar nemzetgazdaságnak ma is jelentős ágazata, annak ellenére, hogy az
iparon belüli súlya az elmúlt évtizedek során fokozatosan csökkent. A mezőgazdasági termékek iránt
támasztott kereslete, a hazai élelmiszer-ellátásban és az exportban, valamint a foglalkoztatásban
betöltött szerepe alapján az élelmiszeripar stratégiai fontossága napjainkban sem vitatható.
Kutatásomat a Dél-Alföld régió három megyéjében, Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyékben, az
élelmiszeripari társas vállalkozások vezetőinek körében végeztem. Azt vizsgáltam, hogy a
vállalkozások vezetői egyes belső és külső információforrásokra milyen gyakorisággal támaszkodnak,
illetve információs rendszereik milyen szolgáltatásokat nyújtanak.
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2. Módszertan
A kutatás keretében vizsgált információforrás csoportok és azon belül az információforrások a
következők voltak:
• Emberek: tulajdonosok, vezetők, beosztottak, szállítók, vevők;
• Üzleti környezet: bankok, versenytársak, egyéb cégek;
• Kormányzati szervek: országos, regionális és helyi szervek;
• Civil szervezetek: országos, regionális, valamint helyi szervezetek;
• Belső beszámoló rendszerek: döntéstámogató rendszerek, tervezés, pénzügy és számvitel,
kontrolling, beszerzés, értékesítés, termelés, minőségbiztosítás, készletgazdálkodás,
humánerőforrás-gazdálkodás, egyéb belső rendszer;
• Statisztikai szervezetek: évkönyvek, havi kiadványok, időszaki közlemények, módszertani
kiadványok, elemző kiadványok;
• Kutatóintézetek: az MTA szervezetei, felsőoktatás intézmények, gazdaságkutató intézetek, saját
kutatás, egyéb kutatóintézetek;
• Szakmai körök: hírlevelek, fórumok, egyéb szakmai körök;
• Média: televízió, rádió, szakmai lapok, nem szakmai lapok, internet (Szabó, 2001) (Lehota et al.,
2001);
A vezetők döntéseiket különböző „működési területeken” hozzák, illetve döntéseik különböző
tárgyúak lehetnek (Hanyecz, 1994). A vállalati működés fő területei: pénzügyek, termelés és
szolgáltatás, marketing és kereskedelem, valamint termelési tényezők. A döntések irányulhatnak a
gazdálkodás valamely területére, így piaci-gazdasági, műszaki és szervezési döntésekről beszélhetünk.
A vizsgálat tárgyát képezte, hogy az élelmiszeripari társas vállalkozások alkalmaznak-e valamilyen
hagyományos, vagy integrált vállalatirányítási információs rendszert, vagy azok egy részrendszerét,
továbbá, hogy az alkalmazott rendszerek milyen feladatok ellátására alkalmasak, rendelkeznek-e a
jelen helyzet elemzéséhez, vagy előrejelzések készítéséhez alkalmas eszközökkel.
A kutatáshoz szükséges adatok beszerzése kérdőívekkel, illetve néhány nagyobb vállalkozás
esetében személyesen, interjúk segítségével történt meg.
Az elvégzett vizsgálatok:
Cronbach-alfa tesztet végeztem annak megállapítására, hogy a vezetők által a kérdőív kérdéseire
adott válaszok konzisztensnek tekinthetők-e.
• Meghatároztam, hogy működési területenként és a döntés tárgya szerint milyen gyakorisággal
használják a vezetők az egyes információforrásokat, illetve az azokból képzett információforrás
csoportokat.
• Klaszter analízist végeztem, melynek során megvizsgáltam, hogy a vezetők válaszaik alapján
milyen hasonló információforrás használatot mutató csoportokba sorolhatók be.

•

3. Eredmények
A részvétel önkéntes volta következtében a megkeresett 250 élelmiszeripari társas vállalkozásból
27 vállalkozás vezetői, összesen 59-en vettek részt. A vezetők közel fele-fele arányban tartoztak a
felsővezető (47%) és a középvezető (53%) szinthez. Szintén közel azonos volt a korlátolt felelősségű
társaságból (47%) és a részvénytársaságból származó vezetők (51%) aránya. A kitöltött kérdőívek
maradék 3%-a szövetkezeti vezetőtől érkezett vissza. Az éves árbevétel szerinti megoszlás a
következő volt: a vezetők 47%-a 51-1000 millió forint éves árbevétellel rendelkező cégnél, 53%-a
1000 millió forint feletti árbevétellel rendelkező cégnél dolgozott. A legtöbb vezető olyan vállalatot
vezetett, ahol a foglalkoztatottak száma 50-99 fő (29%), 100-149 fő (17%), 500-999 fő (12%), vagy
250-299 fő (10%) volt. Ezek a vezetők a felmérés résztvevőinek kétharmadát tették ki. Az 1000 főnél
több dolgozót foglalkoztató cégek aránya a felmérésben 7% volt. A válaszok tizenhárom féle
élelmiszeripari fő tevékenységet végző vállalkozástól érkeztek. Elsősorban azok a vezetők mutattak
kitöltési hajlandóságot, akiknek a cége húsfeldolgozással és tartósítással (19%), tejtermékek
gyártásával (17%), kenyér és friss tésztafélék gyártásával (12%), baromfihús feldolgozásával és
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tartósításával (10%), vagy máshova nem sorolt egyéb élelmiszer gyártásával foglalkoztak (8%). Ezek
a vezetők töltötték ki a kérdőívek kétharmadát.
A kérdőív információforrások használatának gyakoriságát felmérő részénél Cronbach-alfa tesztet
végeztem (1. táblázat) annak megállapítása érdekében, hogy a vezetők válaszai nem
ellentmondásosak-e. A vezetők válaszai a hétféle vizsgálati szempont közül hat esetben konzisztensek,
míg egy esetben – piac-gazdasági tárgyú döntéseknél – ellentmondásosnak tűnnek e teszt alapján.
Ebben az esetben a vizsgált 48 információforrásból tizenkettőt kellene figyelmen kívül hagyni ahhoz,
hogy a Cronbach-alfa értéke 0,7 feletti, azaz konzisztens legyen. Így további vizsgálat esetén a vizsgált
minta elemszámának növelése, új kérdőíves felmérések készítése jelenthet megoldást.
1. táblázat. A kérdőív kérdéseire adott válaszokból számított Cronbach-alfa teszt értékei
Működési terület
Cronbach-alfa
Pénzügyek
0,731
Termelési tényezők
0,808
Termelés, szolgáltatás
0,859
Marketing, kereskedelem
0,864
A döntés tárgya
Cronbach-alfa
Piaci-gazdasági
0,598
Műszaki
0,910
Szervezési
0,860
Működési területenként vizsgálva a döntéshez szükséges információforrásokat, a vezetők válaszai a
következőképpen összegezhetők:
Pénzügyi területen a felsorolt 48 információforrásból nyolcat használnak előszeretettel a vezetők
ezek: a tervezés, kontrolling, pénzügy és számvitel, beszerzés, vezetők, szakmai lapok, internet és
bankok.
A termelési tényezők területén viszonylag kevés, mindössze három olyan információforrás van,
ami a vezetők véleménye szerint kiemelkedő fontosságú: a termelés, a vezetők és a tervezés
információi.
A termelés és szolgáltatás területén a termelés az első, legfontosabb információforrás, majd ettől
jelentősen lemaradva következik öt másik: tervezés, vezetők, értékesítés, beosztottak és a
készletgazdálkodás. A többi információforrás használata elhanyagolható.
A vezetők szerint a marketing és kereskedelemi döntések igénylik a legtöbb információforrást. Az
első helyen álló értékesítés után még következik tíz másik: a tervezés, kontrolling, szakmai lapok,
vezetők, pénzügy és számvitel, vevők, internet, tulajdonosok, versenytársak és a készletgazdálkodás.
Az 1. ábra a vizsgált négy működési területen az információforrások használatának gyakoriságát
összegezve tartalmazza. Az ábra oszlopai azt mutatják, hogy a vezetők hány százaléka sorolta be az
egyes információforrásokat a nem használt (0), a néha használt (1), a gyakran használt (2) és a mindig
használt (3) kategóriákba. Az értékek a bal oldali tengelyről olvashatók le. A ♦ (gyémánt) jel pedig
azt mutatja, hogy az egyes információforrások az összes lehetséges, maximálisan adható pontszám
hány százalékát kapták a vezetőktől; az értékek a jobb oldali tengelyen láthatóak.
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Adott pontszám aránya a maximálisan adhatóhoz

1. ábra. Élelmiszeripari társas vállalkozások vezetőinek információforrásai és azok használatának
gyakorisága (működési területek szerinti vizsgálat eredményeinek összesítése)
A döntések lehetséges információforrásait a döntés tárgya szerint vizsgálva, az eredmények a
következők:
A piaci-gazdasági döntések meghozatalakor hét olyan információforrás van, amit a vezetők
előszeretettel alkalmaznak, ezek: a tervezés, a kontrolling, a pénzügy és számvitel, a többi vezető, a
beszerzés, a szakmai lapok és az internet. A többi információforrás használata sokkal kevésbé
jellemző.
A műszaki döntéseknél a leggyakrabban használt információforrások köre szűkebb, a döntéshozók
legtöbbször megelégszenek három információforrással: a termelési információk használata
kiemelkedő, ezt követik még a vezetők és harmadikként a beosztottak.
A szervezési döntések esetében kiemelkedő fontosságú a termelés, mint információforrás, ezt
követően második helyen állnak a vezetők, majd ettől jelentősen kisebb mértékben a beosztottak. A
vezetők válaszai alapján a döntéshozók a szervezési döntéseknél használják a legkevesebb
információforrást.
A 2. ábrán a piaci-gazdaság, műszaki és szervezési döntések információforrásainak használati
gyakorisága látható összegezve. Az ábrán az oszlopokból és a bal oldali tengelyről leolvasható, hogy a
felmérésben részt vevő vezetők hány százaléka sorolta be az egyes információforrásokat a nem
használt, a néha használt, a gyakran használt, illetve a mindig használt kategóriákba. A ♦ (gyémánt)
jel és jobb oldali tengely az információforrásokra adott illetve maximálisan adható pontszám arányát
mutatja.
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Adott pontszám aránya a maximálisan adhatóhoz

2. ábra. Élelmiszeripari társas vállalkozások vezetőinek információforrásai és azok használatának gyakorisága (a
döntés tárgya szerinti vizsgálat eredményeinek összesítése)

Az előbbi 48 információforrásból képzett 10 információforrás csoportot vizsgálva kiderült, hogy a
vezetők a vállalkozásban működő belső beszámoló rendszer adataira, a körülöttük lévő emberekre,
valamint a médiából származó információkra támaszkodnak leginkább a döntéseik meghozatalánál. (3.
és 4. ábra) A negyedik helyen a működési terület szerinti összesítésben az üzleti környezet, míg a
döntés tárgya szerinti összesítésben a kutatóintézetek következnek. Ötödik helyen szerepelnek mindkét
felmérés szerint a szakmai körök. A legkevésbé használt információforrások közé tartoznak a
kormányzati szervek, a statisztikai források és az adatbankok. A kutatóintézetek szerepe nem
egyértelmű az összesítés szerint: míg a működési területek szerinti vizsgálatban ez az utolsó előtti
helyen szerepel, addig a döntés tárgya szerinti vizsgálatnál a média után, negyedikként következik.
Mindkét féle felmérés szerint a civil szervezetek szerepelnek utolsóként.
Az információs rendszerekre vonatkozó kérdésekre válaszoló 26 élelmiszeripari társas vállalkozás
62%-ában használtak – a vezetők állítása szerint – valamilyen integrált vállalati információs rendszert.
A felmért cégek 46%-ában működött egyetlen integrált információs rendszer, ami ellátta a vezetőket a
döntésekhez szükséges belső információkkal. 15%-nál működött egynél több integrált
vállalatirányítási rendszer egy, vagy több részrendszere. Ott, ahol a vállalkozáson belül többféle (nem
integrált) információs rendszert is alkalmaztak, a vezetők nem tudtak egyértelműen állást foglalni
abban, hogy e rendszerek között van-e kapcsolat.
A vállalkozások felében működtettek standard, a piacon kapható rendszer a saját igényeknek
megfelelően módosítva, paraméterezve. Közel ugyanennyi helyen (46%) dolgoztak a cég
megbízásából külső szakemberek által fejlesztett információs rendszerekben. Nagyon kevés volt
azoknak a cégeknek az aránya, ahol saját, belső szakemberek által kifejlesztett szoftvereket használtak,
mindössze a vizsgált cégek 15%-ára volt ez jellemző.
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(működési területek szerint vizsgálva, összesítés)
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4. ábra. Információforrás csoportok használatának gyakorisága
(döntés tárgya szerint vizsgálva, összesítés)

Az 5. ábrán látható, hogy a megkérdezett élelmiszeripari társas vállalkozásokban az információs
rendszereket egyes feladatok ellátására milyen mértékben alkalmazták: A legtöbb vállalatnál
könyvelési és azzal összefüggő feladatok ellátására használták a rendszereket (81%). Második helyen
a számlakészítési funkció használata állt (77%). Gyakori volt még az információs rendszerek
alkalmazása az irodai feladatok ellátására, a raktárkészlet nyilvántartására, a szállító és vevőadatok
nyilvántartására. Ezeket a funkciókat a felmért cégek 73%-ában vették igénybe. Jóval kevesebb
helyen, a vállalkozások mindössze alig több, mint háromtizedében használták a számítógépes
programokat logisztikai feladatok segítéséhez, illetve egyéb feladatokra (19%).
A cégek mindössze 15%-ában alkalmaztak információs rendszereket az erőforrások tervezéséhez.
A cégek vezetőinek véleménye szerint a rendszerük támogatást nyújt a jelenlegi helyzet elemzéséhez,
viszont mindössze a rendszerek 31%-ánál van lehetőség előrejelzések készítésére.
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5. ábra. Az élelmiszeripari társas vállalkozások információs rendszerei által ellátott feladatok
A klaszteranalízis két, egymástól jól elkülöníthető vezetői csoportot eredményezett. A 2. táblázat a
klaszterek jellemzőit mutatja. Az első klaszterbe közel fele-fele arányban tartoznak felső- és
középvezetők, a felsővezetők kis túlsúlyával. A második csoportban jelentős többséget képviselnek a
középvezetők.
Az első klaszter jellemzői: A vezetők az embereket használják legfőbb információforrásukként.
Közel ugyanilyen mértékben támaszkodnak a belső beszámoló rendszerek adataira döntéseik
meghozatalánál. Használat gyakorisága szempontjából a következő terület, ahova információért
fordulnak, az üzleti környezet, a kormányzati szervek, a szakmai körök és a média. Az
információforrások utolsó, legkevésbé használt körébe a statisztikai információforrások és adatbankok,
a kutatóintézetek és a civil szervezetek.
A második, elsősorban középvezetőket tartalmazó klaszter jellemzői: Bár itt is az emberek és a
belső beszámoló rendszerek tartoznak a leggyakrabban felhasznált információforrások közé, a klaszter
tagjai általában kevesebb információforrással dolgoznak, mint az első csoportba tartozó vezetők.
Szinte kizárólag csak erre a két információforrásra támaszkodnak a döntéseik meghozatala során. Ezek
a vezetők nem, vagy alig használják az üzleti környezetből, a szakmai környezettől és a médiából
származó információkat. Az információforrások harmadik körét, a kormányzati szervektől, a civil
szervezetektől, a statisztikai kiadványokból és adatbankokból, valamint a kutatóintézetekből származó
információkat ez a vezetői kör gyakorlatilag nem használja vállalati döntései során.
2. táblázat. A vezetők csoportjainak jellemzői
(0: nem használt forrás, 1: néha használt forrás, 2. gyakran használt forrás)
Megnevezés
Klaszter 1 Klaszter 2
Vezetői szint
felső, közép
közép
Információforrás csoport
Emberek
2
1
Üzleti környezet
1
0-1
Kormányzati szervek
1
0
Civil szervezetek
0-1
0
Belső beszámoló rendszerek
1-2
1
Statisztikai információforrások
0-1
0
Kutatóintézetek
0-1
0
Adatbankok
0-1
0
Szakmai körök
1
0-1
Média
1
0-1
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4. Következtetések
A vizsgált minta a kutatásban önkéntesen részt vállaló élelmiszeripari társas vállalkozások felső- és
középvezetőinek köréből állt. A vállalkozások vezetői a vártnál kisebb mértékben voltak aktívak, így
az eredmények a vizsgált mintára vonatkoztathatók, azokból csupán sejteni lehet bizonyos
tendenciákat.
A vezetők következetesen a belső beszámoló rendszer különböző részeiből származó adatokra,
információkra támaszkodnak elsődlegesen. Emellett azonban ugyanilyen mértékben hozzák meg
döntéseiket más emberektől származó információkra alapozva. Mint általában az emberekre, a DélAlföld régió élelmiszeripari vállalkozások vezetőire is hatással van a médiából származó rengeteg
adat, a média csoportból származó információkat tartják a vezetők a harmadik leggyakrabban használt
forrásnak. A maradék hét információforrás csoportot már csak fele akkora, vagy még kisebb
mértékben tartják fontosnak a döntéseik meghozatalánál.
A belső beszámoló rendszerek és az emberek elsődlegessége, mint információforrás, összhangban
áll azzal az elvárással, mely szerint egy gazdasági szervezetnél vezetőknek elsősorban a szervezet
belső környezetéből származó, az onnan gyűjtött tényadatok feldolgozásából létrehozott információkra
alapozott döntéseket kell hozniuk. Hiszen az adatokra, információkra alapozott döntés „racionális”. A
döntések ugyanakkor nem függetleníthetők az interperszonális kapcsolatoktól. Az emberi kapcsolatok
– különösen a munkahelyen belüliek –, a formális és informális kommunikáció révén szerzett
információk is jelentős hatást gyakorolnak a döntéshozókra és ezen keresztül a szervezeti döntésekre.
Az, hogy más információforrás csoportokat a vezetők ritkábban használnak, több okra vezethető
vissza:
• a belső információs rendszer adataiban megbíznak és kiegészítve az emberektől kapott
információval a legtöbb esetben a döntésekhez elégségesnek tartják;
• a cég belső rendszere, az emberek és a média elegendően sok információval látja el a vezetőket,
nincs idejük egyéb információforrásokat felhasználni;
• előfordulhat, hogy a többi információforrás csoport használata kevésbé formális, vagy nem
egyértelmű, így nem tudatosul.
Megállapítható, hogy termelő vállalkozásokról lévén szó, a legfontosabb információforrást
közvetlenül a szervezet információs rendszerének termeléssel kapcsolatos, vagy ahhoz szorosabban
kötődő része képezi. Ezek azonban elsősorban a tranzakció feldolgozó rendszereket, illetve az azokból
nyert információkat jelentik. Olyan információs rendszerek használata, amelyek kifejezetten a
döntések meghozatalának támogatására vannak felkészítve, nem jellemző azoknál az élelmiszeripari
vállalkozásoknál, amelyek vezetői a kutatásban részt vettek. Ennek lehetséges oka lehet, hogy a
vezetők
• nem ismerik a döntések támogatására alkalmas rendszerek képességeit;
• nem bíznak benne, különösen egy gyorsan változó gazdasági és jogi környezetben;
• nem látják értelmét a rendszerbe való beruházásnak, félnek attól, hogy nem térül meg.
Minden vizsgált vállalkozásban használnak valamilyen típusú számítógépes rendszert. A vezetők
tisztában vannak az információs rendszerek használatának szükségességével. A vezetők által felsorolt,
információs rendszer által ellátott feladatok alapján olyan rendszerekről van szó, amelyek alkalmasak
a jelenlegi helyzet elemzésére, ugyanakkor a vizsgált cégek csupán egyharmadánál állították a
vezetők, hogy a rendszerük képes előrejelzések készítésére is. Nem feltétlenül van ez így, hiszen már
egy táblázatkezelő is tartalmaz olyan szolgáltatásokat, amelyek alkalmassá teszik ilyen a feladatra.
Sokkal inkább arról van szó, hogy a vezetők nem ismerik az információs rendszerükben rejlő
döntéstámogató képességeket.
A vezetői válaszok alapján két, egymástól jól elkülöníthető csoport figyelhető meg. Az első vezetői
csoportot azok az élelmiszeripari közép- és felsővezetők alkotják, akik a döntéseikhez inkább
támaszkodnak információkra, míg a másik csoportot a főként középvezetőkből álló,
információforrásokat kevésbé használó vezetők alkotják. Az első csoportba tartozók szélesebb körben
szerzik be a döntéshozatalhoz fontosnak tartott információkat, nem csak belső, hanem külső
információforrásokat is igénybe vesznek. A második, nagyrészt középvezetőkből álló csoport jobbára
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megelégszik a vállalat rendszereiből származó belső információkkal, illetve az emberektől származó
információkkal.
Az első csoport tehát a felsővezetőkre jellemző tulajdonságokat mutatja, annak ellenére, hogy a
csoport tagjainak közel fele a középvezetők köréből származik: ők azok, akik a nem vagy rosszul
strukturált problémákról döntenek, hosszú távú stratégiai döntéseket hoznak. Mivel ezekhez a
feladatokhoz az információs rendszer egyáltalán nem, vagy csak részben nyújt támogatást, más, a
szervezeten kívüli forrásokból is be kell szerezniük információkat.
A második csoport a középvezetők csoportja, bár néhány felsővezető is ide tartozik. A
középvezetők általában olyan időtávú és jelentőségű kérdésekben döntenek, amelyek esetében a belső
beszámoló rendszerek, kiegészítve emberektől származó adatokkal, már elegendő információt
nyújtanak a döntések meghozatalához.
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ABSTRACT
In this paper the Hungarian light trap data (1973-93) of Operophtera brumata, L., an
important pest in forestry and horticulture are analysed. The life cycle of the Lepidoptera
is introduced and the activity of the pests is estimated. We prove that the gradation of the
pests has the same periodicity as sunspot cycle has, the gradation peak as feedback is
delayed by about two years. The population dynamics of the pest is defined also by
climatic parameters. The most effective climatic parameters in this time slice were the
sum of precipitation in June and the sum of sunny hours in October. The model is
analysed, the model diagnostics is given and an outlook is described on the planned future
research, development and application.

ÖSSZEFOGLALÓ
A kis téliaraszoló (Operophtera brumata L.) 1973 és 1993 közötti magyarországi
fénycsapda adatai alapján becsüljük az erdészeti és kertészeti szempontból is fontos
szerepet játszó kártevő éves aktivitását. Bemutatjuk a kártevő életciklusát és igazoljuk,
hogy a Lepidoptera faj gradációja a napfolttevékenység ciklusaival azonos hosszúságú
ciklusokból áll, valamint a napfolt ciklusokra néhány éves késéssel gradációs csúccsal
felel. A kártevő populációdinamikáját ezen kívül különböző meteorológiai tényezők is
befolyásolják. A vizsgált időszakban a legmeghatározóbb klimatikus paraméter a júniusi
csapadékösszeg, valamint az októberi napsütéses órák számának összege. A közelítő
modellünket elemezzük, a modell diagnosztikáját közöljük, továbbá kitekintést nyújtunk a
további általánosítás, fejlesztés és alkalmazás lehetőségeire.

1. Bevezetés
A klímaváltozás globális környezeti probléma, ami mára központi kérdéssé vált. Nemzetközi
adatok szerint 1950 és 2003 között a Föld felszínének átlaghőmérséklete 13,87 °C-ról 14,52 °C-ra
növekedett. A globális felmelegedés következménye a szélsőséges meteorológiai események
számának és intenzitásának növekedése, ami a globális és regionális klíma megváltozását egyaránt
eredményezheti (VAHAVA, 2006). Fokozatosan növekvő időskálán a földrajzi és meteorológiai
jelenségek mellett többek között csillagászati jelenségek – például a megközelítően 11 éves
napfoltciklus (fler), többletsugárzást okozva – is hatnak a Föld hőmérsékletére, valamint a rovarok
populációdinamikájára. Kérdéses, hogy a rovarok közül a mezőgazdasági és erdészeti kártevőkre
milyen hatással lehetnek ezek a tényezők maguk, illetve ezen tényezők változásai. Hazai kutatók évek
óta foglalkoznak a kis téliaraszoló fénycsapdázásának eredményességének vizsgálatával időjárási
frontok alkalmával (Puskás & Nowinszky 1998; 2008, Nowinszky & Puskás, 1998, Nowinszky et al.,
2008), és a Péczely-féle makroszinoptikus helyzetek idején (Nowinszky & Puskás 2002). A klimatikus
paraméterek múltbeli és várható hatásait az élő gerinctelen közösségekre az utóbbi években számos
kutató vizsgálta Drégelyi-Kiss et al., 2008, 2009, Sipkay et al., 2008, 2009, Diós et al., 2009).
Dolgozatunkban egy tömeges erdészeti és kertészeti kártevő Lepidoptera faj, a kis téliaraszoló
(Operophtera brumata Linnaeus, 1758) aktivitását vizsgáljuk a napfoltciklus, valamint meteorológiai
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paraméterek függvényében. E faj egyike a legrégebben ismert és időnként tömegesen előforduló
erdészeti, illetve gyümölcsfakártevőknek, ezért populációdinamikai vizsgálata kiemelt jelentőségű.

2. Anyag és módszerek
2.1. A vizsgálatban felhasznált adatok
A vizsgálatba a rendelkezésre álló harmincegy év adatai helyett csupán huszonegy év (1973-1993)
252 hónapjának fénycsapda és meteorológiai adatait vontuk be, mert csak ebben az időszakban volt az
adatfelvétel egységesnek tekinthető.
A fénycsapda adatok az Országos Növényvédelmi és Erdészeti Fénycsapdahálózat erdészeti
adatbázisából származnak. A 63941 befogott hím egyed adata az alábbi kilenc erdészeti
fénycsapdaállomásról való: Felsőtárkány, Gerla-Gyula, Mátraháza, Répáshuta, Sopron,
Szentpéterfölde, Tolna, Tompa, Várgesztes.
A rovarökológiai kutatásoknál a legelterjedtebben alkalmazott gyűjtőeszközök az attraktív csapdák,
ezek közül is a fénycsapdák, amelyek az éjjel aktív rovarokra csalogató hatást fejtenek ki. A gyűjteni
kívánt rovarcsoporttól, a terület klimatikus viszonyaitól és a feldolgozás céljától függően, a
fénycsapdázással foglalkozó kutatók számos fénycsapda típust fejlesztettek ki. A fénycsapdák
lényege, hogy valamennyi csapdához valamilyen mesterséges fényforrás csalogatja oda a rovarokat. A
legegyszerűbb fénycsapdák gyűjtő illetve ölőszerkezettel nem is rendelkeznek, több fénycsapda
típusnál a rovarok megölését elektromos árammal végzik. A fénycsapdákban többféle ölőanyagot
használnak. Gyakoriak a klórozott szénhidrogének, mint tetraklór-etilén, triklór-etilén, tetraklór-etán,
valamint egyéb veszélyes mérgek: kálium-cianid, nátrium-cianid NOWINSZKY (2003).
A fénycsapda hálózat kiépítését 1960-as évek elején a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi
Minisztérium Növényvédelmi Szolgálata rendelte el országosan. Az összesen mintegy 150 fénycsapda
most már több mint 40 éven keresztül szolgáltat adatokat a rajzásfenológia, a rovarökológia kutatói
számára HERCZIG (1983). Az országos hálózat hatalmas mennyiségű és felbecsülhetetlen tudományos
értékű adatot szolgáltatott entomológiai kutatások részére. A Jermy-típusú fénycsapda (1. ábra)
terelőlemez nélküli, fényforrása 2 m magasságban elhelyezett 100 W-os normál égő, színhőmérséklete
2900 °K, az ölőanyaga kloroform. A növényvédelmi csapdák április 1-től október 31-ig, minden este
18 órától hajnali 4 óráig (UT) üzemelnek, míg az erdészeti fénycsapdák éppen a téli araszolók
rajzásának követése érdekében a fagyos időszak kivételével a tél beálltáig gyűjtenek.

1. ábra. A Jermy-típusú fénycsapda (fotó: Kúti Zs.)
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A meteorológiai adatok a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Matematika és
Informatika Tanszékének AIIR (Agroökológiai Integrált Információs Rendszer) adatbázisából
származnak, a meteorológiai állomások közül egy – Budapest (mint kiemelt) – állomás napi adataival
dolgoztunk. A napi értékek az adatbázisban a csapadékmennyiséget, a középhőmérsékletet, a
napfényes órák számát és a relatív páratartalmat tartalmazzák.
A fénycsapdahálózatból a lepkék rendjének az egyik legnagyobb fajszámú családjába tartozó
tömeges erdészeti és kertészeti kártevő Lepidoptera fajt, az araszolólepkék (Geometridae) egyik
leggyakoribb hazai képviselőjét, a kis téliaraszolót (Operophtera brumata) választottuk.
2.2. Az Operophtera brumata jellemzése
Az Operophtera brumata egynemzedékes, egész Európában, Transz-Kaukázusban és KeletÁzsiában elterjedt közönséges faj, Euroszibériai faunaelem. Észak-Amerikába is behurcolták, ahol
mára már szintén jelentős lombrágóként tartják nyilván. A síkságtól a magashegységig mindenütt
megtalálható. Polifág, igen sok tápnövényét ismerjük (Szabóky, Csóka, 2008).
Az ősszel és télen lerakott peték áttelelnek. Tavasszal időjárástól függően március elejétől,
közepétől kelnek ki a még sötét testű és fekete fejű hernyók. A hernyók kikelése rendszerint egybeesik
a lombos fák fakadásával. A petéből kikelő hernyók eleinte a fakadó rügyeket károsítják, ilyenkor
teljesen berágják magukat a rügyekbe, később a virágbimbókat, és a virágokat rágják. Lombfakadás
után a levélcsomókat lazán összeszövik, a rágás mindig összefont levelek között történik, a leveleket
lyuggatják, vagy karéjosan rágják. Egy hernyó tápanyag szükséglete 40-50 cm2 levélfelület. A hernyók
főleg éjjel rágnak. Időjárástól függően 25-40 nap alatt fejlődnek ki (Tóth, 1999), ezalatt 5 fejlődési
fokozaton haladnak végig. Május első felében kezdenek távozni a fákról, ahol május közepén már csak
a parazitált hernyók találhatók. A kifejlett hernyó mérete 25-30 mm (Csóka, 1995), amelyek a fákról
selyemszálon leereszkednek, vagy a törzsön lemásznak, és a talaj felszínén (47,2 %) vagy a talaj
legfelső 3-8 cm-es rétegében (52,8 %) kemény falú gubót szőve bábozódnak be. A bábok a korona
védőlombja alatt koncentrálódnak, a bábozódás mélysége a talaj tulajdonságaitól és az aljnövényzettől
függ, kötött talajon 2 cm, homoktalajon 6 cm mélyen. A nyarat bábállapotban diapauzában töltik, majd
októbertől január elejéig rajzanak. A bábból való kikeléshez rendszerint egy nagyobb, áztató jellegű
őszi eső szükséges. A bábokból az első fagyok után kelnek ki a lepkék. A lepkék kikeléséhez nagyobb
csapadék és megfelelő hőmérséklet szükséges (fagymentes időszak). A lepke általában október végén
jelenik meg.
A hímek rendszeresen pár nappal korábban jelennek meg, mint az apró szárnycsökevényt viselő
nőstények. Napközben az avaron vagy a fatörzsön ülve pihennek. A hímek az őszi napnyugtától (kb.
16 órától) kezdve repkednek a lomb nélküli fák között. A rajzása hóesésben is folyamatosan tart, csak
az egybefüggő vastag hótakaró és az erős fagyok jelentenek akadályt (Szőcs, 1976). A rajzás 6-8 hétig
tart. Erős november eleji fagy és hótakaró esetén a rajzás szünetel, de felmelegedés után decemberben,
sőt gyakran még januárban folytatódik. A repülés optimális hőmérséklete 5-10 °C. A lepkék
napközben kelnek ki, a hímek aktivitása naplemente után kezdődik és kb. éjfélig tart. A hímek a
mesterséges fényt tömegesen keresik fel, alacsony légnyomás esetén a rajzás intenzitása sokszorosára
nő. A szárnycsonkos nőstények éjjeli és kora reggeli órákban hagyják el a bábokat, gyalogolva
igyekeznek a legközelebbi fatörzshöz, amelyen felfelé haladva a koronába jutnak. A hímek a fa törzse
körül repkednek, és ott keresik fel a törzsön felfelé mászó vagy még az avarlevelek között lévő
röpképtelen nőstényeket és megindul a párzásuk. A kopula több óráig tart, utána a hím 2-3, a nőstény
8-9 napig él (Győrffi, 1957). Egy-egy nőstény által lerakott peték száma 200-300 is lehet. Felfelé ívelő
gradáció esetében ez a peteszám 450-500-ig emelkedhet, majd a gradáció összeomlása után ismét az
alacsonyabb értékre száll vissza. (Jermy, Balázs, 1993). A megtermékenyített nőstények a fák
koronájában általában a rügyek közelében, a rügypikkelyek közé helyezik el petéiket egyesével, vagy
2-3 petéből álló kisebb csoportokban.
A hosszú meleg ősz ismétlődő esőkkel elősegíti az elszaporodásukat. A lepkék rajzása
szempontjából fontos, hogy az esti órákban kedvező meleg és kissé csapadékos időjárási körülmények
uralkodjanak. Ezzel szemben előnytelen számára a hideg, csapadékos tavasz. A késő tavaszi fagyok
pedig jelentős lárvapusztulást okozhatnak. A tömegszaporodást és a rajzásmenetet is jól jelzi a
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fénycsapdákra szívesen repülő szárnyas hímek egyedszámának fokozatos növekedése. Rajzásuk
erdőben 5-7 nappal korábban kulminál, mint gyümölcsösökben (Kovács, 1962). A gradációja nagyon
intenzív és ciklikus, viszonylag rövid ideig tart (Schwerdtfeger, 1969). Nálunk a gradációja 3-5 évig
tart (Szontagh, 1980). A fénycsapda adatok szerint tömegszaporodása 10-11 évenként ismétlődik. Az
araszolók okozta tarrágásokban az Operophtera brumata domináns faj, általában tölgyesekben,
gyertyános-tölgyesekben szaporodik el tömegesen, gyümölcsösökben is jelentős károkat okozhat.
Tömegszaporodását a meleg száraz tavaszi időjárás segíti elő, a hideg esős tavaszi időjárás gátolja a
szaporodását és a gradáció összeomlását eredményezi (Szontagh, 1980).
Magyarországon 1962-től 4 tömegszaporodási ciklusa volt. Gradáció csúcsai 1961, 1971-72, 1982,
1992 (Tóth, 1999).
2.3. A vizsgálat módszere

2. ábra. Napfolt ciklusok (1950-2010), a havi relatív napfoltszámok (kékkel) és a simított adatsor
(pirossal) a Sunspot Index Data Center (SIDC) nyílt adatbázisából származnak.
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3. ábra. Egységnyi működő fénycsapda napokra eső egyedszám
(1963-2006, kékkel, bal tengelyen, az adatfelvétel csupán 1973-1993-ig tekinthető egységesnek),
valamint a simított havi relatív napfoltszámok (pirossal, jobb tengelyen, a simított adatsor a Sunspot
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Index Data Center nyílt adatbázisából származik). Magyarországon 1961-től 4 tömegszaporodási
ciklus figyelhető meg. A gradáció csúcsai: 1961, 1971-72, 1982, 1992, melyek minden ezek közül
minden alkalommal a napfoltciklusok déli komponensének a közepére estek.
A rendelkezésre álló fénycsapdahálózati adatokból működő fénycsapda napokra eső (normalizált)
egyedszámot számoltunk, ezzel a különböző évekre vonatkozó adatokat összehasonlíthatóvá tettük.
Nowinszky (2000) szerint az egyedszám évekre vonatkoztatott, a napfolttevékenységgel azonos
periódusú ciklikusságot mutat (2. ábra). A gradáció csúcsai a napfolttevékenység déli komponenseinek
a közepén helyezkednek el (3. ábra). Ezért a működő fénycsapda napokra eső egyedszámra 21 éves,
2
A * ( x − B ) + C alakban felírható (másodfokú) ciklusos modellt illesztettünk ( x = 1,2,...,11 , az
1973. évben x = 2 ). A ciklust a modell változójának és a B = 6 paraméter segítségével 11 évben
rögzítettük, mert éves adatokkal dolgozva a törtszámú ciklus nem értelmezhető. A legkisebb
négyzetek elve alapján optimalizálva az együtthatókra A = 0,9164 , C = 6,425 adódott (R2=0,311,
F=73,5).
A modellt meteorológiai indikátorok bevezetésével kívántuk javítani.
A napi adatokból képeztük minden hónapra a havi hőmérséklet- és csapadékösszegeket, illetve átlagokat. Ugyanígy a napfényes órák számára és a relatív páratartalomra is előállítottuk a megfelelő
havi összeg- valamint átlagindikátorokat. A többváltozós lineáris regressziót stepwise módszerrel, az
SPSS 17 programmal végeztük, ennek segítségével határoztuk meg a működő fénycsapda napokra eső
(normalizált) egyedszámot leginkább meghatározó indikátort, végül regressziós diagnosztikát
végeztünk.

3. Eredmények
A stepwise módszer a ciklikus modellen kívül a június havi csapadék összegét, valamint az
októberi napfényes órák számának összegét válogatta be a modellbe (1. táblázat). Az R2=0,689-re
növekedett, a modellre vonatkozó ANOVA F értéke 12,55 (Sig.=0,000) lett. Az együtthatók
becslésére vonatkozó t-próbák számított értékei a ciklikus modellre, a konstansra, a júniusi és az
októberi indikátorra mint változókra az alábbiak: 2,67; 2,50; 2,81; -4,26 (Sig.= 0,016; 0,023; 0,012;
0,001). Az indikátorokkal bővített modell standard hibája 144,16-ról 60,24-re csökkent a ciklikus
modelléhez képest (4. ábra).
1. táblázat. A ciklikus modellt és a meteorológiai paramétereket tartalmazó modell együtthatói és az
együtthatókra vonatkozó regressziós diagnosztika eredményei
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Függő változó: éves normalizált egyedszám (1973-93)

A ciklikus modell magyarázat lehet arra, hogy a lepke gradációjának ciklusossága megegyezik a
naptevékenység 10-11 éves ciklusával. Ennél a fajnál a naptevékenység pozitív módon befolyásolja az
aktivitást. A gradáció csúcsok egy, illetve két évvel később követik a naptevékenység görbéinek
csúcsait, ez természetszerű, hiszen az egynemzedékes fajok egyedeinek a környezeti változásokra
adott visszacsatolásai elhúzódó jellegűek.
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4. ábra. A (másodfokú) ciklikus modell és az indikátorokkal bővített modell becslései (1973-1993)
A hernyók júniusban fejezik be fejlődésüket, ekkor indulnak el a lombkoronából a talaj felé
bábozódni. A csapadék következtében a talaj nedvességtartalma nő, így a vizes talaj lehetővé teszi,
hogy a fejlett hernyók nagyobb százaléka sikeresen bábozódjon. Ez indokolja a júniusi
csapadékösszeg meghatározó szerepét.
Az októberi napfényes órák összege negatív együtthatóval szerepel a modellben. A többnyire
október végén kikelő lepkéknek a kikelést megelőzően fagyra van szükségük. Amennyiben az október
napos, meleg, és a fagy későn következik be, ezt követően általában rövidebb a repülésnek kedvező
(5-10 °C-os napi középhőmérsékletű) időszak, ami a fogások sikerességét gátolja.

4. Kitekintés
Modellünket a továbbiakban hosszabb idősorra és más Lepidoptera fajokra is kiterjesztjük. A
hosszabb idősorok vizsgálatánál gondot jelent, hogy a felvételezés nem volt egységes az elmúlt
évszázad második felében, ami az összehasonlíthatóságot nehezíti. Előzetes vizsgálataink alapján
sejtésünk, hogy a klimatikus viszonyok változása okozhatja, hogy egyes időszakokban más-más
meghatározó meteorológiai paramétert kell bevonni a modellbe. Ezek a paraméterek az évek
klimatikus karakterét is jellemezhetik. A modellben szereplő paraméterek megváltozásának leírása a
klimatikus jelleg indikátor-típusú jellemzését alapozhatja meg. A modellek regionális klímamodellek
becsléseivel futtatva a különböző fajok populációdinamikai válaszadásának sztochasztikus modellalapú előrejelzésére lehetnek alkalmasak.
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ABSTRACT
While studying the use of mobile communication devices it can be concluded that
different types of wireless communications networks offer different services. The
interpretation of the mobile Internet in the technical literature is fully unambiguous and
may give rise to misunderstandings although it can be regarded to be a well defined area.
Mobile systems develop very dynamically both as regards the speed of data transmission
and services. The third generation technology (3G) and the wireless network (Wi-Fi) are
similar and different in various respects. The wireless access to the Internet can be
realised with several different technical solutions. However, the business assessment of
the mobile technology must not be done only on the basis of the technology and taken out
of its environment randomly since the whole area is very complex. The Internet
technology and the Internet network have become essential communication tools in
business processes recently. Using the Internet by means of mobile appliances increases
the possibilities. If we study the business process the expenses, advantages, disadvantages
can be seen well. Nowadays these applications are more and more successful in the
following areas such as in agriculture, in different parts of food industry, in extension
services, precision agriculture and logistics.

ÖSSZEFOGLALÓ
A mobilkommunikációs eszközök vizsgálata során megállapítható, hogy a számos
vezeték nélküli hálózati lehetőség a szolgáltatások végtelen tárházát nyújtja. Bár a mobil
Internet teljes definíciója technikai értelemben még nem teljesen kiforrott, ugyanakkor
egyes részterületei nagyon pontosan meghatározottak. A mobil eszközök mind az
adatátvitel sebességében, mind a szolgáltatások minőségében dinamikusan fejlődnek. A
harmadik generációs hálózatok (3G) és a vezeték nélküli hálózat (Wi-Fi) esetében sok a
hasonlóság, de számos különbség is megfigyelhető. A vezeték nélküli Internet elérése
számos technikai megoldással lehetséges. A mobil technológia üzleti kontextusa nagyon
összetett és komplex terület. Az Internet technológia napjainkra az üzleti folyamatokban
meghatározó kommunikációs eszközzé vált. Az Internet mobil eszközökkel történő
elérése növeli a lehetőségeket. Ha az üzleti folyamatokat tanulmányozzuk az Internet
előnyei, hátrányai, költségei jól meghatározhatók. Napjainkban ezek az alkalmazások
egyre hatékonyabbak a mezőgazdaságban, az élelmiszeripar egyes területein, a
vidékfejlesztésben, a precíziós gazdálkodásban és a logisztikában.

1. Bevezetés
A mobil kommunikációs eszközökkel való Internet elérést és szolgáltatások használatát a
nemzetközi irodalomban széles körben a „mobil Internet” kifejezéssel jelölik, melynek használata a
magyar szakirodalomban is elterjedt.
A vezeték nélküli hálózat lehetővé teszi az emberek számára, hogy vezeték nélkül
kommunikálhassanak, és különböző alkalmazásokhoz és információkhoz férhessenek hozzá helytől és
időtől függetlenül, ami mozgási szabadságot biztosít.
A vezeték nélküli kommunikációs rendszereknek számos típusa létezik, de ezen hálózat egyik
megkülönböztető jellemzője az, hogy itt a kommunikáció számítástechnikai eszközök között zajlik.
Ilyen eszköz többek között a kéziszámítógép vagy a digitális személyi titkár (PDA – Portable Digital
1
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Assitant), a hordozható számítógép (laptop), az asztali személyi számítógép, a szerver és a nyomtató.
Ezek a számítástechnikai eszközök processzorral, memóriával és meghatározott típusú hálózathoz való
csatlakozásra alkalmas egységgel rendelkeznek. A hagyományos mobiltelefon nem tekinthető
számítástechnikai eszköznek, ugyanakkor az újabb telefonkészülékek egyre gyakrabban tartalmaznak
számítógépes funkciókat és a számítógép-hálózati csatlakozást biztosító hálózati adaptereket. A
jövőben a legtöbb elektronikai eszköz lehetőséget teremt majd vezeték nélküli hálózati összeköttetés
létesítésére (Geier, 2005 nyomán).
A mobil Internet definíciója Dárdai szerint (Dárdai, 2002) a következő: a mobil Internet „a mobil
távközlés és a mobil hálózat legfontosabb szolgáltatása, előnye és lényegi tulajdonsága az, hogy az
előfizető az ellátottsági területen belül tetszőleges helyen, mozgás közben is, összeköttetést létesíthet a
hálózattal, a hívott féllel. A létrejött összeköttetés fennmarad akár mozgás közben, miközben a mobil
állomás jogosultsága szerint a felhasználó a hálózat szolgáltatásaihoz folyamatosan hozzáférhet.”
A mobil Internet hozzáférésnek jelenleg két fő irányvonala van. A 3G (harmadik generációs
mobiltelefon hálózat) és a Wi-Fi (WLAN- Wireless Local Area Network – vezeték nélküli helyi
hálózat) szabvány lehetővé teszi a nagy sávszélességű hozzáférést. Érdemes ezért a hasonlóságokat és
különbségeket röviden áttekinteni (Korhonen, 2003):
Hasonlóságok:
•

mindkettő vezeték nélküli (számottevő előny a kábelek mellőzése, a nagyobb mobilitás),

•

mindkettő hozzáférési technológia (tulajdonképpen a vezetékes hálózat utolsó
szegmensébe beépülve lehetővé teszi a hálózat olyan helyekre való kiterjesztését, ahová a
kábeleket nehezen, vagy túl költségesen tudnánk kiépíteni),

•

mindkettő nagy sávszélességet kínál (a jelenlegi ISDN és analóg telefonos kapcsolatokhoz
képest nagyságrendekkel nagyobb sávszélességet biztosítanak),

•

mindkettő lehetővé teszi a folyamatos hozzáférést (a „mindig, mindenhol hozzáférhető”
hálózat használatából fakadó előny talán a legnagyobb a felsoroltak közül).

Különbségek:
•

eltérő üzleti modellek, telepítési környezet (a 3G alapvetően a mobiltelefon szolgáltatásait
bővíti ki, míg a Wi-Fi a számítógépes hálózati kapcsolatokra van specializálva, de
ugyanakkor egyéb alkalmazási alternatívákat is magukban hordoznak),

•

frekvencia használat jogi és menedzselési kérdései (a 3G frekvenciája engedélyköteles –
tenderezéssel döntenek az engedélyekről -, míg a Wi-Fi jelenleg nem engedélyköteles),

•

a technológiai fejlettségi szintjük különböző. (Lehr és McKnight, 2003)

2. A mobil szolgáltatások várható fejlődése
Az elkövetkezendő 3-5 évben a vezeték nélküli hálózat számos új technológiával fog bővülni:
WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access – mikrohullámú hozzáférések világméretű
kompatibilitása), UWB (Ultra WideBand Radio – ultra szélessáv) és az úgynevezett csomós hálózatok
(Mesh Networks). A WiMax nagy sávszélességet biztosít a fix, mozgékony és vándorló
felhasználóknak egyaránt. Nagy előnye, hogy 50 km feletti hatótávolsággal rendelkezik.
Az OECD 2006-ban kiadott WiMax szabvánnyal foglalkozó tanulmánya szerint (OECD, 2006) a
WiMax jól illeszkedik a jelenlegi Internet-hozzáférési struktúrához. A jelentés ugyan nem közöl
konkrét adatokat, de érzékelteti az egyes technológiák egymáshoz viszonyított jellemzőit. Mobilitás
szempontjából a 3G jobbnak minősül a WiMaxnál, de sebességben a WiMax nagyobb (megközelíti a
DSL kapcsolatét). Az adatátvitel költségeit vizsgálva egyértelműen kedvezőbb a WiMax helyzete, a
vezeték nélküli kapcsolatok közül a Wi-Fi előzi meg. A biztonsági tényezőket tekintve a WiMax
fejlesztése során igyekeztek kiküszöbölni a Wi-Fi problémáit.
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Az UWB nagyon alacsony feszültséggel adatokat továbbít széles frekvenciasávon. Jelenleg még a
szabványok kialakítása van folyamatban, de a Wi-Fi-hez képest négyszeres sebességet fele akkora
áramfogyasztással éri el.
A Mesh networks egy új “ad hoc” hálózati technológia, amely Wi-Fi kapcsolaton keresztül osztja
meg a felhasználók között az Internetet. Az eszközök nem csak végpontok, hanem ugyanakkor
routerként is viselkednek. Ezen hálózatok nagyon megbízhatóak. Egy adott régió (térség, falu)
számára ingyenes, vagy nagyon olcsó Internet hozzáférést biztosíthat (Hebel, 2006).
Telekommunikációs szolgáltatásoknál a megfelelő szolgáltatásnak a következő feltételeket kell
teljesítenie:
•

egyszerű és felhasználóbarát számlázási módszer,

•

alacsony Internet szolgáltatási költség (hozzáférés, navigáció, letöltés, stb.) és alacsony
vagy ingyenes nemzetközi IP alapú telekommunikáció,

•

egyszerű hozzáférés és bejelentkezés,

•

kibővített és biztonságos hozzáférés (titkos adatok elérése bármilyen hálózatból), kellően
rugalmas vezeték nélküli szolgáltatás (várakozási idő csökkentése).

2.1. Az alkalmazható mobil eszközök legújabb típusai
Felsőkategóriás „okostelefon”
Ezeket az eszközöket elsődlegesen a nagyobb erőforrásigénnyel bíró üzleti, vállalati
alkalmazásokra fejlesztették ki. Kinézetüket tekintve a mobiltelefon és a PDA készülékek között
helyezkednek el, bár inkább tekinthetők PDA-nak mint telefonnak. Egyes készülékek teljes
billentyűzetet tartalmaznak. A legújabb készülékekre egyszerűen lehet alkalmazásokat telepíteni. A
J2ME (Java 2 Micro Edition – mobil készüléken futó Java) alkalmazások támogatása egyértelmű. Az
Apple által piacra dobott iPhone és azok klónjai úgy tűnik követendő irányt adnak a mobiltelefon
fejlesztőknek.
Handheld PC
A készülékek kinézetüket tekintve a laptopokra hasonlítanak, azzal a fontos különbséggel, hogy
lényegesen kisebb kijelzővel és fizikai mérettel rendelkeznek. A kisebb méret miatt könnyebben
mobilizálhatók, olyan helyeken is alkalmazhatók, ahova nem célszerű laptopot vinni. Gyengébb
számítási teljesítményüket kisebb energiafogyasztásuk kompenzálja.
NetBook
Az utóbbi pár évben megjelent újabb kategória töretlen népszerűségnek örvend, egyre többet adnak
el belőlük. A készülékek méretüket tekintve a laptopok és a PDA-k között helyezkednek el. Általában
majdnem teljes billentyűzettel és viszonylag kicsi kijelzővel rendelkeznek. A laptopnál kisebb méret
miatt könnyebben mobilizálhatók, olyan helyeken is lehet velük elsődlegesen böngészni ahol az eddig
körülményes volt. A számítógépgyártók igazi sikerterméke, az ágazat ennek a típusnak köszönhetően
a prognosztizált csökkenés ellenére mérsékelt növekedést érhetett el. Manapság nincs olyan gyártó aki
ezen sajátos hordozható eszköz kategóriájában nem rendelkezne önálló típussal.
Tablet PC, teljesen érintőképernyős PC
A Microsoft vezetésével kifejlesztett Tablet PC kialakítását tekintve nagyon hasonlít egy
laptophoz. Fő előnye abban rejlik, hogy a teljes készülék intelligens jegyzetfüzetként használható a
teljes számítógép-funkció megtartása mellett. A nyomás-érzékeny képernyő segítségével hatékonyabb
az adatbevitel, kisebb energiafogyasztása pedig hosszabb használatot eredményez. A néhány éve,
relatíve korán megjelent eszközök mérsékelt sikerének köszönhetően egészen mostanáig nem jelentek
meg klónjaik. A 2010 tavaszán az Apple által kiadott iPad megváltoztathatja ezen kategória
népszerűségét, egyes elemzők szerint a jövő sikertörténete lehet.
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A jövő eszközeinél a fontos hardver elemek a következők lesznek: erősebb processzor, nagyobb
felbontású kijelző, több memória, integrált vezeték nélküli kapcsolat, bővítőkártyák.
A mobil eszközök számos szolgáltatást nyújtanak. A megfelelő szolgáltatáshoz szükséges eszköz
kiválasztása a költségek mellett számos kritérium alapján történhet. Az eszközök kiválasztása során a
következőket vehetjük figyelembe:
•

eszköz mérete és tömege,

•

rendelkezésre álló memória mérete,

•

processzor típusa, sebessége, energiafogyasztása,

•

képernyő mérete, színmélysége, láthatósága,

•

operációs rendszer, frissítési lehetőség,

•

bővítő-csatlakozók, bővíthetőség,

•

akkumulátor kapacitása, használati idő,

•

integrált lehetőségek (Bluetooth, Wi-Fi, infravörös átvitel, billentyűzet, kamera),

•

szoftvertámogatás, fejlesztések, alkalmazások.

3. Tipikus mezőgazdasági alkalmazási lehetőségek
A mezőgazdasági alkalmazásokat vizsgálva megállapítható, hogy a mobil technológiák és a mobil
Internet technológiák fejlődésével, a mobil kommunikációs szolgáltatások árainak csökkenésével a
mezőgazdasági alkalmazások száma is folyamatosan növekszik (Herdon, 2006). Az általános célú
használat (elektronikus levelezés, a WWW szolgáltatásokon keresztül történő információ elérés)
mellett a hely- és idő-független specifikus alkalmazások iránti igényeket és lehetőségeket a vizsgált
alkalmazások igazolták.
Mobil eszközök a precíziós termelésben és gazdálkodásban
A precíziós gazdálkodási technológia egyre népszerűbbé válik a gazdálkodók körében, hiszen ezzel
a technológiai módszerrel lehetőség van a helyi igényekhez igazodó vetőmag, műtrágya, növényvédő
szer differenciált kijuttatására, a műveletek módjának táblán belüli változtatására.
A precíziós gazdálkodás feltételrendszerét a GPS (Global Positioning System - műholdas
helymeghatározó rendszer), megfelelő regisztrálási technika, informatikai, térinformatikai háttér,
megbízható adatbázis és szaktanácsadó rendszer valamint a változtatható adagolásra képes vető-,
permetező- és műtrágyaszóró gépek jelentik. A globális helymeghatározás korábban csak katonai
célokat szolgált, de mára fokozatosan teret nyert a polgári életben, így a mezőgazdaságban is. A
pontos helymeghatározás elengedhetetlen a hozamtérképek készítéséhez és a terület-specifikus
agrotechnikai beavatkozások megvalósításához.
A térinformatikai szoftverek megjelenése az adatok térképszerű ábrázolását, tetszés szerinti
manipulálását és a precíziós gazdálkodáshoz nélkülözhetetlen, úgynevezett digitális adatbázisok
felépítését tette lehetővé. Az automatizált mezőgazdasági gépek segítségével elvégezhető többek
között a hozammérés, a terület adottságai szerint változó műtrágyaszórás, a táblán belüli
gyomviszonyokhoz igazodó gyomirtás. Tulajdonképpen minden olyan agrotechnikai beavatkozás
terület-specifikusan elvégezhető, ahol figyelembe kell, vagy lehet venni a talajok tér- és időbeli
változatosságából adódó eltérő igényeket (Busznyák, 2004).
A precíziós gazdálkodás által igényelt térképi adatok kezelését nagy sávszélesség nélkül nem lehet
megoldani. A vezeték nélküli technológiák közül a műholdas átvitel és a WLAN kínálkozik jó
alternatívának. A műholdas adatátvitel előnye a nagy területi lefedettség, hátránya a még mindig
magas ár. A nehezen megközelíthető farmokon Internet kapcsolatot műholdon keresztül lehet
kialakítani, majd a farmon belül WLAN elérési pontok segítségével lehet az eszközöknek
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kommunikálni. Az elérési pontokat úgy kell elhelyezni, hogy a farm teljes lefedettsége biztosítva
legyen.
Az egyre több szenzorral ellátott mobil laborok teljes képet nyújthatnak akár a precíziós
szőlészetben is (Mazetto et al., 2009 a). Az optikai és ultrahangos szenzorok eredményei alapján
sokkal pontosabb képet kaphatunk a tényleges érettségi állapotról.
A precíziós gazdálkodás egyik nagy problémája a rendszerek használhatóságának kérdése. A
szakértők szerint ez az oka annak, hogy nem terjednek el ezek az eszközök olyan ütemben, ahogy azt
előzetesen gondolták. A gazdálkodók feladataik végzése során nem tudják teljes mértékben
kihasználni a rendelkezésre álló technológiát. Az elektronikus eszközöknek meg kellene könnyíteniük
a munkát, ezzel szemben a túl sok információ és a túl bonyolult kezelőfelületek inkább rontanak a
helyzeten. Ezen kívül munka közben a körülmények közel sem mindig ideálisak, input-output
lehetőségek szintén végesek (billentyűzet hiánya illetve limitáltsága, mutatópálca, kisméretű képernyő,
stb.).
Vezeték nélküli adatbevitel, adat-felvételezés
Az adat-felvételező eszközöket nagy távolságon is alkalmazható Wi-Fi technológiával érik el. A
nagyobb távolságot az irányított antennák biztosítják. Egy mozgatható antennát a farm épületére
helyeznek el, amely folyamatosan követi a traktor mozgását. A másik antennát pedig magára a
traktorra úgy kell elhelyezni, hogy mindig egy adott tartomány irányába nézzen. A nagyobb
távolságok áthidalása érdekében a távlati jövőben meg kell oldani az adatok továbbítását, amire
vezeték nélküli adatátjátszók és akár műholdas átvitel jöhet szóba.
A kliens szerver kapcsolaton alapuló, vezeték nélküli technológiával működő farm monitoring
rendszereknek a mobil Internet nagy lehetőségeket nyújt. Az adatgyűjtésre használható céleszközök
segítségével lehetővé válik az, hogy a teljes farmról annak minden változóját az alapanyagoktól a
termékekig valósidőben érhető el információ (Mazetto et al., 2009 b). Az egyre gyorsuló 3G-s
szolgáltatásoknak van egy sajátos mellékterméke, a „régi” GPRS (General Packet Radio Service –
általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás) kapcsolat adatgyűjtésre megfelelő sávszélességre egyre
olcsóbban és egyre szélesebb körben érhető el. Jellemzően a gépekre elhelyezett adatgyűjtő
készülékek integráltan tartalmazzák a GPS és GPRS modulokat.
Zöldség-gyümölcs menedzsment
A dán fejlesztésű (Jensen és Thysen, 2005) mobil Internet alapú zöldség-gyümölcs termelés
menedzselő rendszer jól szemlélteti a lehetőségeket. A rendszer lehetővé teszi a termelő, a mezei
munkát végző, a szakértő és a kereskedő információ igényének kielégítését. A termelőnek és a
munkásnak elsődlegesen a termeléshez és mindennapi munkavégzéshez szükséges információkat kell
elérni. A szakértő számára a termelési adatok a legfontosabbak. A kereskedő az ár, mennyiség és a
termék származási helyére és a nyomon követési információkra kíváncsi. A fejlesztés során
figyelembe vették a készülékek limitált kijelzőit és böngészés kötöttségét. A fejlesztési platform
XHTML volt, így lehetővé vált, hogy PC-n és mobil eszközön is használható legyen az alkalmazás. A
fejlesztők a későbbiekben termésbecslés funkcióval, valamint a termék nyomon követés szélesítésével
tervezik bővíteni a rendszert.
Állattenyésztés
Az állatok különböző intelligens azonosítókkal való ellátása megteremti a lehetőséget arra, hogy
azok pontos térbeni pozícióját és akár élettani adatait valósidőben el lehessen érni. Érdekes felvetést
fogalmaznak meg az állatjólléti elveknek megfelelő élőállat nyomon követő GPS alapú készülékek. Az
állatokat a korábban elterjedt elektromos sokkolás (villanypásztor) helyett hangjelzéssel tartanák a
birtokhatáron belül (Umstatter et al., 2009).

Összegzés
A mobilkommunikációs eszközök vizsgálata során megállapítható, hogy a számos vezeték nélküli
hálózati lehetőség szolgáltatások végtelen tárházát nyújtja. A mobil eszközök mind az adatátvitel
sebességében, mind a szolgáltatások minőségében dinamikusan fejlődnek. A vezeték nélküli Internet
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elérése számos technikai megoldással lehetséges. Napjainkban, mint az élet sok más területén a
mezőgazdaságban is egyre jobban elterjednek a mobil alkalmazások. A döntéshozók egyre növekvő és
azonnali információigényét jól szolgálhatják ezen szolgáltatások. A szükséges infrastruktúra
kiépülésével számos olyan terület körvonalazódhat, melyre a jövőben jól lehet támaszkodni.
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ABSTRACT
We use Moodle at the University of Debrecen, Faculty of Applied Economics and Rural
Development since November 2007. Moodle is an open source Learning Management
System. Learning Management System (or LMS) is a software package, that enables the
management and delivery of learning content and resources to students. Most LMS
systems are web-based to facilitate "anytime, anywhere" access to learning content and
administration. LMS tracks student progress in a course and indicates completions. At the
least, learning management systems track individual student progress, record scores of
quizzes and tests within an online learning program, and track course completions.
Moodle has more and more function at our Department in education. Our aim is to
develop such a learning system, which is an integral part of educational process. This
paper shows the architecture and function of this system, and the experiences of our
faculty.

ÖSSZEFOGLALÓ
A Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Karán 2007 november
óta használjuk a Moodle-t, mely egy nyílt forráskódú LMS (Learning Management
System) rendszer, azaz tanulásirányítási rendszer. A tanulásirányítási rendszerek feladata,
hogy azonosítsa a felhasználókat, és szerepkörük, jogosultságaik szerint a megfelelő
kurzusokkal összerendelje őket. Az LMS szerverek a felhasználók tevékenységeit, a
tanulás szempontjából fontos adatokat naplózzák, s ebből a későbbiekben statisztikák
generálhatók. Ezek az adatok egyrészt a tanulók haladásával kapcsolatosan szolgáltatnak
fontos információkat, másrészt a tananyag hatékonysága is kideríthető belőlük. A
karunkon bevezetésre került rendszer egyre nagyobb szerepet kap az oktatásban. Célunk
egy olyan oktatási rendszer kialakítása, amely ténylegesen szerves részét képezi az
oktatási folyamatoknak. Ez a cikk bemutatja a rendszer felépítését, működését és az
eddigi kari szintű tapasztalatokat.

1. Bevezetés
A Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kara (DE-GVK) részt vett egy
nemzetközi e-learning projektben (NODES), melynek célja a multimédia technológiák
alkalmazásának a támogatása a felnőttképzésben és az élethosszig tartó tanulásban. Ennek keretében
2007 januárjában kialakításra került egy e-learning hálózat, melynek részét alkotja a Moodle elearning rendszer (Burriel, 2007). A Moodle egy nyílt forráskódú Learning Management System
(LMS), magyarul tanulásirányítási rendszer (Lengyel et al., 2007).
A Learning Management System feladata, hogy azonosítsa, nyilvántartsa, kövesse az oktatási
folyamatban résztvevő felhasználókat és szerepkörük, jogosultságaik szerint a megfelelő kurzusokkal
rendelje őket össze. Az LMS szerverek a felhasználók tevékenységeit, a tanulás szempontjából fontos
adatokat naplózzák, s ebből a későbbiekben statisztikák generálhatók. Ezek az adatok egyrészt a
tanulók haladásával kapcsolatosan szolgáltatnak fontos információkat, másrészt a tananyag
hatékonysága is kideríthető belőlük (Gaceu et al., 2009).
A rendszerben közreadott, gondosan elkészített tananyagok és a hallgatóknak a tanítás-tanulási
folyamatban való aktívabb közreműködése, részvétele biztosíthatja annak lehetőségét, hogy a tanulási
folyamatot támogató rendszer segítségével az oktatás minősége javuljon és hatékonysága növekedjen.
1
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A Moodle, mint minden keretrendszer kitágítja a tanítás terét és idejét: a tanulók bármikor
hozzáférhetnek a digitális forrásokhoz és feladatokhoz, kommunikálhatnak egymással és tanáraikkal a
sikeres megoldás, az eredményes tanulás érdekében. A tanulásban és a feladatmegoldásban is egyre
inkább a közös munkára, a kooperációra kell a hangsúlyt helyezni. A hatékony tanulás folyamatában
az együttműködés nem tiltandó, hanem különböző eszközökkel és módszerekkel támogatandó
munkaforma (Wagner, 2008).

2. A Moodle keretrendszer jellemzői
A Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) egy nyílt forráskódú
ingyenes, open source (szabad forráskódú), intézményre és személyre szabható keretrendszer. 1999ben, Ausztráliában került kifejlesztésre. Ma a legelterjedtebb LMS rendszer a világon: jelenleg 197
országban több mint 35 ezer regisztrált változatban működik, 15 millió feletti regisztrált felhasználóval
(forrás: www.moodle.org). A valós felhasználói szám ennél is nagyobb, havonta átlagosan 40 ezer
alkalommal töltik le a szoftvert. Jelenleg 74 nyelvi csomag tölthető le. A rendszer hivatalos weboldala
a http://www.moodle.org, ahonnan letölthetjük a legfrissebb verziót, a nyelvi elemeket, és
megismerhetjük a Moodle felhasználók széles táborát.
A Moodle keretrendszer segítségével kiépített LMS interaktív és virtuális tanulási környezetet
biztosít, amely lehetővé teszi tananyagok elhelyezését és elérését, kurzusok szervezését, tesztek
készítését. A kurzusok résztvevői fórumokon és e-mail formájában is kommunikálhatnak egymással a
tanulás érdekében, tanulási eszközként felhasználva e módokat.
2.1. Tananyagelemek a Moodle rendszerben
A Moodle-ban a tananyagok elhelyezése a képzési struktúra definiálásával kezdődik. A Moodle a
kurzus lebonyolítására vonatkozóan három kategóriát állít fel:
A fórum formátumban a Moodle szerepe a képzésben résztvevők „laza” kapcsolattartására szolgál,
de a teljes tartalompaletta igénybe vehető.
• A tematikus formátumban a tantárgyban meglévő témaköröknek önálló tartalmi modulokat
jelölhetünk ki.
• A heti formátumban hetekre bontva határozhatjuk meg a tartalmi modulokat.
A tananyag feltöltése során a tanárnak lehetősége van helyben elkészíteni az adott témához tartozó
tananyagelemeket. Készíthet külső HTML hivatkozásokat, illetve feltölthet állományokat. A
megfelelő címkék, azaz a tananyagelemek közötti összekötő szöveg elhelyezésével és a
tananyagelemek logikus elhelyezésével az egész órát kitöltő élvezetes, tanulói aktivitásra épülő
munkát lehet tervezni, akár differenciáltan is. A tanulói tevékenységek ezután már saját tempóban
folyhatnak, a tanár pedig ott segít, ahol erre szükség van.
•

A Moodle további nagy előnye, hogy nyomon követhető a tanulók aktivitása, valamint a
rendszerben készített interaktív feladatok megoldásának helyessége. Az interaktív feladatlapok
biztosítása fokozza a tanulók motivációját, tudják, hogy a Moodle rögzíti a teljesítményüket, szigorúan
betartatja az időkorlátokat. A diákok általában szeretnek megfelelni a követelményeknek, szívesen
tesztelik tudásukat akár többször is egy órán. Fontos számukra, hogy az elvégzett feladatok
helyességéről azonnal kapnak visszajelzést, ez pozitívan befolyásolja munkakedvüket és az egészséges
versenyszellemet is (Herdon és Várallyai, 2006).
Az e-Learning tananyagok a szabványos (IMS, SCORM) tananyagcsomagokkal is előállíthatók,
melyek közöl az eXe Editor, és a Reload Editor az említésre méltó. A Learning Design külön hangsúly
kap a tananyag-előállításon belül, mivel ez a módszer a teljes oktatási folyamatot képes önmagában
modellezni (Tóth et al., 2008).
A tananyagok nyilvántartására több példa is született. A LOR (learning object repository):
Metatagekkel ellátott tananyagelemeket tartalmazó tároló. Ilyen tárolókat hoztak létre már több
európai projekt keretében (Manouselisa et al., 2009).
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2.2. A Moodle rendszer moduljai
A Moodle rendszerhez több mint 200 modul és blokk érhető el kiegészítő eszközként a moodle.org
oldalon. Ezek nagy része szintén szabad forráskódú, tehát ingyenesen integrálható a Moodle-ba. Az
eszközök között több multimédiás modul, kommunikációs eszköz, tananyag-, és tesztszerkesztő
eszköz található. A Moodle hatékony alkalmazása érdekében nagy hangsúlyt fektetünk ezen eszközök
tesztelésére, illetve használatára. Az alábbiakban felsorolok olyan multimédiás eszközöket, melyek
modulként vagy blokként épülnek be a Moodle rendszerbe.
•
•

Covcell Audio-/Video Conferencing Tool: Audio/Video Konferencia eszköz
Inwicast Mediacenter: Könnyen közzé tehetjük, kezelhetjük és megoszthatjuk audio és video
anyagainkat különböző formátumokban (flv, mp3, mp4, wmv, mov, stb.).
• Flash Video: Fő célja, hogy megjegyzésekkel és mellékletekkel összefűzött videó tartalmat osszon
meg a hallgatókkal.
• Audio Recorder: Mp3 formátumú audio állományt lehet létrehozni.
• Audioconference modul: Kifejezetten konferenciabeszélgetést támogató modul.
• AutoView Presenter: Prezentáció diáival szinkronizálva, videó anyagokat közölhetünk.
Ezen túl nagy szerepet kap egy olyan eszköz, mely a tesztek készítését könnyíti meg: egy Word
sablon, melynek segítségével egyszerűen és gyorsan létrehozhatjuk a dokumentumban már létező
tesztjeinkből azt a GIFT formátumú anyagot, amit a Moodle-be be tudunk importálni (Herdon,
Lengyel, 2008).

3. A Moodle rendszer használata az agrár-felsőoktatásban

Információim szerint a hazai agrár-felsőoktatásban igen elterjedt az e-learning technológia
használata és több intézmény döntött a Moodle keretrendszer alkalmazása mellett. Ezek közül a
következő alkalmazásokat tartom fontosnak megemlíteni:
•

•
•

A Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdaságtudományi Kara a Moodle e-leaning rendszert
használja, mely keretrendszeren belül több kurzus is található az Ökonómiai ismeretek,
Állattenyésztés-Állatélettan és Alternatív agrárium témakörökben. (http://kt20.mfk.uszeged.hu/moodle/).
Szent István Egyetem e-learning portálja szintén a Moodle rendszeren alapul. Itt található a
Mezőgazdasági- és Környezettudományi Kar kurzusai, többek között állatélettan, termelésélettan,
környezetélettan. (http://elearning.szie.hu/course/category.php?id=7).
Ugyanúgy a Moodle rndszert használja a Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kara

A Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Karán alkalmazott rendszer
(http://nodes.agr.unideb.hu/eportal) bemutatása képezi a jelen tanulmány fő feladatát.
Közel egy éves tesztelést, tapasztalatszerzési és próbaüzemelési időszakot követően 2007
novemberében vezettük be a Moodle keretrendszert. Az elmúlt két év során szerzett alkalmazási
tapasztalatok azt mutatják, hogy mind az órai munkához, mind az otthoni felkészüléshez jelentőst
támogatást tudunk nyújtani az oktatáspedagógiailag korrekten létrehozott és feltöltött anyagokkal.
Ehhez szorosan kapcsolódik az elektronikus tananyagfejlesztés, mely az uniós HEFOP pályázati
projekt keretein belül oktatóink részvételével több tantárgy esetében már részben megvalósult.
Nagy hangsúlyt fektetünk a rendszer számonkérésre történő használatára, mely tesztek, illetve
feladatok alkalmazásával történik. A Moodle-ban számos tesztkérdés típus között válogathatunk,
ennek megfelelően színes, változatos teszteket hozhatunk létre (Lengyel és Herdon, 2008).
A kari oktatók részére szervezett kurzusokon ismertetjük a rendszer működését, használhatóságát
és mutatjuk be a rendszerben rejlő lehetőségeket. A minden szemeszterben meghirdetésre kerülő
kurzus célja, hogy szakmai támogatásunkkal a kar többi tanszéke is használja az oktatási folyamatban
a Moodle-t, mellyel színesebbé és hatékonyabbá tehetjük a kar képzéseit.
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A rendszert az agrármérnöki, AIFSZ, BSc, MSc, PhD, Erasmus képzésekben, illetve külföldön
(Románia) folyó képzésben is használjuk. Tanszékünk emellett ECDL képzésben és a NODES
Projektben is kihasználja a keretrendszer funkcióit.
Miután a kari rendszer használatát kiterjesztettük a teljes Agrártudományi Centrumra 26 szakon
közel 100 oktató 170 kurzussal és több mint 3000 hallgató csatlakozik az e-learning alapú oktatási
folyamatba. A legtöbb kurzus az 5 új típusú alapszakon (Pénzügy és számvitel, Kereskedelem és
marketing, Turizmus-vendéglátás, Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök, Informatikus és
szakigazgatási agrármérnök) található.
A Moodle portál látogatottsági statisztikáját a Google Analytics szolgáltatással készítem. Ennek
segítségével mindig napra kész, pontos információt kapok arról hányan, honnan, milyen böngészővel,
stb. használják a rendszert, mennyi időt töltenek a rendszerben. Az 1. ábra a 2009. december 14. –
2010. március 31. időszak Moodle használatát mutatja.

1. ábra. A DE-GVK Moodle rendszerének látogatottsági statisztikája
Forrás: Google Analytics
Ebbe az időszakba bele tartozik egy vizsgaidőszak, egy félévkezdés és a 2009/2010-es tanév II.
félévének egy jelentős hányada. Az ábrán megfigyelhető, hogy a helyi maximumok hétfői napra
esnek, vagyis ez az a nap, amikor a legtöbb látogatója van a rendszernek, ami hétvégére fokozatosan
csökken.
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4. E-learning portál fejlesztése
A Moodle rendszeres és kiterjesztett használata következtében megnőtt az igény a géptermi
Moodle teszteken alapuló hallgatói számonkérésekre. A géptermek tanórai kihasználása mellett
biztosítanunk kellett a Moodle számonkérések kiszolgálását is. Így jött létre 2009 nyarán a Debreceni
Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centrumának e-learning portálja (2. ábra). Nevéből
következik, hogy ez már nem egy kari, hanem centrum szintű portál, melyen keresztül a Moodle
mellett elérhető egy online teremfoglaló rendszer, mely teljes mértékben lefedi a teremfoglalás
menetét. Ezt a rendszert is a Moodle accountokkal lehet elérni, de csak oktatói jogkörrel rendelkező
felhasználók férhetnek hozzá. Ezt úgy valósítottuk meg, hogy a teremfoglaló rendszer a Moodle
adatbázisát használja. Jövőbeni terveink között szerepel a Neptun rendszerrel történő integrálás is.
Ennek eredményeként majd Neptun azonosítókkal lehet használni mind a Moodle, mind a
teremfoglaló rendszert.

2. ábra. A DE-AMTC e-learning portáljának belépési felülete

Következtetések
Az e-learning egyre jobban hozzá tartozik az oktatási folyamatok megvalósításához, így a
mindennapjainkhoz. A Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Karán
bevezetésre került a Moodle kererendszer, ami nem jelenti azt, hogy nincs további tennivalónk az elearning technológiák használatában. A rendszer szemeszterről szemeszterre hódítja meg az oktatókat
az oktatási folyamat hatékony megvalósításának eszközeként.
Ahhoz, hogy a Moodle egy jól működő rendszer legyen, előnyeit hatékonyan ki kell használni. Ez
nem történhet máshogy, csak ha nagy hangsúlyt fektetünk az oktatók folyamatos képzésére, a
különböző e-learning eszközök megismerésére, alkalmazására, illetve kérdőívek segítségével
kontrolláljuk a rendszert.
A hagyományos oktatást a nappali képzésben semmiképpen nem válthatja fel teljesen az online
learning technológia alkalmazása, de mindenképpen nagyban segíti az oktatás hatékonyságát. A
blended learning (vegyes oktatás) alkalmazása a helyes út, a képzés tartalmának és a képzési formának
megfelelő arányban véve a hagyományos oktatás–tanulást, illetve az e-learning alkalmazását.
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A Moodle használata nagyban segíti karunk, centrumunk oktatóinak munkáját, és a lehetséges
eszközökkel bővítve, még nagyobb lehetőség rejlik benne. Ezekkel a fejlesztésekkel és tapasztalatok
gyűjtésével színvonalasabbá, hatékonyabbá tehetjük az oktatást.
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ABSTRACT
The Central Statistical Office made a grape and orchard survey from 1 June 2001 to 15.
October based on the 2000. year CXLIII. Law. In the results of the survey we have data
from near 300 thousand plantation, namely grape and/or orchard producer farm,
household. The data’s from the survey in addition the survey’s map information and the
requirement the data management development lead to create a new (not used before in
Hungarian statistic) data management application.

ÖSSZEFOGLALÓ
A Központi Statisztikai Hivatal a 2000. évi CXLIII. törvény alapján szőlő- és gyümölcsösültetvény-összeírást hajtott végre 2001. június 1. és október 15. között. A
felmérésének eredményeként közel 300 ezer ültetvényre, illetve szőlő- és/vagy
gyümölcstermeléssel foglalkozó gazdaságra, háztartásra vonatkozó adatok állnak
rendelkezésünkre. A felmérés adatai, továbbá a felmérés térképi támogatása valamint az
adatkezelés eszközeinek fejlődése egy új, a magyar mezőgazdasági statisztikában eddig
nem alkalmazott adatkezelési alkalmazás fejlesztését szorgalmazták.

1. A szőlő és gyümölcsös területek számbavételének története
A hazánkban telepített szőlők összeírását az ezerhétszázas évek elején kezdték meg. A
helytartótanács 1865. évi felmérése közelítette meg először a valós adatokat, ez – az akkori
országterületre vonatkozva – közel 321 ezer hektárnyi szőlőterületet mutatott ki.
A 19. század végi filoxéravész, majd a világháborúk jelentősen megtizedelték a
szőlőültetvényeinket; a folyamatos csökkenés az 1960-as évekig tartott. Ezt követően viszont a
nagyüzemi szőlőtelepítéseknek köszönhetően, egy évtizeden át a terület ismét meghaladta a 200 ezer
hektárt. Ekkor került sor a második jelentős szőlőösszeírásra, amely – a próbafelvétel évét is
beleszámolva – 1960-tól 1965-ig zajlott.
A gyümölcsösöket hazánkban első ízben a 19. század végén, 1895-ben az első Általános
Mezőgazdasági Összeírás keretein belül írták össze. Majd ezt 1935-ben a következő cenzus alkalmával
egy újabb teljes körű felmérés követte. Az így nyert adatok alapján megállapítható, hogy a lakosság
számára vetítve a gyümölcsfák mennyisége meghaladta a környező országok akkori szintjét. Az 1935.
évi felmérést az 1956-1959 között végrehajtott teljes körű gyümölcs-faösszeírás követte.
A gyümölcsterület a 20. század hetvenes éveiben érte el a csúcspontját, a 172 ezer hektárt. 1986-ra
ez a terület folyamatosan fogyatkozott; valamivel 100 ezer hektár alá csökkent, s a kilencvenes
években ezen a szinten stabilizálódott.
Az az óta eltelt évtizedekben a 10 évenkénti általános mezőgazdasági összeírások biztosítottak
(nem mindig teljes körűen) statisztikai adatokat az ültetvényekről.
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Ilyen történelmi előzmények után végezte el a KSH 2001. évben a szőlő-és gyümölcsösültetvények teljes körű összeírását.
A végrehajtás célja – a hiányzó információk pótlásán, előállításán túl – az volt, hogy:
reális, valós adatokat szolgáltasson az agrárgazdaság megalapozott irányításához, és azon belül
különösen az értékesítés és az export tervezéséhez, illetve a támogatási rendszerek és a fejlesztési
koncepciók kidolgozásához,
• alapul szolgáljon az agrárstatisztikai információs rendszer tovább-fejlesztéséhez,
• járuljon hozzá a magyar agrárstatisztika Európai Uniós harmonizációjához.

•

A felvételt a 2000. évi CXLIII. törvény alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2001. május
31-ei eszmei időponttal, 2001. június 1-je és október 15-e között hajtotta végre. Az ültetvény-összeírás
lebonyolításához a szőlő-és gyümölcs-termesztéshez értő és jó helyismerettel rendelkező összeíró
hálózatot kellett kialakítani a szakmai kutató intézetek, az önkormányzatok, a hegyközségek hathatós
és támogató részvételével.
A törvény értelmében számba kellett venni az ültetvények használóinak azonosító adatait (név,
lakcím, illetve szervezet megnevezése, székhelye), az ültetvény jellemzőit, valamint az ültetvényhez
kapcsolódó feldolgozó-és tárolókapacitásra, a termék hasznosításának (értékesítésének) irányára
vonatkozó adatokat.

2. A szőlő- és gyümölcsös-ültetvények 2001. évi teljes körű összeírása
Az összeírás szakmai előkészítésében és kivitelezésében a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium Szőlészeti és Borászati Kutató Intézete (SzBKI, Kecskemét), valamint az Érdi
Gyümölcs- és Dísznövénytermesztő Kutatató-fejlesztő Kht (GYDKF Kht) nyújtott nagy segítséget, a
kérdőívek véglegesítésében és az összeírók munkájának szakmai ellenőrzésében.
Az összeírást elrendelő törvény alapján a földhivatalok, a megyei földművelési hivatalok, a VPOP,
a hegyközségek a nyilvántartásukban szereplő szőlő-gyümölcsös ültetvények nyilvántartási
azonosítóit, használóik név – és címállományát, illetve székhelyadatait átadták a KSH részére. Ezen
adatokból, illetve a 2000. évben végrehajtott általános mezőgazdasági összeírás gazdaságainak
címállományából készült el az a címlista, mely az ültetvény használók első közelítésére,
meghatározására szolgált.
Az összeírás két fázisban zajlott. Az első fázisban, amely 2001. június 1-15-ig tartott, a
számlálóbiztosok az ismert ültetvényhasználókat lakóhelyükön, illetve székhelyükön keresték fel a
címlista alapján. A használóról és a használatában lévő összes szőlő és gyümölcsös területről ún.
„használói” kérdőív készült, mely többek között a használó azonosító adatait, a gazdaság
földterületének nagyságát, a szőlő- és/vagy gyümölcsös területek méretét, területi elhelyezkedését,
helyrajzi számát, telepítési évét, öntözés és biogazdálkodás meglétét tartalmazta. A kitöltött kérdőívek
feldolgozása után álltak elő azok a listák (ellenőrző lajstromok), melyek nagy segítséget jelentettek a
terepi felvételezés, azaz a második munkafázis során.
A terepi felvételhez használt folt- és kataszteri térképeket a Földmérési és Távérzékelési Intézet
(FÖMI), illetve a körzeti földhivatalok bocsátották a KSH rendelkezésére. A szőlő-és gyümölcsfajták
képes és leíró kézikönyve a fajták pontos beazonosítást segítette elő. A szőlő és/vagy
gyümölcskertészeti ismerettel, gyakorlattal rendelkező adat-felvételezők a helyszíni (terepi) bejárás
során az ültetvények jellemzőit kérdőíveken rögzítették.
A második fázisban csak az 500 m2-t elérő szőlőterületekről („ültetvény”-ekről) kellett kérdőívet
kitölteni, míg az azt el nem érő területeket csak a lajstromon rögzíteni. A szőlő kérdőív többek között
az ültetvény méretét (helyrajzi számonként) telepítésének idejét, művelésmódját, sor-és tőtávolságát,
alanyhasználatát, a termesztett fajtákat, az ültetvény állapotát tartalmazta. A kérdőívek kitöltésén túl
jelölni kellett az ültetvények elhelyezkedését az összeírást támogató kataszteri térképeken.
Az összeírást elrendelő törvény értelmében csak az 1500 m2 vagy annál nagyobb törzses
gyümölcsfajjal beültetett területet lehetett csak ültetvényméretűnek tekinteni. A bogyós gyümölcsfajok
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esetében ez a méretkategória 500 m2 vagy annál nagyobb terület volt. Ezekről az ültetvényekről kellett
kérdőívet kitölteni, ez alatti területekről csak a méretük lett rögzítve a lajstromon.
A szőlő- és gyümölcsös területek felmérésének eredményeként közel 300 ezer ültetvényre, illetve
szőlő- és/vagy gyümölcstermeléssel foglalkozó gazdaságra, háztartásra vonatkozó adatok állnak
rendelkezésünkre. (A szőlő- és gyümölcsös ültetvények néhány jellemzőjét, regionális adatait
összefoglalóan a melléklet 1., 2., és 3. táblázata mutatja be.)
A felmérés adatai – a mezőgazdasági statisztikai adatbázis rendszerben történő elhelyezésen
túlmenően – az ültetvénykataszter alapját és a gazdaság-nyilvántartás (Mezőreg) karbantartásának
forrását képezték.
A rendelkezésre álló adatok, továbbá a felmérés térképi támogatása valamint az adatkezelés
eszközeinek fejlődése egy új, a magyar mezőgazdasági statisztikában eddig nem alkalmazott
adatkezelési alkalmazás fejlesztését szorgalmazták.

3. Az Ültetvény Statisztikai Térinformatika 2 (ÜST)
Az Ültetvény Statisztikai Térinformatika rendszere egyrészt egy a mezőgazdasági statisztikai
feladatok végzését segítő térinformatikai szoftveralkalmazás, másrészt pedig egy úgynevezett
elektronikus térképkönyv (eBook), amelyik ültetvények geokódolt adatait és áttekintő térképek képeit
tartalmazó rendezett adatgyűjtemény.
Az ÜST digitális térképkezelő rendszer által ellátandó feladatok röviden az alábbiakban
foglalhatók össze:
• A szőlő- és gyümölcsös-ültetvények 2001. évi teljes körű összeírása alapján az ültetvények
földrajzi elhelyezkedésének rögzítése és dokumentálása elektronikus formában.
• Az ültetvények földrajzi helyének összekapcsolása a rájuk vonatkozó összeírási és statisztikai
(aggregált) adatokkal. (1. ábra: a térképen kiválasztott vagy helyrajzi szám alapján azonosított
ültetvényhez – a térképi adatkezeléssel együtt – az ültetvényre vonatkozó adatok megjelenítése.)

1. ábra. Ültetvényre vonatkozó adatok megjelenítése
2

A Mezőgazdasági statisztika fejlesztése c. Phare HU9909-03-02 projekt részeként, a Digitális Térkép Projekt
keretében kidolgozott alkalmazás. A fejlesztést a dán BlomInfo A/S konzorcium (projekt vezető) a Geometria
Térinformatikai Rendszerház Kft. és a Mapscan Kft közreműködésével végezte.
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•
•

Közigazgatási vagy egyéb – településekből képzett – területi egységek digitális határvonalainak
kezelése szőlő- és gyümölcsös kataszter statisztikák grafikus megjelenítésének biztosítására.(2.
ábra)
Fenti területi egységek digitális határvonalai kezelésének biztosítása agrárstatisztikai adatok
standard térinformatikai eszköztárral végzendő területi elemzéséhez, feldolgozásához.

2. ábra. Szőlő- és gyümölcsös kataszter statisztikák grafikus megjelenítése
A térinformatikai alkalmazás alappillére a geokód, amely a térinformatikában elfogadott
meghatározás szerint valamely terület vagy területfüggő objektum esetleg objektum csoport
azonosítója. Lehetővé teszi a kapcsolatot a területek vagy objektumok és a hozzájuk kötődő
tulajdonság értékek között. A szőlő- és gyümölcsös-ültetvények térinformatikai adatkezelését biztosító
alkalmazásban a geokód az EOV vetületben megadott koordináta pár, amely az ültetvények földrajzi
azonosítása alapján (a földterület ingatlan-nyilvántartási azonosítójához, a helyrajzi számhoz
kapcsolva) került meghatározásra.
Az ültetvény statisztikai térinformatikai alkalmazás az ültetvények összeírásának alfanumerikus
adataira (az ültetvények szakmai adatai) és térképi adatokra épül.
Felhasznált térképek
A legfontosabb grafikus térképi adatforrás az 1:10000 méretarányú külterületi átnézeti térkép volt.
Gazdálkodási, tervezési és statisztikai célokra ez a leginkább költséghatékony hazai térkép termék,
amelyen a földrészletek beazonosítását el lehet végezni. A különleges külterületi fekvésekbe, a
zártkertekbe eső ültetvények esetében a belterületi átnézeti térképek, illetve ezek hiányában a
földmérési alap-térképek beszerzése történt meg. A térképi adatkezelést Magyarország közigazgatási
határ-adatbázisa támogatta.
Az ÜST működési adatállományai
Az ÜST működését gyakorlatilag három adatállomány biztosítja, illetve támogatja:
• Az elektronikus térkép-könyv adatbázis, amely CD-ROM-on tartalmazza az érintett települések
raszter térképeit, valamint az ültetvények geokód rekordjait. Ez lehetővé teszi a térbeli statisztikai
adatok és térképek adathálózattól független kezelését, használatával a KSH igazgatóságok az
adathálózatot nem terhelve férnek hozzá a térbeli adatokhoz.
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•
•

A standard statisztikai feldolgozások eredményeit, a tematikus térképeken ábrázolt statisztikai
adatsorok adatait tartalmazó adattáblák.
A közigazgatási egységeket és ezek határait kezelő elsődleges térképi réteg.
Az ÜST legjelentősebb funkciói

Az ÜST általános célja az agrárstatisztika fejlesztésének támogatása. Az ÜST funkcióit két
„termék”, a digitális térkép és az elektronikus térkép-könyv testesíti meg.
•
•
•
•
•

A digitális térkép olyan szoftveralkalmazás, amelynek segítségével:
előállíthatók különböző agrárstatisztikai jelentések,
megtervezhetők a jövőbeli statisztikai felmérések,
elkészíthetők a rendszeres statisztikák, amelyek belső és külső felhasználásra készülhetnek,
biztosítható a háttérben lévő adatbázisok karbantartása, és
képernyőn grafikusan ellenőrizhetők a felmérés térbeli adatai.

Az elektronikus térképkönyv a statisztikai adatokkal végzett elemzésekhez biztosít térképi hátteret;
támogatja:
• a statisztikai adatok helyrajzi vonatkoztatását,
• a környezeti objektumok 1:10000 méretarányú absztrakciós szintű azonosítását,
• az általános és a statisztika orientált GIS funkciókat.
Az ÜST jövője
Az ÜST rendszer továbbfejlesztésének két iránya lehetséges. Az egyik a szőlő- és gyümölcsösültetvények nyilvántartásában nyújtott kiterjedtebb funkcionalitás. További statisztikai adatok
jelenhetnek meg, mint például a borospincék elhelyezkedése, azok tárolási kapacitása, és így több
elemzési lehetőség valósulhat meg. Közvetlen kapcsolat létesülhet adminisztratív (pl. földhasználati,
hegyközségi) nyilvántartásokkal. A rendszer támogatást nyújthat birtokpolitikai intézkedésekhez is. A
másik lehetőség a rendszernek a teljes földhasználati statisztikára való kiterjesztése lehet, azaz minden
olyan területre (földrészletre, növényre), amiről statisztikai felvétel készül.
A térinformatikai alkalmazás a térbeli és térképen ábrázolható folyamatok hatékonyságát képes
fokozni. Ahhoz azonban, hogy térinformatikai rendszereket használhassunk, alaptérképekre van
szükség. Megoldást kell találni a kezelendő adatok térbeli hivatkozására is. A fejlesztés időszakában a
fejlődés gátja volt a szegényes adatinfrastruktúra. Kicsi volt a digitális termékek választéka, a
nagyméretarányú térképek terén nem volt teljes a lefedettség, nem léteztek koordinátával ellátott
címlisták.
Ebben a térképínséges állapotban az ÜST költséghatékony megoldást talált az átnézeti kataszteri
térképek transzformált képfájllá alakításával és ebből származtatott geokódokkal. A megoldás
tervezett időtávja 4-5 év. Ezt követően várható, hogy a térinformatikai fejlesztések fő problémája már
nem a hiányzó digitális alaptérképek kényszerű pótlása lesz. Ekkor a geokódok révén az állami
alaptermékekhez (vektoros digitalizált térképek) kapcsolhatók lesznek a KSH leíró adatai.
Az ÜST rendszer a mezőgazdasági statisztikai összeírási adatok ábrázolásának, elemzésének
lehetőségét gazdagítja. A vektoros alapadatok alkalmazásához képest a geokód kompromisszum, de
megoldást ad a területi egységek határváltozásának követésére, és a térbeli interpolációs eszközöket
alkalmazva változatos, akár mikro szintű elemzéseket is lehetővé tesz.

Irodalomjegyzék
Mezőgazdasági statisztika fejlesztése, Digitális Térkép Projekt. Phare HU 9909-03-02-3. zárójelentése.(2002)
Niklasz L., Pintér L., Podolcsák Á. (2002).Az Ültetvény Statisztikai Térinformatika (ÜST) rendszerének
megvalósítása a KSH-ban. Acta Agraria Kaposváriensis, 3.
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6 649,61

Veszprém megye

3 371,85

Zala megye

12 724,51

Dél-Dunántúl
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Ország összesen

Dél-Alföld

Csongrád megye

Békés megye

Bács-Kiskun megye

91 421,01

29 331,46

3 051,38

40,99

26 239,09

3 993,63

1 587,85

137,40

32,18

20,82

84,40

209,46

84,87

769,37

Észak-Alföld

22,92

1 769,46

101,67

1 454,80

312,01

34,58

21,49

255,94

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

21 523,75

524,39

12 341,65

340,91

167,14
112,54

61,23

311,58

227,06

60,35

24,17

218,43

66,23

60,33

91,87

58,06

52,99

5,07

Méret alatti
szőlőterületekM)

Hajdu-Bihar megye

Észak-Magyarország

Nógrád megye

Heves megye

8 657,71

4 017,91
5 501,71

Somogy megye
Tolna megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

3 204,89

Baranya megye

7 093,12

1 170,93

Vas megye

Nyugat-Dunántúl

2 550,34

Győr-Moson-Sopron megye

12 993,38

2 221,05

Közép-Dunántúl

4 122,72

Komárom-Esztergom megye

3 761,16

3 648,18

112,98

ÜltetvényekM)
területe

Fejér megye

Közép-Magyarország

Pest megye

Budapest

Területi egység

93 008,86

29 468,86

3 083,56

61,81

26 323,49

4 203,09

854,24

1 792,38

1 556,47

21 835,76

558,97

12 363,14

8 913,65

13 065,42

4 185,05
5 614,25

3 266,12

7 404,70

3 598,91

1 231,28

2 574,51

13 211,81

6 715,84

2 281,38

4 214,59

3 819,22

3 701,17

118,05

Összesen

79 038,44

24 649,71

1 852,26

26,63

22 770,82

3 276,03

640,75

1 428,14

1 207,14

18 743,79

416,25

10 360,80

7 966,74

11 439,39

3 772,38
4 905,00

2 762,01

6 290,50

2 960,85

1 005,85

2 323,80

11 276,20

5 876,57

1 704,60

3 695,03

3 362,82

3 249,90

112,92

áruszőlő

5 327,96

2 094,63

738,05

12,07

1 344,51

562,61

127,51

200,82

234,28

889,42

97,39

326,54

465,49

171,94

50,10
89,83

32,01

540,05

361,21

76,14

102,70

896,00

424,40

239,90

231,70

173,31

173,31

–

nem
művelt,
nem kezelt

421,94

69,67

25,51

0,21

43,95

29,83

–

29,67

0,16

82,82

0,85

44,44

37,53

69,35

9,42
4,13

55,80

9,25

2,25

6,53

0,47

150,68

87,90

7,19

55,59

10,34

10,34

–

újratelepítésre
engedélyezett

Az ültetvény jellege

4 835,56

1 822,88

100,62

0,07

1 722,19

106,29

1,12

103,10

2,07

1 219,10

0,71

1 035,56

182,83

882,65

152,87
476,22

253,56

153,07

20,68

14,26

118,13

595,22

202,11

269,29

123,82

56,35

56,35

–

még nem
termő

5 444,96

1 988,25

73,48

0,13

1 914,64

83,02

1,76

78,79

2,47

1 529,94

0,46

1 204,64

324,84

981,06

163,46
432,20

385,40

148,48

23,41

12,21

112,86

640,65

293,75

269,77

77,13

73,56

73,56

–

3 évnél
fiatalabb

–

3 612,57

1 322,33

103,92

0,32

1 218,09

36,46

3,12

30,17

3,17

1 056,20

1,69

847,69

206,82

543,39

59,28
234,93

249,18

109,03

40,71

12,69

55,63

429,39

215,54

41,16

172,69

115,77

115,77

3–5

2 500,98

1 178,06

39,41

0,63

1 138,02

18,19

6,00

4,15

8,04

431,74

2,45

226,57

202,72

317,90

47,22
94,17

176,51

165,10

70,48

36,46

58,16

356,47

187,42

39,66

129,39

33,52

29,47

4,05

6–9

33 863,79

11 541,33

1 217,50

2,91

10 320,92

715,84

57,69

564,03

94,12

7 317,92

131,52

4 878,61

2 307,79

6 358,66

2 348,06
2 832,60

1 178,00

1 883,47

530,54

305,66

1 047,27

4 720,66

2 030,32

531,75

2 158,59

1 325,91

1 272,65

53,26

éves

10–19

Az ültetvény életkora

Melléklet: 1. táblázat. A szőlőterületek nagysága, az ültetvények jellege, kora és fajtaszerkezete

25 269,06

9 137,13

1 067,30

3,82

8 066,01

996,79

129,88

587,82

279,09

6 050,84

186,92

3 913,37

1 950,55

2 703,63

894,47
1 114,21

694,95

1 897,17

776,69

312,31

808,17

3 329,03

2 099,68

610,25

619,10

1 154,47

1 115,15

39,32

20–29

20 730,43

4 164,45

549,83

33,21

3 581,41

2 143,31

570,90

504,51

1 067,90

5 137,20

201,39

1 270,76

3 665,05

1 819,90

505,45
793,59

520,86

2 890,17

1 930,21

491,71

468,25

3 517,56

1 823,15

728,50

965,91

1 057,84

1 041,49

16,35

30 és annál
több

59 651,44

20 866,08

1 846,80

11,41

19 007,87

1 581,21

234,89

950,79

395,53

15 394,26

209,28

8 146,85

7 038,13

6 034,60

2 579,40
1 994,96

1 460,24

3 013,29

1 565,48

430,68

1 017,13

10 393,75

5 225,39

1 703,47

3 464,89

2 368,25

2 282,26

vörös

20 392,15

6 772,97

1 031,71

7,33

5 733,93

587,64

39,11

492,37

56,16

4 522,22

151,28

3 851,77

519,17

5 131,79

863,25
2 899,93

1 368,61

1 840,45

127,20

357,20

1 356,05

959,06

429,31

156,42

373,33

578,02

575,62

2,40

szőlő fajták

bor-

85,99

fehér

1 036,23

303,40

43,17

2,41

257,82

76,99

25,76

19,77

31,46

145,36

8,70

87,60

49,06

252,68

117,77
103,44

31,47

42,46

28,63

7,68

6,15

128,87

24,28

43,20

61,39

86,47

72,42

14,05

csemege-

hektár

7 489,67

582,02

80,72

11,42

489,88

1 642,36

444,34

259,52

938,50

915,33

123,64

41,84

749,85

919,06

354,84
335,11

229,11

1 869,59

1 465,07

307,26

97,26

1 014,09

688,59

188,24

137,26

547,22

544,28

2,94

egyéb
szőlő-fajták

Az ültetvény fajtaszerkezete
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6 007,67

3 096,81

Zala megye

4 923,35

Tolna megye

ISSN 2061-862X http://www.magisz.org/journal
László Pintér: A szőlő- és gyümölcsös-ültetvények teljes körű felmérése és megújúló statisztikája

7 629,59

526,63

Ország összesen

Dél-Alföld

Bács-Kiskun megye
Békés megye
Csongrád megye

82 320,76

27 292,00

24 418,54
26,33
2 847,13

2 362,79

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Észak-Alföld

1 282,14

554,02

20 307,08

440,33

12 237,16

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Hajdu-Bihar megye

Észak-Magyarország

Nógrád megye

Heves megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

11 505,96

3 729,42

Somogy megye

Dél-Dunántúl

2 853,19

Baranya megye

6 562,73

1 031,67

Vas megye

Nyugat-Dunántúl

2 434,25

Győr-Moson-Sopron megye

11 192,58

Veszprém megye

Közép-Dunántúl

3 467,94

1 716,97

Komárom-Esztergom megye

3 097,62

Fejér megye

Közép Magyarország

110,35

2 987,27

Budapest

csak
szőlő

Pest megye

Területi egység

9 100,29

2 039,45

1 820,48
14,70
204,27

1 630,83

242,73

487,33

900,77

1 216,60

84,06

104,53

1 028,01

1 218,50

578,39

288,41

351,70

530,56

275,21

139,26

116,09

1 800,76

641,90

504,09

654,77

663,59

660,96

2,63

szőlő és
gyümölcsfa

Az ültetvény
növényállománya

6 420,95

310,10

230,42
14,93
64,75

604,52

230,30

74,84

299,38

731,72

72,72

63,21

595,79

1 362,52

503,30

496,48

362,74

1 935,19

1 426,67

340,81

167,71

1 300,50

397,85

356,28

546,37

176,40

175,00

1,40

0,05–0,099

29 812,57

9 707,74

9 064,74
14,93
628,07

1 815,33

431,96

399,37

984,00

5 243,04

120,97

1 576,07

3 546,00

3 647,30

1 497,04

814,88

1 335,38

3 036,99

1 774,03

504,11

278,09

5 440,41

3 656,64

739,21

1 044,56

921,76

916,41

5,35

0,1–0,99

20 610,70

9 161,51

8 493,23
1,14
667,14

429,26

42,02

321,72

65,52

5 822,55

41,35

4 458,26

1 322,94

1 927,43

746,32

491,63

689,48

673,42

111,17

46,94

162,91

2 048,20

1 513,81

292,01

242,38

548,33

474,65

73,68

1,0–4,99

10 165,62

2 645,05

2 249,33
–
395,72

341,14

53,12

253,65

34,37

3 431,12

59,63

2 414,98

956,51

1 551,62

618,79

554,33

378,50

580,26

34,38

24,23

165,91

1 188,24

609,81

122,94

455,49

428,19

395,65

32,54

5,0–9,99

A szőlőültetvény területe, hektár

24 411,58

7 507,12

6 201,44
10,00
1 295,68

803,35

11,96

719,91

71,48

6 295,55

229,81

3 829,17

2 236,57

4 235,60

2 136,29

1 660,57

438,74

867,36

25,72

254,84

151,94

3 016,09

471,47

710,55

1 834,07

1 686,51

1 686,51

0,00

10,0–

40 217,89

14 696,40

13 902,31
11,78
782,31

1 066,48

285,80

364,30

416,38

8 764,59

62,51

5 299,70

3 402,38

5 829,11

2 294,01

1 693,24

1 841,86

3 590,69

1 720,43

814,54

1 055,72

5 600,52

3 259,32

695,54

1 645,66

670,10

668,21

1,89

5 százalék
és kisebb

22 053,58

6 912,90

6 115,56
7,30
790,04

1 074,68

166,81

496,62

411,25

5 153,63

200,05

2 645,28

2 308,30

3 402,04

1 414,83

1 287,38

699,83

1 399,45

714,24

165,51

519,70

2 828,22

1 250,08

442,87

1 135,27

1 282,66

1 250,08

32,58

6–10

299,60

16 393,63

4 173,94

3 746,88
8,65
418,41

987,90

149,22

539,08

5 877,86

1 195,62

926,93
2,48
266,21

464,13

73,13

237,37

153,63

1 825,99

51,71

156,95
4 274,17

1 062,87

711,41

727,86

359,49

174,71

193,66

381,14

161,70

21,18

198,26

1 006,55

436,57

223,41

346,57

276,57

259,42

17,15

százalék

21–30

2 597,06

1 520,16

2 398,38

1 265,68

736,26

396,44

1 274,75

467,38

140,96

666,41

2 542,11

1 165,72

679,27

697,12

742,38

684,60

57,78

11–20

Tőkehiány

Melléklet: 2. táblázat. A szőlőültetvények növényállománya, területnagyság és tőkehiány szerinti eloszlása

2 440,36

590,83

476,10
0,56
114,17

173,93

43,63

53,42

76,88

695,09

30,70

429,63

234,76

192,89

102,92

52,64

37,33

123,45

68,31

7,25

47,89

400,58

215,07

56,52

128,99

263,59

260,01

3,58

31–40

–

1 597,50

417,09

300,00
0,24
116,85

88,36

24,82

16,67

46,87

328,65

9,30

126,38

192,97

104,38

28,13

59,33

16,92

141,42

99,90

4,99

36,53

294,91

143,87

42,58

108,46

222,69

222,69

41–50

2 841,04

1 344,71

771,31
10,00
563,40

138,08

25,90

61,95

50,23

481,76

13,21

180,71

287,84

69,87

36,63

14,31

18,93

182,47

140,03

16,60

25,84

321,01

179,20

80,93

60,88

303,14

303,14

–

50 százalék
felett

91 421,86

29 331,49

26 239,09
41,01
3 051,39

3 993,56

769,31

1 769,41

1 454,84

21 523,88

524,43

12 341,63

8 657,82

12 724,53

5 501,69

4 017,87

3 204,97

7 093,37

3 371,99

1 171,03

2 550,35

12 993,90

6 649,83

2 221,12

4 122,95

3 761,13

3 648,15

112,98

Összesen

hektár
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Melléklet: 3. táblázat. Gyümölcsösültetvények területe régiónként

Megnevezés

Az ültetvények

KözépMagyarország

száma, db
megoszlása, %

Bruttó terület

nagysága, hektár

Nettó terület

nagysága, hektár

megoszlása, %

KözépNyugatDélDunántúl Dunántúl Dunántúl

4561

1554

3513

3992

Észak
Magyarország

8823

ÉszakAlföld

Dél-Alföld

26112

Ország
összesen

11264

59819

7,6

2,6

5,9

6,7

14,7

43,7

18,8

100,0

10976,83

4844,88

5603,53

5170,50

12283,54

35733,33

15321,04

89933,65

12,2

5,4

6,2

5,7

13,7

39,7

17,0

100,0

10475,72

4629,21

5161,20

4957,20

11681,06

34502,87

14654,37

86061,63

12,2

5,4

6,0

5,8

13,6

40,1

17,0

100,0

Alma

2013,95

1021,98

2536,63

1264,48

3467,05

24363,76

4596,25

39264,10

Körte

151,93

139,80

567,82

75,60

498,14

354,07

259,29

2046,65

1,50

0,14

–

16,40

0,73

11,86

69,78

100,41

–

–

–

–

–

–

0,94

0,94

2167,38

1161,92

3104,45

1356,48

3965,92

24729,69

4926,26

41412,10

megoszlása, %
Az ültetvények területe gyümölcsfajonként*

Birs
Naspolya
Almatermésűek összesen
Cseresznye
Meggy

319,38

107,89

57,64

74,26

292,11

190,41

177,36

1219,05

2567,24

1000,64

410,65

437,53

1351,92

4933,33

2592,15

13293,46

Kajszi

1187,29

672,74

81,58

665,55

1631,61

184,14

1324,61

5747,52

Őszibarack

1576,11

521,01

33,41

835,76

451,39

512,72

3229,28

7159,68

Szilva
Csonthéjasok összesen
Dió

1380,46

292,03

182,66

410,10

1060,98

1773,34

1744,84

6844,41

7030,48

2594,31

765,94

2423,20

4788,01

7593,94

9068,24

34264,12

214,32

234,14

411,07

557,55

471,42

1070,01

285,17

3243,68

Mandula

31,70

159,42

5,48

35,47

15,37

0,35

8,90

256,69

Gesztenye

23,12

25,80

333,52

73,32

11,12

–

0,37

467,25

Mogyoró

13,29

1,35

4,03

16,87

5,33

3,84

44,29

89,00

282,43

420,71

754,10

683,21

503,24

1074,20

338,73

4056,62

243,22

5,52

171,67

183,25

688,32

131,31

0,24

1423,53

0,25

–

0,66

1,57

0,66

0,09

–

3,23

30,68

18,26

27,17

16,38

314,74

96,79

0,95

504,97

377,63

76,29

99,45

80,54

248,53

136,45

0,90

1019,79

88,66

63,41

95,72

35,20

521,99

52,11

1,80

858,89

–

–

0,38

0,05

0,54

–

–

0,97

19,81

9,80

0,08

0,11

67,48

270,57

8,49

376,34

Héjasok összesen
Málna
Málnaszeder
Szeder
Piros és fehér ribiszke
Feketeribiszke
Ribiszkeköszméte (rikö)
Köszméte (egres)
Szamóca

113,23

17,75

28,31

40,81

80,10

68,94

73,11

422,25

Bodza

104,54

260,97

108,17

135,82

499,49

346,57

226,38

1681,94

17,40

0,30

–

–

–

2,20

4,52

24,42

–

–

5,11

–

–

–

–

5,11

Homoktövis
Kerti és vörös áfonya
Fekete berkenye (arónia)
Bogyós gyümölcsűek

–

–

–

0,60

2,04

–

4,80

7,44

995,42

452,30

536,72

494,33

2423,89

1105,03

321,19

6328,88

* Nettó terület
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