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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 (MAGISZ) 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
The natural risks have been considered the most important source of crop damages in the
Hungarian agriculture for a long time. In spite of this fact due to the lacking supply of
insurance in the last 20 years the farmers could not contract insurance policies to cover
the most important crop damage risks as drought, inland waters and spring frost.
Moreover the penetration of insurable risks for instance the hailstorm has not covered 40
percent of the arable land in none of the years of the analyzed period. The NAR (National
Crop Damage Compensation System) founded in 2006 has extended the eligible risks to
cover farmers’ damages, but the compensation reached only 10-20 percent of crop
damages in the last two years. The solution could be a new system based on the
combination of the risk portfolio of the NAR and of the insurance companies subsidized
by the government. This paper proposes a new crop damage estimation method which is
based on the linkage of databases provided by FADN (Farm Accountancy Data Network)
and OMSZ (Hungarian Meteorological Service). In this way the losses caused by adverse
selection and moral hazard can be prevented.

ÖSSZEFOGLALÓ
A magyar mezőgazdaság számára az elemi károk okozta terméskiesés mindig az egyik
legnagyobb veszteséget magában hordozó veszélyforrás volt. Ennek ellenére az elmúlt 20
évben nem született olyan biztosítási konstrukció, amely a legfontosabb elemi
kárkockázatokat (aszály, belvíz, tavaszi fagy) is magába foglalta volna. Emellett a
termelői hozzáállás is kérdéses volt, hiszen a biztosítható kockázatok esetében sem érte el
a lefedettség az országos termőterület 40%-át. A Nemzeti Kárenyhítési Rendszer ugyan
kiterjesztette a kárenyhítés alá sorolt kockázatok körét, azonban megmaradt
kárenyhítésnek, ahol a károk nem egészen 20%-át fedezte a NAR kifizetése. Megfelelő
megoldás lehetne egy olyan új rendszer, ami a NAR által felvállalt veszélynemeket
ötvözné a biztosítók üzleti modelljével. A rendszer működését állami támogatás
biztosíthatná, a díjszámításokban pedig az FADN és az OMSZ adatbázisának
összekapcsolása játszhatna szerepet, így lehetőség nyílna az egyéb (emberi) kártényezők
kiszűrésére.

1. Bevezetés
Az elmúlt 20 évben a hazai mezőgazdasági kockázatkezelés alapvető hiányosságokkal kellett
szembenézzen: viszonylag kevés veszélynem ellen kínáltak üzleti biztosítást, nem volt meg a termelői
kultúrája sem a kockázatkezelésnek, sem a biztosításnak, viszont a mindenkori agrárpolitika folyamatosan
szükségét érezte, hogy rendszeresen jelentkező agrárkárokat valamilyen módon kezelje. A 2010-es év
különös aktualitás ad ennek a problémakörnek, hiszen ez az év jól példázza, hogy a klímaváltozás nem
csak a már jól megszokott formájában (aszály), hanem éppen ellenkezőleg, a túl sok csapadék és belvíz
1
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által is drasztikus károkat okozhat a hazai termelőknek. Ennek nyomán szükségessé vált olyan új utak
keresése a kockázatkezelésben, amelyek a jelenlegi biztosítási rendszer figyelembe vételével próbálnak új
válaszokat adni a régi problémákra.

2. A jelenlegi biztosítási rendszer lefedettsége
Ahhoz, hogy érdemi megállapításokat tegyünk egy új kockázatkezelési rendszer kidolgozásához,
tisztában kell lennünk azzal, hogy milyen nagyságrendet képviselnek a mezőgazdasági károk, és erre
milyen nagyságrendű válaszokat ad a jelenlegi biztosítási rendszer.
Felkai és Varga (2009) számításai alapján a hazai átlagos éves agrárkárok összege nagyságrendileg
100-160 milliárd forintos lehet. Ha ehhez az összeghez viszonyítjuk a hazai üzleti biztosítók nem egészen
10 milliárd forintos díjbevételét (2009, szinte kizárólag növénybiztosítás) és ezzel azonos nagyságrendű
kárkifizetéseket, valamint a Nemzeti Agrárkárenyhítési Alap 5 milliárd forintos nagyságrendű tétele
(kizárólag növény-kárenyhítés), megállapíthatjuk, hogy a jelenlegi üzleti és állami kockázatkezelés
együttesen is igen messze van attól, hogy a felmerülő kockázatokat érdemben fedezni vagy akár csak
porlasztani tudja.
Nyilvánvaló, hogy az, hogy a hazai mezőgazdasági károk és kockázatok kb. tizede van csak lefedve
valamilyen biztosítási eszközzel, egyrészt objektív okokra vezethető vissza, mint például hogy az adott
kockázati típus nem felel meg a biztosíthatóság valamelyik követelményének (lásd bővebben Kovács,
2009). Emellett azonban sok más tényező is szerepet játszik abban, hogy a hazai biztosítások kiterjedtsége
ilyen alacsonynak mondható.
Felrajzolva a hazai mezőgazdasági biztosítási rendszer a problémafáját, alapvetően természeti és
emberi (történelmi) okokra vezethető vissza az alacsony biztosítottsági szint. Az első problémát a kis
országterület és a tájanként eltérő kockázati valószínűségek okozzák: egyrészt van olyan kockázati nem,
ami az egész országot el tudja borítani (pl.: aszály), másrészt a tagoltság miatt igen jelentős eltérés lehet az
egyes kistájak kockázata között. A második nehézséget a rendkívül heterogén termelési kultúra és az
elaprózott parcellaméret jelenti. Ezáltal akár egy falu határán belül is rendkívül eltérő lehet akár
ugyanazon növény ugyanazon kockázati nem általi kára, hiszen az eltérő agrotechnológia nem csupán
eltérő terméseredményekhez, de eltérő kockázati érzékenységhez is vezethet, ami nagyban megnehezíti a
nem a technológia számlájára írt kár biztosítói megállapítását. Az elaprózott parcellaméret pedig a károk
felmérését teszi nehézkessé.
A harmadik nehézséget az ágazat gyenge jövedelemtermelő képessége jelenti: ilyen esetekben a
termelő nem szívesen vállal új költségeket (különösen nem olyanokat, amelyek kármentes években
semmiféle hasznot nem hoznak), ha pedig a költségek csökkentésére kényszerül, akkor a költséglistában
bizony igen előkelő helyet képvisel a biztosítási költség. A negyedik nehézséget a biztosítással szembeni
negatív termelői attitűd jelenti: a rendszerváltás előtt a biztosítás kvázi kifizetőhelyként működött a
legtöbb szövetkezet számára, hiszen elég nagyok voltak és elég sok ágazattal foglalkoztak ahhoz, hogy a
díjfizetés mellett minden évben kárkifizetést is kapjanak (ha máshogy nem, az állattenyésztés
biztosításánál). Így megszokták, hogy az a biztosítás, ami nem hoz minden évben legalább a díjhoz
hasonló mértékű kárkifizetést, már nem is jó biztosítás. A rendszerváltás után, a régi struktúrák
szétesésével pedig olyan termelői kör látott munkához, amelynek jellemzően nem voltak tapasztalatai a
biztosítókkal (pl.: az 500 korábbi szövetkezeti tagból mondjuk 1 foglalkozott a biztosítás megkötésével),
ráadásul a régi struktúrával együtt eltűnt a mezőgazdaság teljes biztosítói lefedettsége. Az így
bekövetkező és az egyes termelőket sújtó károkra az állam minden évben komoly térítéseket adott –
azoknak, akiknek nem volt biztosítása. Így a termelők egy részét szinte ’lenevelték’ arról, hogy biztosítást
kössön, hiszen ha megtörtént a baj, akkor érdemesebb volt a gyors és nem tételes elszámolást igénylő
állami segítségre várni, mint hosszadalmas eljárásban bizonyítani a kárt a biztosító előtt.
Ezek a kedvezőtlen alapok egyrészt kicsi és szegmentált kockázati közösségeket, másrészt e
közösségekben alacsony díjvállalási hajlandóságú termelőket eredményeztek. Ez a biztosítókat is
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ösztönözte arra, hogy minél kevesebb kockázatot vállaljanak fel (hiszen alacsony díjért csak alacsony
szintű szolgáltatás adható), másrészt a gazdákat sem ösztönözte biztosítás kötésére (minek kössenek olyan
biztosítást, ami a legfőbb kockázatokra – aszály – nem kínál megoldást). Az így kialakult alacsony
létszámú biztosítotti körért erős verseny indult a biztosítók között, amit a Gazdasági Versenyhivatal
(GVH) versenyt ösztönző hozzáállása is erősített. Ezáltal egy olyan díjcsökkentési spirál indult meg a
biztosítók között, ami törvényszerűen vezetett az biztosítók mezőgazdasági csoportjának veszteségéhez,
amire a biztosítók törvényszerűen a díjak emelésével és a kockázatok szűkítésével reagáltak, még tovább
csökkentve a biztosítotti kört, tovább nehezítve ezzel egy a kockázatkezeléshez megfelelő méretű
veszélyközösség kialakulását.
Ebből a folyamatos negatív spirálból a hazai biztosítási rendszer az elmúlt húsz évben nem tudott
kitörni.
2.1. Területi és állatállományonkénti lefedettség
A fenti okokból következően ma Magyarországon tömegesen csupán a jég- és tűzkár ellen kötnek
biztosítást a gazdák, a többi veszélynem ellen – bár létezik biztosítás – nincs jelentős érdeklődés.
Mivel a biztosítók összevonják a veszélynemek szerinti kockázatokat (így például a szabadföldi
paprika vagy dinnye jégverés elleni kockázata egy kockázati közösségben van a búzáéval), ezért nem
tudunk tételesen számot adni arról, hogy a hazai növénytermesztésbe vont fajták hány százaléka van
biztosítva a fent felsorolt veszélynemek ellen. Csupán egy összesítő táblázatot tudunk megvizsgálni,
amely az összes növényre vonatkozó jégbiztosítás megyénkénti lefedettségét mutatja be.
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1. ábra. Szántó- szőlő és gyümölcsterület biztosítottságának aránya
Forrás: Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) alapján saját számítás
Mivel a jégkár ellen biztosított területek túlnyomó része szántó, így megállapíthatjuk, hogy jelenleg
üzleti biztosítási alapon a szántóterület közel 40%-a van biztosítva. Az arány a Dunántúlon jobb, az
Alföldön és Észak-Magyarországon rosszabb, de a 2004 és 2009 közötti időszakban látható volt a
biztosított területek arányainak kiegyenlítődése, ami sajnos egy stagnáló összes biztosított terület mellett
ment végbe, tehát nem emelkedett a biztosítással lefedett területek aránya.
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Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy jellemzően a szántóföldi növények – búza, kukorica, repce,
napraforgó, cukorrépa – kisebbik fele biztosított (a repce fagykár ellen is) a jég és a tűz ellen.
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2. ábra. Fontosabb állatfajok biztosítottságának aránya
Forrás: Tesztüzemi rendszer alapján saját számítás
Az állattenyésztés esetén sem kedvezőbb a kép, és egyértelmű a tendencia is: a biztosítási díjtámogatás
2004-es megszüntetése óta mind a szarvasmarha, mind a sertés és baromfiállomány nagyobb része olyan
gazdaságokban található, amelyek nem rendelkeznek semmiféle állatbiztosítással. A baromfi esetében
történt meg a legnagyobb esés, így a hazai állomány 90%-a biztosan nem rendelkezik állatbiztosítással. A
szarvasmarhák esetében az arány 60%, míg a sertések esetében az elmúlt időszakban 50% alá csökkent a
biztosan nem biztosított állomány aránya.
2.1. Társasági típusonkénti lefedettség
Amennyiben megvizsgáljuk az üzemtípusonkénti biztosítottságot, megállapítható, hogy a 80 ezer 2
EUME feletti egyéni gazdaság szerény mértékben, 8 év átlagában csupán 14%-os arányban vesz igénybe
mezőgazdasági (vagy növény-, vagy állat-) biztosítást. E 14%-nyi gazdaság rendelkezik azonban az
árbevétel átlagosan 23%-ával, az adózás előtti eredmény közel 30%-ával, valamint a szántóterület közel
28%-ával.
A társas gazdaságok esetében jóval nagyobb a mezőgazdasági biztosítások használata: az összes társas
gazdaság közel fele, 44%-a rendelkezik valamilyen mezőgazdasági biztosítással, és e gazdaságokhoz
tartozik a társas gazdaságok összárbevételének több, mint 70%-a, az adózás előtti eredmény közel 70%-a,
valamint a szántó 77,8%-a.
Felmerül a kérdés, hogy vajon mi az oka annak, hogy az egyéni és társas gazdaságok között ekkora
eltérés van a biztosítás mint kockázatkezelési eszköz használatában. Ennek alapvető oka az, hogy a társas
gazdaságok alapvetően hitelből gazdálkodnak, így minden egyes évben mások pénzét kockáztatják a
földeken, ezáltal nem engedhetik meg maguknak (és hitelezőik sem engedik nekik, gyakran tételesen
előírva a biztosítás kötelezettségét), hogy felvállalják annak kockázatát, hogy a földbe fektetett forgóhitelt
egy jégverés miatt nem sikerül visszafizetni.
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3. ábra. Biztosított gazdaságok részesedése az egyéni és társas gazdaságok fontosabb mutatóiból
Forrás: Tesztüzemi rendszer alapján saját számítás

Teljesen egyértelművé válik a gazdálkodók és a biztosítás közötti viszony, ha a gazdaságokat
méretkategória szerint válogatjuk szét, így vizsgálva meg a biztosítással való lefedettséget.
A 4. ábrán jól látható, hogy alapvetően nincs érdemi különbség az egyéni és társas vállalkozások között
a biztosítások használatában, amennyiben méretkategóriákban soroljuk őket: mindkét esetben
folyamatosan nő a biztosítottság színvonala.2 Ez – amint azt korábban már említettük – alapvetően a
finanszírozás sajátságából fakad: minél nagyobb egy cég (függetlenül attól, hogy egyéni-e vagy társas),
annál inkább rászorul a külső finanszírozásra, és annál inkább megkívánják a finanszírozók, hogy a
kihitelezett összeget biztosítás védje az elemi károktól.

2

Hozzá kell tennünk, hogy a tesztüzemi társas vállalkozások zöme a 3. méretkategória felett található, így az 1. és 2.

méretkategóriabeli társas biztosítottsági fölény inkább hipotetikus, akárcsak a 6. méretkategóriában, ahol már
jellemzően nem találunk egyéni gazdaságot. Viszont a 3-5. méretkategóriákban, ahol mindkét cégforma előfordul,
jellemzően nincs érdemi különbség.
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4. ábra. A biztosított gazdaságok méret szerinti megoszlása
Forrás: Tesztüzemi rendszer alapján saját számítás

2.2. Veszélynemenkénti lefedettség
Az elemi károk kárnemenkénti megoszlása (5. ábra) Magyarországon évről évre ugyanazt a képet
mutatja, kisebb-nagyobb százalékos eltérésekkel. A sokéves megfigyelés és tapasztalat alapján az
aszálykár aránya a legnagyobb, második legnagyobb veszélyforrást a jégkár jelenti (2009. évi adatok).
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5. ábra. Mezőgazdasági károk veszélynemenkénti megoszlása
Forrás: MABISZ alapján saját számítás
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Ha ezt az adatot összevetjük a hazai biztosítók díjbevételeivel (6. ábra), jól látható a hazai biztosítási
rendszer hiányossága: a mezőgazdasági termelők minden évben úgy fognak hozzá a termeléshez, hogy az
összes potenciális kár 21%-ára van biztosítási lehetőség, és ennek a 21%-nak is csupán 40%-a, az összes
potenciális kár kicsit több mint 8%-a van lefedve biztosításokkal.

Jégkár,
tűzkár
86%

Egyéb
14%

6. ábra. Mezőgazdasági díjbevételek veszélynemenkénti megoszlása
Forrás: MABISZ alapján saját számítás

3. A nemzeti agrárkárenyhítési rendszer – fejlődés problémákkal
Erre az áldatlan helyzetre rezonált a nemzeti agrárkárenyhítési rendszer, amely a növénytermesztő
gazdaságok számára nyitotta meg az utat az olyan károk fedezéséhez, mint az aszálykár, a belvízkár, a
tavaszi fagykár.
Sajnos azonban a rendszer nem oldotta meg az alapproblémát: ugyanis nem biztosítást, hanem csupán
kárenyhítést vállalt, tehát nem a károsodott összegre, hanem csupán annak egy (kis és bizonytalan) részére
nyújtott fedezetet. Az elmúlt évek gyakorlata azt mutatja, hogy a termelők nagyjából 10-20%-os
kárenyhítésre számíthattak, attól függően, hogy milyen sok termelőnél jelentkeztek az adott évben
mezőgazdasági károk.
Ennek ellenére a kárenyhítési rendszer alapvetően sikeresnek mondható, mivel sikerült kanalizálni azt
a rossz gyakorlatot, hogy a mezőgazdasági károk után megjelenő gazdatüntetésekre reagáló ad hoc
kifizetésekkel „kezelték” a problémát.
Így már nem folytatódik a termelők rossz beidegzése, mely szerint az jár a legjobban, aki nem törődik a
kockázatkezeléssel – ha baj van, majd az állam kisegíti az illetőt, aki meg biztosította magát, az
küszködjön a biztosítókkal.
Összességében azonban a rendszer nem oldja meg a kockázat mérséklésének problémáját:
kárnagyságoktól függő aránylagos térítés, gyakorlatilag ellenőrizetlen, bemondásra fizetett kárenyhítés
jellemzi immáron többedik éve.
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4. Mezőgazdasági károk becslése meteorológiai alapon – új rendszer lehetőségekkel
A mezőgazdasági kockázatkezelés javításához szükséges lépések a következőek:
 Garantált kifizetéseket kell nyújtani a termelőknek – ez jelenti az igazi védelmet
 Ellenőrzött körülmények között kell megállapítani a terméskiesést
 Ezeknek megfelelő biztosítási díjakkal kell kimenni a piacra
A megoldást egy új állami támogatási rendszer jelenti, amely a biztosításokat részesíti előnyben a
kárenyhítéssel szemben, viszont kiterjed azokra a veszélynemekre, amelyek benne vannak a kárenyhítési
rendszerben. Ehhez azonban szükség van egy nagyságrendi előkalkulációra, amely alapot ad az új
konstrukció kidolgozására az új veszélynemek esetében. Ezek esetében különös hangsúlyt kell fektetni az
emberi tényezők kiszűrésére, hiszen olyan károkról beszélünk, amelyek hagyományos kárfelmérési
módszerekkel nem állapíthatóak meg pontosan, viszont hatásuk nagyban befolyásolható azon termelőktől
függő agronómiai viszonyok által, amelyek között a haszonnövény fejlődik.
Az aszály- és belvíz károkozásának becslése megadja a választ arra, hogy a biztosítók milyen
kondíciókkal, milyen árakkal menjenek ki az ügyfelekhez, illetve megadja a támogatások azon
nagyságrendjét, amelyre mindenféleképp szükség van az új konstrukció beindításához
Az aszály és belvízkárok pontos felmérésére szolgál az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) és a
Tesztüzemi rendszer (Farm Accountancy Data Network, FADN) adatainak összekapcsolása.
A két adatbázis paraméterei a következőek:
FADN


1900 üzem



1000 település



9 éves adatsor



50 fő szántóföldi és ültetvényes növényfaj hozamai

OMSZ adatbázis


110 mérőállomás



35 éves idősor



Havi maximum, minimum és középhőmérséklet, csapadék, napsütéses órák száma

Mivel az OMSZ mérőállomások közötti pontokra vonatkozó szimulációs modellje nem elérhetőek,
ezért a tesztüzemi helyszínek és a hozzájuk közel eső mérőállomások kerülnek összekapcsolásra földrajzi
koordinátáik alapján. Minden tesztüzemi helység számára saját időjárási adatok kerülnek kiszámításra oly
módon, hogy a tesztüzemi helységhez legközelebb fekvő és az átellenes térnegyedben elhelyezkedő
mérőállomás időjárási átlagából kerül kiszámításra a tesztüzemi saját adat, a mérőállomásoktól vett
távolság számtani átlagával arányosan. Ezáltal 1000 időjárási adat kerül kiszámításra, amelyek 1900
üzemhez és azok hozamadataihoz kapcsolódnak
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7. ábra. Teszüzemi meteorológiai adatok kiszámításának sémája
Az elkészült és a meglevő adatbázis meteorológiai és hozamadatai közötti összefüggés többféle
módszerrel vizsgálható (szimulációs modellek, regressziók, főkomponenselemzés), melyek közül csupán
két példát hozunk, hangsúlyozva, hogy az időjárási és hozamadatok összefüggései reálisan csak több
módszer egyidejű alkalmazásával tárhatóak fel:
I. módszer: a 100 mérési hely adatait 19 megyére aggregálva a megyei hozamadatok és a megyei havi
időjárási adatok 35 éves idősorainak átlagtól vett eltérése (első differenciája) közötti összefüggést
többváltozós regresszióval vizsgálva kapható meg az időjárás (aszály) hatása (a regresszió kulcsszereplője
a tavaszi-nyári csapadék). Ezt a módszert alkalmazva elkerülhető a multikollinearitás problematikája is,
mely nagy mértékben rontaná a modell használhatóságát az abszolút számok használata esetén.
II. módszer: a főbb növényenként változó számú (pl.: gabonánál 1200 db) tesztüzemi hozam és a
hozzájuk kapcsolódó 9 éves időjárási idősor fentivel megegyező (differenciákon alapuló) vizsgálata.
Ezen módszer által (különösen a Víz- és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI) belvíz- és
talajnedvesség-adatainak integrálása után) kiszámításra kerülhet, hogy az éves átlaghoz képesti
hozamveszteség hány százaléka írható az időjárás (elsősorban az aszály és a belvíz) számlájára, ezáltal
megbecsülhetővé válik, hogy milyen kondíciók mellett válhat mind a termelők, mind a biztosítók számára
kedvezővé egy aszály- és belvízbiztosítás.

5. Konklúzió
Megállapításra került, hogy a hazai biztosítási rendszer alapvetően a sajátos természeti adottságok, az
elmúlt húsz év (e téren) hibás agrárpolitikája és a termelői kockázatkezelési kultúra alacsony foka miatt
csupán a felmerülő károk 8%-ára kínál biztosítást. Ennek a lefedettségnek a nagyobb része is vélhetően
nem a termelők saját belátásán, hanem a hitelezők által előírt kényszernek köszönhetően valósul meg.
Emellett hiába alakult meg a Nemzeti Agrárkárenyhítési Rendszer, nem történt érdemi áttörés, mivel a
biztonsági háló új veszélynemekre való kiterjesztése nem járt együtt az anyagi felelősségvállalás károkkal
azonos nagyságrendbe való emelésével (nem biztosítás, hanem kárenyhítés történik, ami a kár jellemzően
10-20%-ának megtérítésére vonatkozik).
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Az anyagi felelősségvállalás növelése csak az állami támogatások növelésével, a biztosított termelői
kör kiterjesztésével és az új veszélynemekre jutó kár előkalkulációjával valósulhat meg. Erre kínál
megoldást az FADN és az OMSZ adatbázis összekapcsolása, amely lehetővé teszi, hogy a legfontosabb
károk esetében elválasztásra kerüljön az emberi és a természeti kár.
Emellett az FADN és OMSZ adatok összekapcsolása lehetővé teszi, hogy vizsgálhatóvá váljon az
üzemi költségek hatékony szintjének meghatározása – mi az a szint, ami felett az emberi input hatékonyan
csökkenti az időjárásból fakadó kockázatokat
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ABSTRACT
The global financial crisis establishes new obstacles, requirements and challenges to the
agricultural producers. In such circumstances it is especially important for farmers to base
their investment and financial decisions on well-founded methods using multiple
information sources. In Hungary during the reviewing of the credit applications the
assessment of financial plans has only minor importance as banks tend to avoid granting
loans on business grounds and rather favour loans secured by mortgages or other means.
However, if for the assessment of financial plans there were a well-worked out, reliable
tool available that could make the reviewing of loan application much easier. Assuring
higher security for loans would not only increase the amount of credits granted but in the
long run could reduce the interest rates as well. In this paper we intend to introduce a
concept, based on FADN data, that will make the assessment of the validity of the
financial plans possible. The core of the method is the selection of very similar FADN
holdings and whether the farms’ income will secure the redemption of the required loan
will be assessed from the data of these holdings.

ÖSSZEFOGLALÓ
A pénzügyi- és a hitelválság új igényeket, új nehézségeket, valamint magas szintű
követelményeket támaszt a mezőgazdasági vállalkozókkal szemben. Ilyen körülmények
között különösen fontos, hogy beruházási, illetve finanszírozási döntéseiket
megalapozottan, több információforrással alátámasztva hozzák meg. A mezőgazdasági
vállalkozások korlátozott jövedelemtermelő képessége, valamint a mezőgazdasági
termeléssel összefüggő nagyobb kockázat miatt, különösen fontos, hogy a külső forrást
biztosító hitelintézetek alaposan meg tudják vizsgálni az adott fejlesztés életképességét.
Magyarországon a banki hitelkérelmek értékelésekor a pénzügyi terv bírálata háttérbe
szorul, a bankok kerülik az üzleti alapon történő hitelezést és továbbra is a jelzálog, illetve
egyéb módon biztosított hitelekkel stabilizálják helyzetüket. Ha azonban a pénzügyi
tervek értékeléséhez egy adekvát, a gyakorlatban is megbízhatóan használható eszközt
biztosítanánk, az megkönnyítené a hitelezést és a hitelbírálatot. A hitelkihelyezés
biztonságának növelése nemcsak a hitelvolument növelheti, hosszabb távon akár a
kamatokat is csökkentheti. Ezzel a munkával egy olyan elképzelést szeretnénk bemutatni,
amely a tesztüzemi rendszer (FADN) adatainak felhasználásával lehetővé teszi a
hitelkérelmekben szereplő pénzügyi tervek valóságtartamának vizsgálatát. A módszer
lényege, hogy hasonló gazdaságok adatai alapján megvizsgáljuk, hogy a vállalkozás
jövedelme fedezetet nyújt-e az igényelt hitel törlesztési kötelezettségeire.
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1. Bevezetés
A pénzügyi tervezés a vállalati tervezési rendszer integrált részét képezi mind stratégiai, mind pedig
operatív szinten. Segítségével biztosítani lehet a vállalkozás pénzügyi egyensúlyának folyamatos
fenntartását, és ezzel összefüggésben megfelelő alapot lehet teremteni a beruházási politika és forgóeszköz
gazdálkodás kialakításához
A vállalkozások alapvetően két célból készítenek pénzügyi tervet:
 A vállalkozás operatív működtetéséhez, a likviditás ellenőrzéséhez, azaz ahhoz, hogy a vállalkozás
időben eleget tudjon tenni kötelezettségeinek.
 A beruházási döntések előkészítéséhez. Az első ponttal összefüggésben, ezekben az esetekben is
ellenőrizni kell a vállalkozás pénzügyi fenntarthatóságát, másrészről beruházás-gazdaságossági
vizsgálatokat is kell végezni. Ezek a pénzügyi tervek legtöbb esetben egyben a finanszírozó
intézetnek (kifizető ügynökség, befektető, illetve bank) is készülnek.
A vállalati hitelezés fontos eleme a hitelkérelmek részét képező pénzügyi tervek valóságtartalmának
vizsgálata. A hitelező pénzintézetnek el kell döntenie, hogy a tervezett mérleg és eredménykimutatás
adatok teljesülhetnek-e.
A pénzügyi tervek valóságtartalom vizsgálatának fontossága és lényege az, hogy a hitelt kérelmező
vállalkozó valótlan adatok állításával ne tudja megindokolni fejlesztése életképességét. Ilyen eszköz
felhasználásával a vállalkozók rá lennének kényszerítve, hogy a pénzügyi terveket a magyar
mezőgazdaság realitásait figyelembe véve, felelősen készítsék el.
A hitelkérelmek ilyen jellegű ellenőrzésének közép- és hosszú távú hatásai is vannak. A hitelkihelyezés
biztonsága csökkentheti az azzal szemben álló fedezet nagyságát, ezáltal lehetőség lenne arra, hogy a
vállalkozók többletforrást vonjanak be. Hosszabb távon a hitelkihelyezés kockázatának csökkenése
kedvezően hathat a kamatokra is, amely szintén tovább emelheti a hitelezés volumenét.

2. A pénzügyi tervek ellenőrzésének módszertana
Az alábbiakban a magyar nemzeti számviteli rendszer szerint elkészített pénzügyi tervek értékelésének
módszertanát mutatjuk be. Erre azért van szükség, mert egyrészt a nemzeti könyvelési szabályok is ezt a
módszertant követik, másrészt a mezőgazdasági vállalkozások hitelkérelmeihez tartozó pénzügyi terveket
is a legtöbb esetben ezeket a szabályokat alkalmazva készítik el. A későbbiekben kitérünk az EU-FADN3
adatok használatának lehetőségeire, illetve korlátaira.
Az első lépés az értékeléshez szükséges inputok előállítása. A pénzügyi terv bírálatához szükséges
adatokon túl szükség van a hitelt kérelmező üzemszerkezetére. Erre azért van szükség, mert ez alapján
tudjuk a hitelkérelmezőhöz hasonló gazdaságokat beazonosítani.
A pénzügyi tervek bírálatának folyamatát az 1. ábra mutatja. A bírálat három lépcsőben, a pénzügyi
terv összes évére történik. (Keszthelyi, Sz. – Pesti, Cs, 2009)
1. Az első lépésben meg kell győződni a pénzügyi terv koherenciájáról és integritásáról. Ennek
ellenőrzésére a következő összefüggéseket kell megvizsgálni:
 A befektetett eszközök növekményének arányban kell állnia a beruházások összegével;
 Az értékcsökkenési leírásnak az aktiválási időponttal összefüggésben időarányosan növekednie
kell;

3

Farm Accountancy Data Network, magyarul Mezőgazdasági Számviteli Információs Hálózat. Bővebb információk

a rendszerről a Keszthelyi, Sz. – Pesti, Cs. (2010) információs kiadványban találhatók.
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Mérleg szerinti eredmény átvezetése: az adott évben keletkező és a vállalkozásnál maradó
jövedelemnek meg kell jelennie a saját tőkében;
A hitelparaméterek ellenőrzése az eredménykimutatásban és a mérlegben.

Az utóbbi ellenőrzés összetettebb, további lépéseket ölel fel. Az igényelt hitel paraméterei alapján
(kamat, futamidő, türelmi idő) ellenőrizni kell, hogy a pénzügyi műveletek kiadásai között a kamatokat
feltüntették-e minden évben, illetve a kötelezettségek között megjelenik-e a hitelállomány évről évre
csökkenő összege.
Inputok

Ellenőrzések

Pénzügyi terv
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1. ábra. Hitelkérelmek értékelése FADN adatok alapján
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A második lépésben arról kell meggyőződni, hogy a pénzügyi terv alapján a vállalkozás eleget tud-e
tenni a hitelfelvétellel összefüggő fizetési kötelezettségeknek. Erre az indirekt cash-flow számítási
módszertanát is felhasználó ADSCR4 (Average Debt Service Coverage Ratio) kalkulációt használjuk. A
módszer lényege, hogy az igényelt hitel fizetési kötelezettségeit (adósságszolgálatot) évről évre szembe
állítjuk a visszafizetés forrásaival (adósságfedezettel).
Mivel a magyar FADN egy zárt rendszerű kettős könyvvitelre épül (minden egyes gazdasági esemény
rögzítésre és könyvelésre kerül), ezért az indirekt módszert találtuk a legalkalmasabbnak arra, hogy
meghatározzuk a törlesztésre rendelkezésre álló forrásokat, melynek lényege a következő:
Az általánosan elfogadott számviteli elvek szerint a kettős könyvvitelt vezető vállalkozásoknál
kötelezően érvényesül az időbeli elhatárolás elve. Ennek értelmében az árbevételt, illetve a költségeket
akkor számolják el, amikor azok felmerültek. Az időbeli elhatárolás elve alapján számított eredmény nem
a tényleges realizált eredményt mutatja. A pénzmozgással járó tételek összegyűjtése helyett az
eredménykimutatásban levezetett (adózás előtti vagy adózott) eredmény a számítás kiindulási alapja. Ezt
módosítani kell azokkal a gazdasági eseményekből származó tételekkel, amelyek az eredmény nagyságát
ugyan befolyásolják, de pénzmozgással nem járnak. Tehát a pénzmozgással nem járó, eredményt
csökkentő tételeket hozzá kell adni, míg a pénzmozgással nem járó, eredményt növelő tételeket le kell
vonni az eredményből, hogy megkapjuk a működési tevékenységhez kapcsolódó nettó pénzeszközváltozást (Rózsa et al, 2005).
Az így kapott adósság fedezetet leosztjuk az adósságszolgálattal és amennyiben ez az érték meghaladja
a nemzetközileg elfogadott 1,2-értéket, akkor feltételezzük, hogy a vállalkozás képes lesz a felvett hitelek
törlesztésére.
Az ellenőrzés következő és egyben legfontosabb eleme a valóságtartalom vizsgálat. Ennek lényege,
hogy az FADN adatbázisból létrehozott (lekérdezett) referencia értékeket összehasonlítjuk a vizsgált üzem
adataival, így megállapítjuk, hogy a pénzügyi tervben szereplő érték a valóságban is teljesíthető-e.
Ennek első lépése a referencia értékek előállítása a tesztüzemi adatok alapján. Az Európai Unió FADN
rendszerétől eltérően Magyarország esetében eltérő csoportképzést célszerű használni. Erre azért van
szükség, mert a vállalkozási formák szerint (egyéni gazdaság, társas vállalkozás) homogénebb (egymásra
jobban hasonlító) csoportokat lehet létrehozni. Ennek oka, hogy a magyarországi társas vállalkozások
tőkeszerkezete, földhasználata, bérpolitikája nagyban különbözik az egyéni gazdaságokétól. Ez utóbbi
miatt különösen fontos, hogy a pénzügyi összehasonlításnál a vállalkozási forma szerint elsődlegesen két
csoportot hozzunk létre. Természetesen az üzem típusa és mérete ugyanúgy fontos a csoportképzésnél.
Az így létrehozott rétegekre (csoportokra) kell meghatározni a fajlagos referencia értékeket. A
referencia adatbázisba nemcsak egy, hanem több év üzemi adata is belekerül, ezzel tudjuk biztosítani azt,
hogy a különböző időjárási, piaci feltételek is figyelembe legyenek véve. A következő referencia értékek
számítását és összehasonlítását tartjuk célszerűnek:
 egy európai méretegységre jutó

4



termelési érték;



közvetlen termelői támogatás;



anyagjellegű ráfordítás;



adózás előtti eredmény;



termelési értékarányos jövedelmezőség.

Adósság fedezeti mutatószám
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Ezekre a mutatókra két intervallumot kell meghatározni. Az első, tágabb intervallummal szűrjük a
szélső értékeket. Egy szűkebb intervallummal, a pénzügyi terv nehezen (kockázatosan) megvalósítható
elemeit szűrjük. Ezeket az értékeket a hasonló üzemek szélső három értékének átlagából számítjuk. A
kockázatosan megvalósítható elemeket (szűkebb intervallum) a két szélső decilis (sorrendbe helyezett
számsor 10., illetve 90. százalékánál elhelyezkedő) értéke alapján határozzuk meg.
Mint ahogy korábban említettük, a vizsgálatot nem csak egy évre, hanem a futamidő összes évére el
kell végezni, ezért felmerül a kérdés, hogy hogyan állapítjuk meg, hogy a pénzügyi tervből számított
mutatószámok a jövőben milyen kockázatokkal lesznek tarthatók. Ehhez a funkcióhoz felhasználjuk az
intézetünk által működtetett reprezentatív prognosztikai modellt, a Microsimet.
A Microsim modell a tesztüzemi bázisadatokon alapul, az összes tesztüzem eredmény-kimutatásának
várható jövőbeni állapotát jeleníti meg, bemenetként felhasználva számos makrogazdasági mutatót, a
költségtételek, az értékesített termékek árainak várható alakulását és a támogatási rendszer változásait. Ezt
a modellt korábban jövedelem előrejelzések, hatástanulmányok, politikai döntések előkészítéséhez
használtuk. Ebben a rendszerben azonban alkalmas az intervallumok jövőbeni értékeinek
meghatározásához. (Törzsök, Á – et al., 2006)
A fenti ellenőrzéseket minden évben végrehajtva, pontos képet kaphatunk a pénzügyi terv gyenge
pontjairól, illetve azokról az elemekről, amelyek hitel visszafizetés szempontjából problémát jelenthetnek.
A rendszer működését még egy összefoglaló példával is szeretnénk szemléltetni. Ha egy gazdálkodó
olyan beruházás megvalósításához igényel külső forrást, amely az adott gazdasági környezetben nem,
vagy csak jelentős kockázatokkal valósítható meg, akkor a fenti rendszer azt a következőképpen szűri: a
gazdálkodó költségei egyrészt növekednek a beruházás elszámolt értékcsökkenésével, másrészt a
kamatokkal. A pénzügyi tervben, azért hogy az említett költségnövekedést ellensúlyozza, növeli a
termelési értékét (árbevételét). Ha az egy egységre jutó termelési érték jelentősen magasabb, mint a hozzá
hasonló legjobb üzemek átlaga, akkor a rendszer jelzi, hogy a tervben közölt árbevétel nem tartható, így a
hitel visszafizetés is kockázatokkal terhelt.
Tehát a felvázolt módszer lényege az, hogy a hitelt kérelmező valótlan adatok állításával ne tudja
megindokolni fejlesztése életképességét, így a hiteltörlesztés gazdasági kockázatai felmérhetők,
értékelhetők. Az egyes hitelkérelmekhez kockázati valószínűségeket rendelve a hitelfeltételek – beleértve
a kamatokat és a kért biztosítékot – differenciálhatók. A rendszer alkalmas a kettős könyvvitel vezetésére
nem kötelezett egyéni gazdaságok megítélésére is. Ők egy részletes kitöltési útmutató segítségével adják
meg az értékeléshez szükséges (eredményszemléletű) pénzügyi adatokat.

3. Jövőbeni fejlesztések
A fent leírt módszerben a valóságtartalom vizsgálat alapját az Európai Uniós üzemtipológia képezi. Ez
a módszer véleményünk szerint nem a legjobb megoldás a hasonló üzemek referencia adatainak
leképzéséhez. Hipotézisünk szerint ennél jobb módszer a statistical matching alkalmazása, mivel a
hasonló üzemeket nem csak a súlyozás szerinti rétegképzés alapján tudjuk megkeresni, hanem egyéb
változókat is figyelembe tudunk venni. Ezek közül is legfontosabb a munkaerő, mivel ezzel az
üzemtípusokon belül az alkalmazott technológiák szerint is differenciálni tudjuk az üzemeket.
Ugyanakkor ennek a módszernek az a hátránya, hogy alkalmazásához szükség van üzemsoros FADN
adatokra is, mivel a pályázó üzemhez hasonló gazdaságok kiválasztása egyenként történik. A gyakorlati
megvalósításnak az FADN szigorú adatkezelési előírásai korlátot jelentenek.
Az elemzést mindenképpen célszerű kiegészíteni érzékenységi vizsgálatokkal is. Az érzékenységi
vizsgálat alapja továbbra is az ADSCR mutató lehet. Azt kell évről évre meghatározni, hogy az árbevétel
mennyivel csökkenhet, illetve a költségek mennyivel emelkedhetnek úgy, hogy a vállalkozás a hiteleit
továbbra is biztonságosan törleszteni tudja.
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Ezt a vizsgálatot ki lehet terjeszteni a hitelkamatra is, ki lehet számolni a kritikus hitelkamatlábat, mely
az a kamatláb, amely mellett a vállalkozás a hitellel kapcsolatos terheket még éppen ki tudja fizetni.
Ezt a modellt a jövőben internetes alkalmazás keretében elérhetővé kell tenni a mezőgazdasági
vállalkozások számára is. Ez egy kiváló eszköz lenne a fejlesztési elképzeléseik értékeléséhez és egyben
hozzájárulna a mezőgazdasági termelők pénzügyi kultúrájának fejlesztéséhez.

4. Konklúzió
Egy olyan pénzügyi-elemző modellt fejlesztettünk, mely segítségével értékelni lehet a mezőgazdasági
pénzügyi terv gyenge, csak jelentős kockázatokkal megvalósítható pontjait. FADN adatok
referenciaértékként történő felhasználásával biztosítani tudjuk, hogy a hitelt kérelmező valótlan adatok
állításával ne tudja megindokolni fejlesztési életképességét.
Magyarországon a banki hitelkérelmek értékelésekor a pénzügyi terv bírálata háttérbe szorul, a bankok
kerülik az üzleti alapon történő hitelezést és továbbra is a jelzálog, illetve egyéb módon biztosított
hitelekkel stabilizálják helyzetüket. Ha azonban a pénzügyi tervek értékeléséhez egy adekvát, a
gyakorlatban megbízhatóan használható eszközt biztosítanánk, az megkönnyítené a hitelezést és a
hitelbírálatot. A hitelkérelmek ilyen jellegű ellenőrzésének közép- és hosszú távú hatásai is vannak. A
hitelkihelyezés biztonsága csökkentheti az azzal szemben álló fedezet nagyságát, ezáltal lehetőség lenne
arra, hogy a vállalkozók többletforrást vonjanak be. Hosszabb távon a hitelkihelyezés kockázatának
csökkenése kedvezően hathat a kamatokra is, amely szintén tovább emelheti a hitelezés volumenét.
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ABSTRACT
The various tasks of Central Agricultural Office are carried out by its central and regional
directorates. For performing a high standard labour, well- and continuously educated team
in needed, so the more thousands of colleagues working at central and regional levels
have to be trained. Beside the traditional training forms – and built to them - there was a
need for implementing a new distant teaching system, which provides a comprehensive
distance education, resting on multimedia foundations, for the all colleagues of Central
Agricultural Office working in different parts of the country and in different professional
areas. The aim of our publication is to show how we introduced the e-Learning education
within the distance education framework system of CAO, and to share our experiences
obtained during the pilot training. The five courses of pilot training turned out a success:
the results of examinations (the mean values: 84-91%) and evaluations of questionnaires
filled out by more than 200 colleagues taking part in training proved the entitlement of eLearning education in CAO. However this method needs additional refinements in order
to adapt to the specific requirements of andrology.

ÖSSZEFOGLALÓ
Az Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal sokrétű feladatát Központja és területi szervei
útján látja el. Munkájának magas színvonalon való végzéséhez jól és folyamatosan
képzett szakembergárda szükséges, vagyis a Hivatal központi és területi szerveinél
dolgozó több ezer munkatársat folyamatosan képezni kell. A hagyományos képzési
formák mellett, azokra épülve, szükség volt egy olyan távoktatási rendszer
megvalósítására, mely széleskörű, multimédiás alapokon nyugvó távoktatási megoldást
biztosít az MgSzH valamennyi – az ország különböző pontján dolgozó, különböző
területeket ellátó - munkatársa számára. A publikációnkban bemutatjuk, hogyan valósult
meg az MgSzH Távoktatási Keretrendszerén belül az e-Learning oktatás. A pilot 5
kurzusa nagyon jó eredménnyel zajlott le, a képzésben résztvevő 200 munkatárs mind a
vizsgaeredményeiben (átlagban 84-91%), mind az elégedettségi kérdőívben megadott
értékelésekben bizonyították az MGSZH-ban e képzés jogosultságát. Mindemellett sok
finomításra van még szükség, hogy a felnőttoktatás speciális igényeihez igazítva a
módszer jól alkalmazható legyen.

1. Bevezetés
Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakítások keretében elindult átszervezési
folyamat egyik eredményeként 2007. január 1-jén létrejött a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal több
szervezet - fővárosi és megyei növény- és talajvédelmi szolgálatok, Növény- és Talajvédelmi Központi
Szolgálat, megyei földművelésügyi hivatalok, fővárosi és megyei állategészségügyi és élelmiszerellenőrző állomások, Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet, Állami Erdészeti Szolgálat,
1
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Földművelésügyi Költségvetési Iroda, Országos Borminősítő Intézet, Állatgyógyászati Oltóanyag-,
Gyógyszer- és Takarmányellenőrző Intézet, Országos Állategészségügyi Intézet, Országos
Élelmiszervizsgáló Intézet - általános jogutódjaként, ezek feladatait egy szervezetbe integrálva látja el. A
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
irányítása alatt álló központi hivatal, székhelye Budapest. A Hivatalt az elnök vezeti. A Hivatal feladatát
Központja és területi szervei útján látja el. Az MgSzH Központja és területi szervei is önálló jogi
személyiséggel rendelkeznek. A 19 megyei mezőgazdasági szakigazgatási hivatal élén főigazgató áll. Az
MgSzH Központ az egész országra kiterjedő illetékességgel rendelkezik, az MgSzH területi szerveinek
illetékességi területe pedig - amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik - a nevében megjelölt
közigazgatási területre terjed ki (1. ábra).
Élelmiszerláncbiztonságért felelős
miniszter = VM
miniszter

European Food
Safety Authority

Élelmiszerlánc-felügyeletért és
agrárigazgatásért felelős
államtitkár =
Országos főállatorvos

Magyar
Élelmiszerbiztonsági
Hivatal

Élelmiszerlánc-felügyeletért és
agrárgazdaságért felelős
helyettes államtitkár =
Mezőgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Elnök
Élelmiszerlánc-biztonsági
elnökhelyettes
Központi
Igazgatóságok
19 megyei
Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal

Megyei Élelmiszerláncbiztonsági és
Állategészségügyi
Igazgatóságok

Megyei Növény- és
Talajvédelmi
Igazgatóságok

1. ábra. A magyar élelmiszerlánc felügyeleti szerkezete (www.mgszh.gov.hu/a_hivatalrol/bemutatkozas)
Az MgSzH sokrétű feladatát megfelelő színvonalon csak egy jól képzett – közel 5000 fős szakembergárdával tudja ellátni. A turbulens jogi, gazdasági és szakmai környezetben a Hivatal központi
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és területi szerveinél dolgozó munkatársait folyamatosan képezni kell. Adott a feladat, amelyet
hatékonyan, kevés ráfordítással kell megoldani. (http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/rfi)

2. A pilot története
A hagyományos képzési formák (élőképzés, útmutatók, körlevelek, konferenciák stb.) mellett, azokra
épülve szükség volt egy olyan távoktatási rendszer (e-Learning keretrendszer) megvalósítására, mely
széleskörű, multimédiás alapokon nyugvó megoldást biztosít az MgSzH valamennyi – az ország
különböző pontján dolgozó, különböző területeket ellátó - munkatársa számára.
Az e-Learning bevezetésére a 2006/018-176.01.03 sz., „Az állat-egészségügyi és növény-egészségügyi
határállomások szolgáltatási kapacitásának megerősítése és a megyei állategészségügyi informatikai
rendszer fejlesztése”, valamint a 2004/016-689.06.01-11 sz., „Az állat-egészségügy adminisztratív
kapacitásának növelése” projektek keretében került sor. Az MGSZH a Moodle Mot keretrendszert
alkalmazta. Ez egy nyílt forráskódú, internetes (web2-es) felhasználói felülettel rendelkező e-Learningkeretrendszer. (http://docs.moodle.org/en/About_Moodle)
A publikáció további részében azt szeretnénk bemutatni, hogyan valósítottuk meg az MgSzH
Távoktatási Keretrendszerén belül az e-Learning oktatást, illetve milyen tapasztalatokat nyertünk a pilot
képzés során.
2.1. Az e-Learning szervezésének folyamata
Az oktatások, gyakorlatok tervezése vegyes típusú, komplex képzési tervet eredményez 8Kulcsár, 2008),
amelyben a teljesen elméleti, esetleg iskolarendszerű képzésektől a szimulációs gyakorlatokig minden
megtalálható (2. ábra).
MGSZH
Központ
Képzési
igények

ÉLmunkatársak

Képzésekről
döntés – elnh.

gyűjtése
Képzési terv
(ÉTbI)

Képzési
igények

2.10.2
Képzés
ek
tervez
ése

Tananyagok
engedélyezése
ÉLszakértők

Munkatársi
képességek
(ÉTbI)

Kompetenciamátrix
(ÉTbI)

HR

2.10.1
Munkat
ársi
képessé
gek
felméré
se

Képzési
terv

Tananya
gok
2.10.3
Nyers
tananyagok
feldolgozás
a

Értesítés az igény
elutasításáról vagy
elhalasztásáról

Iskolarendszerű
képzések
szervezése

Bizonyítvá
nyok

2.10.4 Tanfolyamok
szervezése
szolgáltatókkal
2.10.5 Saját
tanfolyamok
szervezése
2.10.6 E-learning
szervezése

ÉLvezetők

Vizsgák,
értékelés

HR

Nyers
tananyagok

2. ábra. Az e-Learning helye a képzések rendszerében
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Az e-Learning súlya azonban egyre nő ebben a rendszerben, hiszen gazdaságossága, a szakértők
tudásának jobb kihasználása, a hallgatók tanulási lehetőségeinek rugalmassága jótékonyan hatnak az
országban szétszórtan élő, munkaidejüket külső tényezőktől függve töltő, eltérő végzettségű (orvos,
állatorvos, vegyészmérnök, biológus stb.) kollégák lelkesedésére. (Kárpáti – et al., 2008)

Kurzusjelszavak

Tananyagok –
XMLformátumban
Vizsgák,
értékelés

Jezés e-mail

HR
Rendszer
gazdák
2.10.6.1 Kurzusok
indítása

Tananyagok
engedélyezése

2.10.6.2 Kurzusok
haladásának követése

Indító email

2.10.6.3Kurzusok
lezárása

Rendszergazdák

Módosítási
elképzelések

Statisztikák

Hallgatók
Hallgatók

ÉLvezetők

2.10.6.4 Elfelejtett
rendszerjelszavak
kérése

Rendszerjelszavak

HR

3. ábra. Az e-Learning szervezésének folyamata
Az e-Learning képzések szervezése 3 jól elkülöníthető szakaszban történt (3. ábra):


az indítás,



a képzés,



és a kurzusok lezárása.

A képzések indítása feltételezi, hogy vannak kijelölt kurzusaink, engedélyezett tananyagok, kiválasztott
hallgatók. Ezek ismeretében az informatikai háttér felállítható (adott oktatási felület kialakítható, a
hallgatók hozzáférése és az adatvédelem biztosítható). Ez az informatikusok illetve a távoktatási
szolgáltatók feladata. Indítás előtt szükséges még a tananyagokat összegyűjteni, azokat internetre tölthető
formába hozni, engedélyeztetni, és feltölteni a távoktatási felületre. Az utolsó lépés a kurzusindító levél
elküldése minden hallgatónak, vezetőiknek és a tanároknak.
A képzés folyamán a legfontosabb feladat a képzés menedzserei számára a haladás személyenkénti
ellenőrzése, a lemaradók értesítése, aktivizálása. Ekkor kell a vizsgákat is előkészíteni: a vezetői döntés
alapján a vizsga típusának megfelelően összeállítani a vizsgadokumentumait (kérdések, tesztek stb.). A
képzés során előfordulhat a tananyagok módosítása is, amennyiben a kurzusok anyaga, a tananyag
felépítése, rendszere nem illeszkedik a hallgatói elvárásokhoz.
Végül a kurzusok zárása a vizsgáztatással, a látogatási és vizsgabizonyítványok kiállításával, valamint
a hallgatói elégedettség mérésével zárul. Ez utóbbi nagyon fontos ahhoz, hogy mind az adott kurzus
fejlesztése, mind magának a képzés metódusának, a technikai feltételeknek, a kiválasztás módjának a
javítása folyamatos legyen.
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2.2. A hallgatók kiválasztás
Hivatalunkban a munkakörök ellátásához szükséges kompetenciák meghatározása valamint a
munkatársak egyéni kompetenciájának felmérése után adódnak azok a tudásrések, amelyeket a képzéssel
kell megszüntetni. A stratégiai és szakmai vezetés megadja a képzési igényeket, a gazdasági vezetés
definiálja az éves illetve a hosszabbtávú (többnyire 5 évre szóló) pénzügyi lehetőségeket, és ezek
ismeretében az igazgatók döntenek saját szakterületükön a kurzusok indításáról, illetve a képzésben
résztvevők köréről.
2.3. A pilot tartalma
2009. december 27-ével megkezdődött az MGSZH szakembereinek e-Learning (távoktatásos)
formában történő próbaképzése. A Távoktatási Keretrendszerben az alábbi tananyagok (kurzusok)
oktatására került sor:


Élelmiszer-eredetű megbetegedések vizsgálata



Közigazgatási Eljárás és Szolgáltatás Általános Szabályai – kerületi szakemberek részére



Közigazgatási Eljárás és Szolgáltatás Általános Szabályai - megyei szakemberek részére



Monitoring-alapismeretek



Salmonella-mentesítés

A képzés célja az e-Learninges felület használhatóságának, a képzési rendszerbe való
illeszthetőségének tesztelése volt, ilyen módon ez egy ún. pilot képzésnek tekinthető, de ettől függetlenül
maguk a tananyagok és a vizsgák már nem pilotként, hanem élesben működtek.
Valamennyi kurzus tananyagának megismerésére, elsajátítására minimum két hét állt rendelkezésre. A
konkrét tananyag mellett a kurzusfelületen az ismeretek bővítése érdekében elhelyeztünk egyéb
kapcsolódó kiegészítő anyagokat, iratmintákat, jogszabályokat, útmutatókat, videó-anyagokat is.
A vizsgakötelezettség teljesítésére a szakembereknek kurzusonként egy-egy hét állt rendelkezésükre,
vizsgázni egy alkalommal lehetett. A vizsgatesztek 20-20 kérdésből álltak, kitöltésükre 45 perc állt
rendelkezésre. A vizsga elfogadásához 50 %-nál jobb eredményt kellett elérni.
2.4. Az eredmények
Az MGSZH e-Learning (távoktatásos) formában történő képzésében 204 szakember volt érintett. A
kurzusok ideje alatt végig nyomon követtük valamennyi hallgató tevékenységét, s ha szükség volt rá,
figyelmezető üzenetben hívtuk fel figyelmét az elmaradt feladataira (pl.: ideje meglátogatni a kurzust vagy
hamarosan letelik a vizsga letételének ideje).
A 204 kolléga közülük 200 fő valamennyi kurzusból első próbálkozásra sikeres vizsgát tett (800
eredményes vizsga). A vizsgaeredmények globális átlagai mind a négy kurzus esetében meghaladták a 80
%-ot, az eredmények a 1. táblázatban láthatók.
1. táblázat Vizsgaeredmények globális átlaga kurzusonként
Élelmiszer eredetű megbetegedések vizsgálata
Közigazgatási Eljárás és Szolgáltatás Általános Szabályai – kerületi szakemberek részére
Közigazgatási Eljárás és Szolgáltatás Általános Szabályai - megyei szakemberek részére
Monitoring-alapismeretek
Salmonella-mentesítés

89,6%
86,54%
84,75%
91,95%
89,02%

Valamennyi kurzus esetén a teljesítésekről összefoglalót készítettünk. Jelen publikációban példaként a
„Közigazgatási Eljárás és Szolgáltatás Általános Szabályai - megyei szakemberek részére” c. kurzus
összefoglalóját mutatjuk be (Melléklet).

ISSN 2061-862X http://www.magisz.org/journal
21
Vörös Zsuzsanna, Lukácsné Veres Edina: Az e-Learning bevezetésének tapasztalatai az MGSZH-ban – egy pilot eredményei

Agrárinformatika / Agricultural Informatics (2010) Vol. 1, No. 3:17-28

2.5. Elégedettségi kérdőív és értékelése
A képzésben résztvevő minden személy (tanulók, tanárok, oktatásszervezők) véleménye nagyon
fontos, mert elsősorban ezek alapján tudjuk javítani a távoktatás minőségét, ennek megfelelően minden
visszajelzés értékes. A tananyagok fejlesztése, jobbítása, testreszabása kollektív feladat, azaz célunk az,
hogy minden releváns visszajelzést beépítve a felhasználók igényeinek leginkább megfelelő, jól
dokumentálható, az ismeretátadás hatékonyságát mérni tudó rendszert alakítsunk ki.
A módszertani szakértők a kurzusok ideje alatt is biztatták a kollegákat, hogy észrevételeiket,
megjegyzéseiket jelezzék akár a tanárok, akár a szakértők felé. Mindemellett a kurzusok lezárását
követően a résztvevők számára elégedettségi kérdőívek kerültek kiküldésre, annak érdekében, hogy
felmérjük az esetleges problémákat, kéréseket, és a jövőben javítsuk, illetve eleget tegyünk azoknak. A
kérdőívben lehetőség volt a kurzusok tartalmára, a technikai problémákra, a tanárok, szakértők munkájára
és a vizsgára értékelést adni, illetve szövegesen javaslatokat küldeni.
Az elégedettségi kérdőív összeállításánál a Google adta lehetőségeket alkalmaztuk. Ennek előnye,
hogy a Google felületén a visszaküldött kérdőívek válaszai egy Excel-táblázatban automatikusan gyűjtésre
kerülnek, megkönnyítve a statisztikai feldolgozást.
A 204 vizsgázó közül 62-en (30 %) töltötték ki az elégedettségi kérdőívet, nekik ezúton is köszönjük,
hogy válaszaikkal segítették a munkánkat.
Az elégedettségi kérdőívek kiértékelése
A kurzusok összesített értékelése, ötfokozatú skálán történt besorolással
Élelmiszer-eredetű
megbetegedések

KET

kiváló

15

6

7

14

jó

36

34

28

35

közepes

10

19

16

12

elmegy

1

2

9

1

rossz

0

1

2

0

átlag

4,0

3,7

3,5

4,0

értékelés

Monitoring
elméleti alapjai

Salmonellamentesítés

Általános problémák
Általános problémák

fő

A kurzusok szakmai tartalmával vagyok elégedetlen.

23

Technikai problémáim voltak.

38

Nem értem, miért kell vizsgázni ezekből az anyagokból.

13

Nem értem, miért kell nekem ezeket a kurzusokat elvégeznem.

6

A tanárokkal, a segítőkkel vagyok elégedetlen.

1

Az Élelmiszer-eredetű megbetegedések vizsgálata kurzussal a következő problémák voltak:
Összesen a 62 kérdőívben 16 problémabejelölés érkezett. Elsősorban a plusztudást hiányolták, továbbá
tárgyi tévedéseket reklamáltak.
A Közigazgatási Eljárás és Szolgáltatás Általános Szabályai kurzussal a következő problémák voltak:
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Összesen a 62 kérdőívben 25 problémabejelölés érkezett. Elsősorban a munkájukhoz nem kötődő anyagot
reklamálták, továbbá kevesellték a gyakorlatban jól használható ismereteket.
További – szabadon kitöltött – megjegyzéseket kaptunk e témához:
„A Ket.-novella eleve egy szakmai tévedés. Nehezek voltak a kérdések.” „Az ellenőrző és vizsgakérdések
között (nehézségi fok) nagy különbségek voltak.”
A Monitoring elméleti alapjai kurzussal a következő problémák voltak:
Összesen a 62 kérdőívben 40 problémabejelölés érkezett. Elsősorban a gyakorlatiasságot hiányolták, ami a
kurzus elméleti, bevezető jellege miatt érthető, továbbá a munkájukhoz nem kötődő ismereteket kaptak.
De a tananyag feldolgozói is kaptak kritikát, mivel többen unalmasnak ítélték a kurzust.
További – szabadon kitöltött – megjegyzéseket kaptunk e témához:
„Kevés benne a gyakorlatban használható ismeret, 2008-ban ugyanezen témakörből szintén e-learning
képzésben vizsgán vettünk részt. Annak a kurzusnak a tananyaga valóban tartalmazott a munkánk során
hasznos tudnivalókat, jelen anyag nem új és nem alkalmazható.” „…a témából nehéz lett volna többet
kihozni…” „…Zavaros volt az egész…”
A Salmonella-mentesítés kurzussal a következő problémák voltak:
Összesen a 62 kérdőívben 14 problémabejelölés érkezett. Elsősorban a plusztudást hiányolták, továbbá 5en a munkájukhoz nem köthetőnek ítélték a kurzust.
További – szabadon kitöltött – megjegyzéseket kaptunk e témához:
„Túl hosszú, sok a szükségtelen információ”
Ha technikai problémái voltak, akkor konkrétan mi zavarta?
Technikai probléma

db

Nincs saját e-mailje, hálózaton működő számítógépe.

2

Gondok voltak az e-learning-honlap elérésével

17

A kezelői felület nehézkes.

13

A tananyagokban való navigálás bonyolult.

6

Kevés az idő a tananyag elsajátítására.

9

Látható, hogy 15 %-nak volt technikai gondja. Ebből domináns a honlap elérési probléma, valamint a
kezelői felület nehézkessége.
További – szabadon kitöltött – megjegyzéseket kaptunk e témához:
„…elsősorban hardveres hibák..” „..Internet sokszor nincs...” „…a jelszó használata nehézkes…” „…a
vizsga idejét mutató óra zavarja a kérdések olvasását…”
Ha a tanárokkal, technikai segítséggel volt elégedetlen, akkor konkrétan:
Probléma a tanárokkal, technikai személyzettel

db

A tanárok nehezen voltak elérhetők

2

A technikai segítség nehezen volt elérhető.

2

A segítség túl lassan érkezett

1

A válaszok nem voltak kielégítőek

0
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Gyakorlatilag nem volt probléma, a hallgatóknak mindössze 2 %-a panaszkodott.
További – szabadon kitöltött – megjegyzéseket kaptunk e témához:
„…a tanárokat még most se tudom, hogy hol érem el. Talán célszerű lenne erre egy gyorsgombot
betenni. (Vagy volt is, csak nem találtam?)…”
A vizsgákkal kapcsolatos gondok:
Vizsgákkal kapcsolatos probléma

db

Legyen több próbálkozásra lehetőség egy-egy vizsga letételekor!

21

Ne legyen időkorlátja a vizsgáknak!

2

Összesen 23 válasz (18 %) érkezett a megadott problémákra, domináns (34 %) annak az igénye, hogy
többször lehessen nekifutni a vizsgának.
További – szabadon kitöltött – megjegyzéseket kaptunk e témához:
„…sikeres vizsga után jót tenne az önérzetemnek, ha lehetne javítóvizsgát tenni, még ha csak
"megfelelt", "nem felelt meg" is van, akkor is szívesen javítanék a pl. 78%-ról…” „…jó lenne látni hogy
mit hibáztunk el a vizsgakérdésekben…” „…a kérdés feltevések módja kizárólag az ismeretanyag világos
és egyértelmű kontrolálását kéne szolgálja, a trükkös többszörös tagadásos kitekert kérdésfeltevésnek
ebben a körben semmi értelme…” „…a "rossz" válaszok kiválasztása nem segíti a gyakorlati
alkalmazást…”
A konkrét tantárgyi vizsgákkal kapcsolatos problémák
értékelés

Élelmiszereredetű
megbetegedések

KET

Monitoring
elméleti alapjai

Salmone
llamentesítés

Nehéz volt a vizsga

1

12

1

3

Túlságosan részletekbe menőek
voltak a kérdések

4

14

9

4

Csak elméleti kérdések voltak.

1

14

8

1

A kérdések nem voltak
egyértelműen megfogalmazva.

14

13

8

17

Összesen:

20

53

26

25

Az Élelmiszer-eredetű megbetegedések vizsgálata és a Salmonella-mentesítés vizsgáknál egyértelműen
a kérdések nem egyértelmű voltát említik a vizsgázók, míg a KET-nél az értékelő teszt minden kérdésére
közel azonos számú válasz érkezett. A Monitoring elméleti alapjai tárgyból a vizsgázók nem tartották
nehéznek a vizsgát, ám a többi kérdésben elmarasztalták a vizsgakérdések készítőit.
A kérdőívek kiértékelése, illetve a hallgatók közvetlen visszajelzései alapján a módszertani
szakértők/technikai support számára az alábbi következtetések vonhatók le:


A jövőben jobban fel kell hívni a figyelmet ezeknek a képzéseknek a fontosságára. Ha megfelelő a
motiváció, akkor a kollegák is más szemmel néznek a tananyagra, illetve tesznek eleget
vizsgakötelezettségüknek.



Legnagyobb problémát az jelentette, hogy az oktatásban való kötelező részvétel illetve a
vizsgakötelezettség az év elejére esett, amikor a kollégák egyéb irányú kötelezettségeik miatt
egyébként is leterheltek.

ISSN 2061-862X http://www.magisz.org/journal
24
Vörös Zsuzsanna, Lukácsné Veres Edina: Az e-Learning bevezetésének tapasztalatai az MGSZH-ban – egy pilot eredményei

Agrárinformatika / Agricultural Informatics (2010) Vol. 1, No. 3:17-28



Az oktatási módszer újszerűségével nem volt különösebb probléma. A technikai háttér
elégtelensége azonban esetenként gondot okozott, kerületi kollégák több esetben csak a megyénél
tudták a programot használni – géphiány, internethiány miatt. Ezen kívül még a jelszavak kezelése
okozott némi gondot (pl. elfelejtett jelszavak újra megkérése). (Forgó, 2009)



A hallgatók véleménye szerint a tananyagok tartalma, feldolgozása elfogadható, kisebb
korrekciókra van csak szükség.



A vizsgák kötöttségei ellen sokan ágáltak: igényelték a több próbálkozási lehetőséget egy-egy
vizsga letételekor, illetve kérték, hogy a vizsgáknak ne legyen időkorlátja.



A vizsgakérdéseket át kell dolgozni: egyértelműbbé, egyszerűbben megfogalmazottá, lényegre
törőbbre kell alakítani azokat.

2.6. A pilot tapasztalatai, javaslatok
A kurzusok ideje alatt kapott észrevételek, megjegyzések illetve az elégedettségi kérdőív kiértékelése
alapján a pilot képzés tapasztalatait, valamint a soron következő képzésekre vonatkozó javaslatainkat az
alábbiakban foglaljuk össze.
A résztvevőkkel mélyebben kell ismertetni a képzés célját, jobban kell indokolni a képzésben való
aktív és fair részvételt. Meg lehet említeni pl. hogy a helyettesítések idején szükség lehet más ismeretekre,
vagy a karrierépítéshez szükséges interdiszciplináris ismeretek gyűjtését, illetve a szakmai beszűkülés
elkerülését.
A kurzusindító levélbe és a kurzusokat lezáró értékelő anyagba is bele kell foglalni, hogy a résztvevők
véleménye nagyon fontos, mert elsősorban ezek alapján tudjuk javítani a szolgáltatás minőségét, valamint
azt, hogy a vertikális információáramlás jogos igényét szeretnénk kielégíteni. A tananyagok fejlesztése
kollektív feladat kell, hogy legyen!
A hallgatók számítógépes ismereteit növelni kell. Hosszabb távon célszerű előírni az ECDL (vagy
ezzel egyenértékű más) vizsgakötelezettséget. Rövidtávon javasolható egy e-Learninges számítógépismereti tanfolyam elvégzése minden leendő hallgató részére.
A kollégák időzavarán segíthet egy tervezett, előre bejelentett, ismertetett képzési terv. Ez jelentheti:


egy 5 éves képzési stratégia ismertetését és vitáját a vezetők számára,



az éves, részletes, gördülő képzési terv (mindig legalább félévvel az esedékes képzés előtt már
ismert legyen a kurzus időzítése és az érdekeltek köre) megismertetését a kollégákkal,



előre, a vezetőkkel egyeztetve kell kiválasztani az év folyamán esedékes képzések időszakait.

A vezetőknek igyekeznie kell szinkronba hozni a terheléseket az ismert képzésekkel. Amennyiben ez
kivételesen nem sikerül, a képzést elrendelő felső vezetővel egyeztetve kapjanak felmentést vagy
halasztási lehetőséget az érintett kollégák.
Ugyanígy a tanároknak, szakértőknek is elegendő időt kell hagyni a tananyagok összeállítására (pl. az
éves képzési tervben ismertetetteket ők még korábban ismerjék meg).
Célszerű lenne a résztvevőket (tanárok és hallgatók egyaránt) érdekeltté tenni a kurzusok elvégzésében,
így lehetőségként felmerült pl.:
 a tanároknak legyen kitűzve célprémium vagy szerzői jogdíj,


a hallgatók oklevelet kapnak, ami bekerül a személyi anyagukba, de ezt vegyék figyelembe
jutalmazásnál, sőt akár azt is, milyen eredménnyel teljesítették az egyes kurzusokat,



az okleveleket ünnepélyes keretek között adja át egy vezető.
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A tananyagokat érdekesebben, tagoltabban, logikusabban kell felépíteni. Több képet, filmet, interaktív
tanulási módszert kellene alkalmazni. (Kárpáti – et al,. 2008) Beépíthetők lennének interaktív
(élőkapcsolatos) résztananyagok, amelyek még hatékonyabbá tehetik a képzést. (Hutter – et al., 2005)
Ki kell dolgozni azokat a belépési teszteket (kompetencia-felmérőket), melyekkel egy-egy kurzus
indításakor a belépéshez szükséges ismeretszinteket felmérjük. Ez – vagy egy hasonló mód - alkalmas
lehet azok kiszűrésére is, akiknek az adott tananyag nem mondana újat, ezért számukra a kurzus
elvégzését illetve a vizsgát mellőzni lehetne.
A vizsgatesztek kérdéseit próbáknak kell az éles használat előtt alávetni. A nagyobb anyagokhoz
generált teszteknél célszerű lenne a kérdéseket csoportokba foglalni, és az egyes csoportokból választani
azokat, ezzel biztosítva, hogy a tananyag minden egységét szerepeltessük a véletlenül kiválasztott
kérdésekből álló vizsgatesztben. (Kárpáti – et al., 2008)
Az egyes pozíciókba kerülő új emberek képzése érdekében javasoljuk az évente történő felülvizsgálat
után az egyes kurzusokat évente egyszer újraindítani. A változást pl. a humánpolitika minden évben
megadhatná, vagy az e-Learning adatait a vezetőkkel évente leellenőriztetve az elnökhelyettesek vagy
igazgatók adnák meg az ismételt képzésre szorulók körét.

3. Konklúzió
Az élelmiszerlánc-felügyelet megfelelő színvonalú ellátásához elengedhetetlen a szükséges ismeretek
minél szélesebb körben történő terjesztése, így az ismeretátadás hagyományos formái (élőképzés,
útmutatók, körlevelek, stb.) mellett kiemelt szerep jut az információkat személyre szabottan, mindenkihez
eljuttatni képes távoktatási rendszernek. (Forgó, 2009)
Az MGSZH szakembereinek e-Learning formában való oktatása a pilot képzés alapján sikeresnek
tekinthető. A kollegák új ismeretekre tettek szert, illetve felfrissíthették a már meglévő tudásukat. Bár
munkatársaink a kötöttségeket nem szeretik, pozitívan viszonyulnak a Távoktatási Keretrendszerben
megvalósuló képzésekhez, és igyekeznek annak előnyeit kihasználni.
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Melléklet – egy példa a kurzusértékelésre
Közigazgatási Eljárás és Szolgáltatás Általános Szabályai - megyei szakemberek részére c. kurzus
teljesítésének összefoglalója
A kurzus 2010. február 1-től látható a http://edu.mgszh.gov.hu/moodle/ portálon, ahol a lejjebb látható
statisztikák jelentős hányada is megtalálható.
Tevékenységi jelentés
(=> a kurzus anyagait, pl. tananyag, letölthető dokumentumok, stb. hányszor nézték meg a hallgatók)
Tevékenység
KET tananyag
A KET-ben használatos fogalmak
2009. szeptember 30-ig hatályos Ket.
2009. október 1-től hatályos Ket.
Áttétel
Határozat
Határidő meghosszabbítása
Hiánypótlásra felhívás
Illetékfizetésre felhívás
Eljárások egyesítése hivatalból
Kerületi hivatal kizárása
Jegyzőkönyv
Jogtár

Nézet
6694
161
18
36
67
50
33
42
40
32
47
49
1062

Fontos tapasztalat, hogy a tananyagok mellett feltöltött kapcsolódó anyagokat kevesen tekintették meg,
pedig azok a mindennapi munka során hasznosítható ismereteket hordoznak.
Minden hallgatói tevékenység (nézetek és üzenetek)
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Vizsga
Vizsgázni 2010. február 10. és 17. között lehetett
50% feletti teljesítés esetén: megfelelt
Levizsgázott: 127 fő, ebből 5 fő „önszorgalomból” foglalkozott a tananyaggal, illetve vizsgázott le, 11
kolléga pedig minkét Ket-es anyagból vizsgát tett
1 fő nem vizsgázott, ő tartósan beteg, ő a többi kurzust sem tudta teljesíteni
1 hallgatónak nem sikerült a vizsgája
Legrosszabb eredmény: 48,33%
Legjobb eredmény: 100%
Globális átlag: 84,75%
Vizsgázásra rendelkezésre álló idő 45 perc volt.
Vizsgázásra szánt legkevesebb idő: 3 perc 44 másodperc!!!
Vizsgázásra szánt legtöbb idő: 45 perc
Vizsgázásra szánt idő
3-5 perc
5-10 perc
10-15 perc
15-20 perc
20-25 perc
25-30 perc
30-35 perc
35-40 perc
40-45 perc

Ebben az időintervallumban levizsgázottak száma
4 fő
17 fő
11 fő
25 fő
23 fő
16 fő
9 fő
7 fő
12 fő

Vizsgaeredmények (elért százalék - hallgatók száma)
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ABSTRACT
Several methods and indicators can be used to evaluate the coenological state of a given
habitat, the ones which can be created simply, quickly, standardizably and reliably and
which can be used to exactly quantify the state of a given habitat in point of numbers can
be of outstanding practical importance in ecology. One possible method is the
examination of the genera which can be found in a given habitat in great abundance and
have little number of species and various ecological characteristics. For this purpose one
of the most appropriate groups is that of ground-dwelling oribatid mites (Acari:
Oribatida).
In our research, joining the bioindication methodological project of the “Adaptation to
Climate Change” Research Group of the Hungarian Academy of Sciences, the indication
strength of genus-level taxon lists and the effects of the main pattern-generating factors
creating similarity patterns were analysed with the help of data series on oribatid mites
collected by us and originating from literature. Our aim was to develop a method with the
help of which the difference expressed with distance functions between two oribatid mite
genus lists originating from any sources can correspond to spatial and temporal scales.
Our results prove that these genus lists are able to express the spatial distance of the
habitats. With the help of this base of comparison changes in disturbed or transformed
habitats can be expressed by means of oribatid mite communities, with spatial and
temporal distances.

ÖSSZEFOGLALÓ
Egy élőhely cönológiai állapotának értékelésére sokféle módszer és indikátor áll
rendelkezésre. Közülük kiemelkedő gyakorlati ökológiai jelentősége lehet azoknak,
amelyek egyszerűek, gyorsak, standardizálhatóak és megbízhatóak, illetve amelyek
pontosan számszerűsítik az élőhely állapotát. Az egyik lehetséges módszer az élőhelyen
előforduló, kisméretű, nagy abundanciájú és változatos ökológiai sajátságú nemzetségek
(genuszok) vizsgálata. Az egyik legmegfelelőbbnek ítélt csoport erre a célra a talajlakó
páncélosatkáké (Acari: Oribatida).
Az MTA "Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz" Kutatócsoportja bioindikációs
módszertani kutatási programjához kapcsolódva, Oribatida talajatkákra vonatkozó,
általunk felvételezett és irodalmi eredetű adatsorokon elemeztük a genuszszintű
taxonlisták indikációs erejét, valamint a hasonlósági mintázatokat létrehozó főbb
mintázatgeneráló tényezők hatását. Egy olyan módszertani eljárás kifejlesztése volt a cél,
amelynek segítségével két tetszőleges forrásból származó Oribatida genuszlista
távolságfüggvényekkel kifejezett különbözősége tér- és időléptékeknek feleltethető meg.
Igazoltuk, hogy a genuszlisták az élőhelyek térbeli távolságát is kifejezik. Módszerünkkel
a bolygatott vagy átalakult élőhelyek megváltozását az Oribatida közösségek, tér-időbeli
távolságával tudjuk kifejezni.

BCE KERTK, Matematika és Informatika Tanszék, (PhD hallgató)
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1. Bevezetés
Egy élőhely természetes állapotának leírásához sokféle módszer áll manapság rendelkezésünkre, ezek
közül azonban nem választhatunk ki egy olyat sem, amelyik minden területen jól bevált volna. Egy
élőhely jellemzését előnyös objektíven, megismételhetően, számszerűsíthetően interpretálni. Ezen cél
elérésénél a fókuszban legtöbbször a biodiverzitás mérése áll. A biodiverzitás mérésében ugyanis több
bizonytalanság léphet fel, hiszen már a fogalom értelmezésekor is számos kérdés vetődik fel. Elsőként,
hogy milyen szinten vegyük azt figyelembe (genetikai-, taxon,- ökológiai- diverzitás), egészen addig,
hogy ha már kiválasztottuk a taxonszintet, el kell döntenünk, hogy melyik taxont vizsgáljuk.
A fenti problémát úgy is meg lehet közelíteni, hogy több, eltérő típusú, minőségű és különböző
szintezettségű élőhelyet vizsgálunk egyszerre, és ezeket összehasonlítva a közöttük lévő távolságot
megállapítjuk, számszerűsítjük. E tanulmány legfőbb célja volt, hogy referenciasorrendet hozzon létre
többféle tér- és időléptékben vizsgált élőhelyek páncélosatka közösségeinek (Acari: Oribatida)
genuszszintű prezencia-abszencia listái alapján. A másodlagos cél, és ezúttal előfeltétel is volt, hogy a
távolságok indikációs erejéről, a bennük lévő információtartalomról megbízható képet nyerjünk. A
cönológiai indikációs módszerek fejlesztésének különös jelentőséget ad, hogy a klímaváltozás ökológiai
hatásainak elemzéséhez alkalmazásuk nélkülözhetetlen. Hiányuk egyúttal a klímaváltozással kapcsolatos
kutatások nagy módszertani hiányossága (Hufnagel és mtsai, 2008; Harnos és mtsai, 2008).
A páncélosatkák rendjének élőhelyük állapotának indikálására való alkalmasságát a csoport különleges
tulajdonságai indokolták: a világon mindenütt előfordulnak, nagy számban és nagy fajgazdagságban
élnek, ezen kívül a kinyerhetőségük jól kidolgozott és hatékony. A fenti tulajdonságok főleg cönológiai
vizsgálati módszerekben használhatók fel (Lebrun és van Straalen, 1995; Behan-Pelletier, 1999; Gulvik,
2007; Gergócs és Hufnagel, 2009).
Az Oribatida taxonra vonatkozóan már sokféle adat áll rendelkezésre különféle vizsgálatokhoz. Az
eddigi tanulmányokat áttekintve azonban megállapítható, hogy hiányosságok fedezhetők fel egyrészt az
adatok felvételezésében és standardizálhatóságában, valamint az ezt követő adatelemzési és szintetizálási
módszerekben. A kutatás mai állása szerint szükséges, hogy ezt kijavítsuk, és hogy megfelelő módszert
dolgozzunk ki az eddig csak részlegesen kimutatott fontos jelenségek és mintázatok pontos felismerésére.
Tanulmányunkban genuszszinten vizsgáltuk az Oribatida közösségeket. A taxonómiai szint
megválasztását több szempont is vezérelte. Egyrészt már korábbi vizsgálatok is kimutatták, hogy a
fajszintről genuszszintre történő váltás kevés információvesztést okoz (Podani, 1989; Osler és Beattie,
1999; Caruso és Migliorini, 2006). Döntésünk mellett szóltak olyan érvek is, hogy így nagymértékben ki
tudtuk szélesíteni az általunk felhasznált adatbázisok mennyiségét, ami elengedhetetlen egy átfogó
vizsgálat esetében. Ezen kívül az általunk végzett terepi vizsgálatoknál is meggyorsította és
megbízhatóbbá tette a taxonómiai feldolgozást.
A tér- és időbeli skála felállításánál azt az eredményt vártuk, hogy a genusz- illetve a később ebből
kialakított családlisták alapján létrejövő páncélosatka-élőhely hasonlósági sorrend megfeleljen a valóságos
tér- illetve időléptékeknek, vagyis minél távolabbi, illetve minőségileg különbözőbb élőhelyekről
származó Oribatida genuszlistáink vannak, annál nagyobb legyen a különbség az adott élőhelyeken talált
genuszlisták között. Ha azonos helyről származnak az adatok, akkor is az időben távolabb eső listák között
nagyobb legyen a különbség.

2. Anyag és módszer
2.1. A genuszlista-kategóriák
Ahhoz, hogy meghatározhassuk, milyen tér-időbeli távolságnak felel meg két vizsgált
minta/mintavételi hely Oribatida genuszlistája közötti hasonlóság, különböző kategóriákat határoztunk
meg. A továbbiakban kategóriának nevezzük az általunk létrehozott elemzési csoportokat, amelyeket a
vizsgált genuszlistapárok tér- illetve időlépték kombinációjából származtattunk. Ezeket a kombinációkat a
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következőképpen kaptuk meg. Idő (I) esetében megkülönböztetünk 0, 2, 12, 24 és 52 hetet. Térben a
legkisebb megkülönböztethető egység az eltérő szubsztrát volt (Z), majd a különböző típusú élőhely/site
(S), a különböző topografikum (T), és végül a legtágabb elkülönítés a faunabirodalom (B) volt. „A”
azonost, „E” pedig eltérést jelent.
Szubsztrátnak neveztük a legkisebb vegetációs szintet, például talaj, förna, avar, moha, fakéreg stb. A
site-nak nevezett helylépték élőhelytípusokat takar, mint például esőerdő, mohaerdő, paramo, hegyi
esőerdő, magashegyi bozótos stb, a későbbiekben mintavételi hely vagy élőhely. A topografikum a
gyakorlatban országként jelenik meg, például Pápua Új-Guinea vagy Chile. A faunabirodalmak
elkülönítésénél a Balogh és Balogh (1992) művében megtalálható hat faunabirodalmat vettük figyelembe:
Holarktis, Neotropis, Aethiopis, Orientalis, Australis (ott Notogea) és Archinotis (ott Antarctis).
A szubsztrát- és élőhelyszintű kategóriákban megkülönböztettük a trópusokról és a mérsékelt övből
származó adatokat, így azok a kategóriák két részre oszlanak: trópusi és mérsékelt. Ezek jelei a „tróp” és
„mérs” a kategóriák kódjában. Saját, magyarországi mintavételezésünk kapcsán pedig 7 további kategóriát
hoztunk létre, amelyekkel a kisebb léptékű földrajzi távolság (30-195 km) mintázatképzésben játszott
szerepét állapítottuk meg.
Ezen kívül létrehoztunk egy kategóriát, amelyben a mintavételezés során keletkező esetleges
különbségeket tudjuk felmérni. Ezen kategóriába olyan genuszlisták tartoztak, amelyeket homogenizált,
ismétléses mintavételekből nyertünk ki, kódja HPM.
A genuszlisták forrásai igen kiterjedt irodalmat fognak át, melyekbe 1958-tól kezdődően sok neves
Oribatida-kutató, a világ minden kontinenséről és többféle élőhelyéről származó eredményei szerepelnek.
Sok adat azonban saját mintavételi munkáinkból származik. A forrásokat és a kódokat az 1. táblázatban
foglaltuk össze.
1. táblázat Az egyes kategóriák kódja, a kódok jelentése, és az egyes kategóriáknál felhasznált
adatbázisok megnevezése.

A kategória
Jelentés
kódja
HPM
homogenizált párhuzamos minták
AZ/I-2
AZ/I-12
Adott élőhelyről származó, azonos
szubsztrátok
különböző hételtolódással
AZ/I-24
AZ/I-52
Azonos típusú élőhelyek, azonos típusú
AZ/Mo/közel
szubsztrátjai közeli vagy távoli
földrajzi területről Magyarországon
AZ/Mo/távol
belül
AZ-tróp

Adott élőhelyről származó, azonos
szubsztráttípusok trópusi területekről

EZ/Mo/távol Azonos típusú élőhelyek, eltérő típusú
szubsztrátjai közeli vagy távoli
földrajzi
területről Magyarországon
EZ/Mo/közel
belül
Adott élőhelyről származó, eltérő
EZ-mérs
szubsztráttípusok mérsékelt övi
területekről

Forrás

Magyarország, nem publikált
eredmények

Balogh János kéziratok

Magyarország, nem publikált
eredmények
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EZ-tróp
AS-tróp
AS-mérs
AS/Mo/távol

Adott élőhelyről származó, eltérő
szubsztráttípusok trópusi területekről

Balogh János kéziratok

Azonos élőhelytípusok trópusi
területekről
Azonos élőhelytípusok mérsékelt övi
területekről

Balogh János kéziratok,
Migliorini és mtsai (2005),
Hammer (1958, 1961, 1962a,
1962b, 1966)

Azonos élőhelytípusok
Magyarorzágról, távoli földrajzi
területekről

Magyarország, nem publikált
eredmények

ES-tróp

Eltérő élőhelytípusok trópusi
területekről

ES-mérs

Eltérő élőhelytípusok mérsékelt övi
területekről

Migliorini és mtsai. (2002),
Skubala és Gulvik (2005), Osler
és Murphy (2005), Osler és mtsai
(2006), Noti és mtsai (1996),
Arroyo és Iturrondobeitia (2006),
Balogh és mtsai (2008), Hammer
(1958, 1961, 1962a, 1962b,
1966) és ausztráliai még nem
publikált eredmények.

ES/Mo/közel Eltérő élőhelytípusok Magyarorzágról,
Magyarország, nem publikált
közeli vagy távoli földrajzi területekről
eredmények
ES/Mo/távol
EB
Faunabirodalmak közti különbség
Balogh és Balogh (1992)
Azonos faunabirodalom, eltérő
AB/ET/AS
topografikum, azonos mintavételi
hely(site)
Azonos faunabirodalom, eltérő
AB/ET/ES
topografikum, eltérő mintavételi hely
Balogh János kéziratok, Hammer
(site)
(1958, 1961, 1962a, 1962b,
Eltérő faunabirodalom, eltérő
1966)
EB/ET/AS topografikum, azonos mintavételi hely
(site)
Eltérő faunabirodalom, eltérő
EB/ET/ES
topografikum, eltérő mintavételi hely
(site)
2.2 A genuszlisták adatfeldolgozási módszerei
Az adatbázisokból csak azokat a listapárosításokat vettük figyelembe, amelyekbe minimum 9 genusz
tartozott. A párokat csakis olyan genuszlisták között képeztük, amelyeket egy kutató hozott létre a saját
módszerével. Így elkerülhettük a módszertani, taxonómiai és szemléleti eltérésekből fakadó
különbségeket. Miután felállítottuk a teljes genuszlista adatbázisunkat, mindegyik kategória genusz
listapár esetében kigyűjtöttük a két lista genuszszámát és a közös genuszok számát. Mivel csak prezenciaabszencia adatok álltak rendelkezésre és nem vettük figyelembe a kontingenciatábla „d” értékét,
távolságfüggvényként az Ochiai- és a Jaccard-függvényeket használtuk (Podani, 1997). Az egyes
kategóriákhoz tartozó hasonlóságot a kategóriába tartozó genuszlistapárok távolságfüggvény-értékek
átlagokból számítottuk.
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A kategóriákra kapott átlagértékek elkülönülését, - a kategórián belüli függetlenség biztosítása
érdekében -, összetett eljárással állapítottuk meg. Egy elemzési csoporton belül átlagosan 85
genuszlistapár volt. Minden kategória távolságfüggvény-értékeinek listájából randomszám-generátor
segítségével az Excel-programban véletlenszerűen kiválasztottunk 15 darab távolságértéket. Ezt minden
kategóriánál 10-szer végeztük el. Így minden kategóriára kaptunk 10 darab 15 értékből álló adatsort 1-től
10-ig számozva. Az így kapott 10 darab kategórián belüli 15 értékből álló adattábla adatsorai már
függetlenek. A kapott adatokat Kruskal-Wallis-féle statisztikai elemzéssel vizsgáltuk a PAST programmal
(Hammer és mtsai, 2001). 1-től 10-ig számozott 18 adatsorra Mann-Whitney-féle post hoc- tesztet
számítottunk. Eredményül 10 darab 18×18 elemű post hoc-teszteredmény táblázatot kaptunk. A 10
eredménytáblázatból készített táblázatban a szignifikáns (5 %-os )különbségek előfordulását tüntettük fel.
A kategóriák különbözőségét ezen az alapon állapítottuk meg.
Az összes genusz listában Balogh és Balogh (1992) munkájában található osztályozás alapján
létrehoztuk az egyes elemzési csoportokhoz tartozó családlistákat, és a fenti vizsgálatokat elvégeztük
családszinten is.

3. Eredmények
3.1. A genuszlista-kategóriák sorrendje
Az egyes kategóriák genuszlistái közötti, nagyságrendi sorrendbe állított Ochiai-távolság
átlagértékeket, a hozzájuk kapcsolt standard error tartománnyal az 1. ábrán tekinthetjük meg. Az ábrán a
léptékeket színekkel jelöltük: zöld színnel az azonos szubsztráttípusból, sárgával az eltérő
szubsztráttípusból, pirossal az azonos típusú élőhelyről, kékkel az eltérő típusú élőhelyről származó listák
kategóriáit. Az egyéb kategóriák fekete színnel szerepelnek.
A kimagaslóan legnagyobb minták közti hasonlóságot az a kategória mutatja, ahol homogenizált
parallel mintavétel történt (HPM). Ezt követik az azonos (AZ) és eltérő (EZ) szubsztrátból származó
minták. Látható, hogy eszerint az elkülönítés szerint nem különböznek egymástól a kategóriák, mivel a
sorrendjük keveredik. A különböző időpontokból, azonos típusú szubsztrátokból gyűjtött minták esetében
a legnagyobb hasonlóság a kéthetes, majd rendre a 12 hetes, a 24 hetes és az 52 hetes időbeli
távolságokkal összehasonlított genuszlisták között volt. A Magyarországon gyűjtött mintákon (Mo)
megfigyelhető, hogy a nagyobb földrajzi távolságra lévő azonos típusú élőhelyen, azonos vagy eltérő
típusú szubsztrátokban (.../távol) nagyobb a különbség a genusz összetételben, mint a közelebbi
élőhelyekről származókban (.../közel). A trópusi minták azonos és eltérő szubsztrát típusra vonatkozó
adatokból megállapított kategóriák értéke kisebb, mint a közelebbi – kisebb távolságra lévő - mérsékelt
övi kategóriáké. Az eltérő szubsztráttípusokból származó minták összehasonlításában a „távoli” minták
hasonlósága nagymértékben lecsökkent. Ennek következtében az összehasonlítás eredménye keveredik az
élőhelytípusra vonatkozó különböző összehasonlításokban.
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1. ábra. A genuszlista-távolságok kategóriáinak sorrendje az y-tengely Ochiai-távolságfüggvény értéke
szerint (kód magyarázata Anyag és módszer fejezetben). A hasonlóság jobbról balra nő. A nyilak az
Ochiai- és a Jaccard-távolsággal megadott kategóriák felcserélődését jelzik. Az oszlopok felett a
hasonlóság átlagértéke.
Fordított jelenséget figyelhettünk meg az élőhely-megkülönböztetések szintjén (AS és ES). Ott a
trópusi területek élőhelyei hasonlóbbak, mint a mérsékelt öviek. A eltérő típusú trópusi élőhelyek közötti
hasonlóság nagyobb a mérsékelt övi azonos típusú élőhelyek genuszlistái közöttinél. Megfigyelhetjük,
hogy a földrajzi távolság a mintavételi hely szintjén is csökkenti a közösségek közötti hasonlóságot, mivel
a távolabbi élőhelyek jobban különböznek egymástól, mint a közeliek. Az eltérő és azonos típusú
élőhelyek nem különültek el nagymértékben. Azt találtuk, hogy az azonos égöv alatti eltérő élőhelytípusok genuszlistái kevésbé hasonlóak, mint az azonos típusú élőhelyeké. Az eltérő típusú élőhelyek
„távoli” Oribatida közösségeinek hasonlósága is szélsőségesen lecsökken, vagyis az ES/Mo/távol átkerül a
nagyobb léptéket jelentő kategóriák közé.
Az utolsó, legkisebb hasonlóságot mutató „blokkban” azok a kategóriák szerepelnek, amelyek már
eltérő topografikumok között (ET) „mérik” az élőhelyszintű listák különbségét. A kategóriákon belüli
sorrendben figyelemre méltó, hogy az azonos típusú élőhely (ET/AS) nagyobb hasonlóságot mutat, mint
az eltérő (ET/ES), függetlenül attól, hogy az eltérő topografikum azonos vagy eltérő állatföldrajzi
birodalomba tartozik-e (AB-EB). Ezek közé illeszkedik be az EB kategória is, amelyet nem vehetünk
eltérő topografikumba, mert abban a faunabirodalmak közötti különbséget vizsgáljuk az egyesített
genuszlistákkal. A Jaccard-féle távolságokkal számolva a 3 kategóriapár sorrendje felcserélődik, ami
azonban nincs ellentmondásban a fent tárgyaltakkal.
3.2. A családlista-kategóriák sorrendje
Családszinten az eredményeket a 2. ábra mutatja. Az azonos típusú szubsztrátból különböző
időközönként gyűjtött minták családszinten kevésbé különülnek el egymástól, és a sorrendjük sem felel
meg az időbeliségnek. Az azonos és eltérő szubsztrátból származó minták a genuszlistáknál tapasztalthoz
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hasonlóan keverednek egymással, a földrajzi távolság hatása családszinten is kimutatható. Eltérő
szubsztrátok esetében továbbra is azt tapasztalhatjuk, hogy a trópusi minták között nagyobb a különbség,
de az azonos szubsztráttípusoknál nem.
Az élőhelytípusoknál azt láthatjuk, hogy az azonos élőhelytípus esetén családszinten a trópusi és a
mérsékelt övi területeken nem nagyon különböznek egymástól, bár a sorrend eltér a genuszlistáknál
tapasztalttól. Az eltérő élőhelytípusoknál azonban ugyanaz a jelenség tapasztalható, mint a
genuszlistáknál, vagyis a trópusokon az eltérő típusú élőhelyek oribatida közösségei jobban hasonlítanak
egymásra, mint a mérsékelt égöviek. Míg az eltérő topografikumot jelentő kategóriák sorrendje és
helyzete a genuszszinthez képest nem változott, addig a teljes sorrendben a legfeltűnőbb változás az eltérő
faunabirodalmak (EB) hasonlóságának megnövekedése, és a szubsztrátszintű elkülönüléseket jelentő
kategóriák közé ékelődése.

2. ábra. A családlista-távolságok kategóriáinak sorrendje az y-tengelyen feltüntetett Ochiaitávolságfüggvény szerint.A hasonlóság jobbról balra nő. A kódolást az Anyag és módszer fejezet
tartalmazza. A nyíl az Ochiai- és a Jaccard-féle távolsággal megadott kategóriák felcserélődését jelzi. Az
oszlopokon a hasonlóság átlagértéke.
3.3. A genuszlista-kategóriák közötti távolságok szignifikanciája
A homogenizált parallel mintavételből származó kategória jelentősen elkülönül az összes többi
kategóriától. Emellett azonban a 10-féle véletlenszerű kiosztás gyakran mutat eltérő eredményeket a
kategóriák elválását illetően. Ami biztosnak mondható, hogy az AZ kategóriák igen közel állnak
egymáshoz és az EZ kategóriákhoz. A bizonytalanságok az ES és AS kategóriák elkülönülésével
kezdődnek az AZ és EZ, illetve az ET kategóriák csoportjaitól. Az ET kategóriák igencsak összetartóak,
és egységesen nagyon elkülönülnek az EZ és AZ kategóriáktól. Ebből következik, hogy az ES és az AS
kategóriák e két nagyobb tömb között ingadoznak, pontosabban változó, hogy éppen az ET vagy éppen az
AZ/EZ tömbhöz állnak-e közelebb. Ez is azt mutatja, hogy az élőhelytípusszinten összehasonlított
genuszlisták közötti hasonlóság a szubsztrátok közötti nagyobb és a topografikum szintű kisebb
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hasonlóság között helyezkedik el. A trópusi és mérsékelt övek megkülönböztetése az adott habitatszinten
csak az eltérő élőhely típusoknál (ES) számít nagyobb mértékben, azaz az ES-mérs és ES-tróp kategóriák
különülnek el többször szignifikánsan. A genuszlistáknál tapasztalt elkülönülések családszinten is hasonló
képet adnak. A genuszszintre vonatkozó eredményeket a 2. táblázatban tüntettük fel.

HPM

10/
10

AZ/I-2
AZ/I-12
AZ/I-24
AZ/I-52
EZ-mérs
AZ-tróp
AZ-mérs
EZ-trópi
AS-tróp
ES-tróp
AS-mérs
ES-mérs
AB/ET/AS
EB
EB/ET/AS
AB/ET/ES

10/
10
10/
0

10/
10
10/
2
10/
3

10/
10
10/
4
10/
3
10/
0

10/
10
10/
5
10/
3
10/
1
10/
0

10/
10
10/
8
10/
4
10/
0
10/
1
10/
0

10/
10
10/
7
10/
5
10/
1
10/
0
10/
0
10/
0

10/
10
10/
9
10/
7
10/
3
10/
4
10/
0
10/
1
10/
0

10/
10
10/
10
10/
10
10/
9
10/
6
10/
1
10/
3
10/
3
10/
1

10/
10
10/
10
10/
10
10/
10
10/
7
10/
6
10/
5
10/
6
10/
3
10/
0

10/
10
10/
10
10/
10
10/
10
10/
6
10/
8
10/
5
10/
7
10/
4
10/
2
10/
1

10/
10
10/
10
10/
10
10/
10
10/
10
10/
10
10/
10
10/
10
10/
9
10/
7
10/
5
10/
5

10/
10
10/
10
10/
10
10/
10
10/
10
10/
10
10/
10
10/
10
10/
10
10/
6
10/
4
10/
4
10/
0

10/
10
10/
10
10/
10
10/
10
10/
10
10/
10
10/
10
10/
10
10/
10
10/
10
10/
10
10/
9
10/
0
10/
0

10/
10
10/
10
10/
10
10/
10
10/
10
10/
10
10/
10
10/
10
10/
10
10/
9
10/
10
10/
9
10/
0
10/
0
10/
1

10/
10
10/
10
10/
10
10/
10
10/
10
10/
10
10/
10
10/
10
10/
10
10/
9
10/
9
10/
8
10/
0
10/
1
10/
0
10/
0

EB/ ET/ ES

AB/ ET/ ES

EB/ ET/ AS

EB

AB/ ET/ AS

ES-mérs

AS-mérs

ES-tróp

AS-tróp

EZ-trópi

AZ-mérs

AZ-tróp

EZ-mérs

AZ/ I-52

AZ/ I-24

AZ/ I-12

AZ/ I-2
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Ochiai-távolságadatra elvégzett Mann-Whitney-féle tesztek összesített eredménye. A számok azt jelzik,
hogy a 10-szer elvégzett tesztből hányszor kaptunk szignifikáns különbséget. (Sötét szürke= 10/10;
világos szürke= 10/9 és 10/8)
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4. Megvitatás
Eredményeinkben egyértelműen megmutatkozott, hogy a szubsztrátok közötti genuszlisták jobban
hasonlítanak egymásra, mintha teljes élőhelytípusokat vagy topografikumban is eltérő élőhelyeket
hasonlítunk össze. Ezek megfelelnek előzetes hipotéziseinknek. Azonban azt is elvártuk volna, hogy az
eltérő szubsztrátok (EZ) között jóval kisebb legyen a hasonlóság, mint az azonosak között (AZ). Ezt az
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eredményt részben a sorrendeknél megkaptuk, de a különbség nem volt szignifikáns. Irodalomból ismert
gyakori eredmény a fák lombkoronájában élő Oribatida-közösségek nagymértékű eltérése a fa alatti
talajban élő közösségtől (pl. Yoshiba és Hijji, 2005; Karasawa és Hijii, 2008). Karasawa és Hijii (2004)
kimutatták, hogy tengerparti erdőkben erősen elkülönül a talaj, a lombkorona, a fatörzsek kérgi és a
talajon összegyűlő algamaradványok szubsztrátjának Oribatida-közössége. Az irodalom és a saját
végkövetkeztetéseink közötti különbség feltehetően arra vezethető vissza, hogy egy adott élőhelyen
előforduló szubsztrátok Oribatida közösségei közti különbségek kimutatásához a genuszlista nem
elegendő. Ahogyan azt a fent idézett művek szerzői is megállapították, a különbségek kimutatásához az
összetételbeli szempontokat is figyelembe kell venni. Ebből az látszik, hogy kisebb térléptékű élőhelyek
közösségeinek elkülönítésére a mennyiségi adatok figyelembe vétele is szükséges. A szubsztrátok közötti
különbség esetében feltehetően nemcsak a biogeográfiai, elterjedési különbségeket, hanem életmódbeli
eltéréseket is figyelembe kell venni.
Egy adott szubsztráttípuson belül egy év leforgása alatt nem sok változás következett be a genusz
összetételben. A sorrend megfelelt a várakozásnak, de az elkülönülések nem voltak szignifikánsak.
Vizsgálatainkban 1 évre vonatkoztak, de Irmler (2006) 6 éven át vizsgált egy bükkerdő talajában élő
páncélosatka közösséget, az évek közötti közösségszerkezetekben 75%-nál is nagyobb hasonlóságot talált.
Az eltérő topografikumokat vizsgáló kategóriák (ET) egyértelműen elkülönülnek a csak szubsztrátszintet elkülönítő kategóriáktól. Ez tehát azt jelenti, hogy egy adott élőhelytípuson belül az azonos vagy
eltérő szubsztrátok genuszlistái sokkal jobban hasonlítanak egymásra összetételben, mint az országok
között, a teljes élőhely típusok genuszlistái. A magyarországi élőhelyek szubsztrát- és élőhely adatai
alapján a földrajzi távolság, még egy a miénkhez hasonló kisebb országon belül is jelentősen eltérő genusz
összetételt mutat. Zaitsev és Wolters (2006) a kontinentális méretű klíma szerepét vizsgálták Európában
az Oribatida közösségek fajgazdagságára és funkcionális szerkezetére. Szerintük a klímának csak
moderáló szerepe lehet a kontinens szintű Oribatida diverzitás- és biomassza változatosságban. Ebből
valamely más tényező szerepe következik, amely nagyobb földrajzi távolságban okoz faj- és genusz szintű
különbségeket.
A teljes faunabirodalom genuszlistáiból létrehozott kategória nem különül el az eltérő
topografikumokat és eltérő faunabirodalmakat összehasonlító kategóriacsoportokétól. A faunabirodalmak
teljes genuszlistái tehát annyira hasonlítanak, mintha más országból (topografikumból) származó élőhelylistákat hasonlítanánk össze. Ez abból a szempontból figyelemre méltó, hogy a faunabirodalmak
elkülönítése legfőképpen gerinces csoportok alapján történt, és ha a gerinctelen Oribatida az elkülönítés
alapja, akkor az a kontinensekénél kisebb topografikumokat fed le.
Családszinten a faunabirodalmak közötti eltérés ugyanolyan különbséget jelent, mint amit az azonos
vagy eltérő típusú szubsztrátokból származó családlisták különbsége. Ez azt jelenti, hogy a
faunabirodalmak családszinten nem különülnek el nagymértékben, éppen csak annyira, mintha egy
élőhelyről több különböző mintát vennénk. Családszinten az oribatidák esetében a faunabirodalom nem
hasznos elkülönítés, míg gerincesek szintjén ez volt az elkülönítés egyik alapja. Nagy valószínűséggel ez
azzal magyarázható, hogy az Oribatida családok elterjedése történetileg megelőzte a kontinensek
szétválását.
Eltérő topografikumok élőhelyeit vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy az azonos típusú élőhelyek Oribatida
közösségei akkor is jobban hasonlítanak egymásra az eltérő élőhelytípusokban élőkéhez képest, ha eltérő
faunabirodalmak genusz listáit hasonlítjuk össze. Ez megerősíti azon megállapításunkat, miszerint az
élőhely típusnak nagyobb lehet a mintázatképző szerepe, mint a faunabirodalomnak (Balogh és mtsai.,
2008).
A családszintű elemzés eredménye sorrendiség szempontjából gyakran eltér a genuszszinten végzettől.
Ezek a sorrendek olyan esetekben különböztek, ahol nem volt szignifikáns különbség az adott kategóriák
között, így az eltérés sem számottevő a vizsgálat két szinje között.
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5. Konklúzió
Az Oribatida-közösségek elemzésének kategóriasorrendjének alakulása a legtöbbször megfelelt az
előzetes elvárásunknak. A genuszlisták esetében, a nagyobb térlépték a genuszlisták közötti nagyobb
távolságot fejezte ki. Az éven belüli időléptékek eltérését azonban sem genusz-, sem családszinten nem
sikerült egyértelműen kimutatni. Ennek egy oka lehet, hogy a mérsékelt övi lomberdőkben a páncélosatka
közösségekben nincsen szezonális változás. A sorrendet és a szignifikáns eltérést is figyelembe véve
jelentős elkülönülést a szubsztrátokban, az országon belüli és országok közötti azonos vagy eltérő élőhely
típusok genusz- és családlistái között tapasztaltuk.
A családszintű vizsgálat nem sokban tért el a genusz szintűtől. Az egyetlen fontos különbség a
faunabirodalmak estében figyelhető meg. A faunabirodalmak családlistái annyira hasonlítanak egymásra,
mint az azonos típusú szubsztrátokból származók.
Az Oribatida-csoport vizsgálata egyedülálló tulajdonságaik miatt jelentős. Továbbá, vizsgálatuk eddig
nem kellőképpen kihasznált élőhelyállapot leírási lehetőséget jelent. Az adatok ugyan gyűlnek róluk, de
sokszor rendszertelenül, és nem megfelelően összeegyeztethető módon. Ahhoz, hogy az Oribatida
közösségekről gyűjtött adatok megfelelően hasznosíthatók legyenek, egyrészről a hatékony és
rendszerezett adatfelvételt kell világszinten meghatározni és összehangolni, másrészről pedig az
adatfeldolgozást és értelmezést kell továbbfejleszteni. Ehhez kívántunk tanulmányunk módszerfejlesztési
és eredmény összevonási vizsgálataival hozzájárulni.
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ABSTRACT
Application of scientific spatial methods is inevitable in modelling monitoring of
environmental elements. Use of geographic information systems enables versatile rating
of monitored areas. It is especially the case for plain land areas, where state and
movement of surface and underground water are variable in both time and space. We have
examined the expected effects of changes in inland water canalization of Bihari Plains
(EAOP-5.1.2.D/2F-2009-0007) on land use with aid of GIS. As a result, land use for
monitored drainage areas has become redesignable by development of the inland water
system. Optimal land use determined this way assists success of both agricultural and
environmental guidelines, and development of quality of environmental resources.

ÖSSZEFOGLALÓ
A környezeti elemek állapotváltozásainak modellezésében nélkülözhetetlenek a
térinformatikai eszközök. Használatuk a vizsgált területek sokoldalú értékelését teszi
lehetővé. Különösen igaz ez azokon a síkvidéki területeken, ahol a felszíni és a felszín
alatti víz állapota, mozgása, térben és időben változó. A Bihari-sík földrajzi kistáj
területén a belvízcsatorna-rekonstrukció - EAOP-5.1.2.D/2F-2009-0007 - várható hatásait
valamint a térség földhasználati struktúrájában bekövetkezett változásokat térinformatikai
módszerek segítségével mértem fel. A belvízelvezető rendszer kiépítésével a
vízgyűjtőterület földhasználata újratervezhetővé vált. Az ilyen módon meghatározott
optimális tájhasznosítás kidolgozása az agrár- környezetvédelmi szempontok
érvényesülését és a természeti erőforrások minőség egyidejű fejlesztését is szolgálja.

1. Bevezetés
A természeti katasztrófák által okozott károk közel 40%-át a vizek többletéből eredőek teszik ki. Ez a
túlsúly hazánkban fokozottan érzékelhető, ugyanis a természeti csapások közül az árvizeink, belvizeink
okozzák a legtöbb kárt. Magyarország síkvidéki területeinek jelentős része belvízzel veszélyeztetett (Burai
et al., 2003). E területeken a belvíz az elmúlt időszakban, több hullámban és régóta nem tapasztalt
tartóssággal és területi kiterjedéssel jelentkezik, elég csak megemlíteni a 2006. hidrológiai évet, amikor
hazánk mintegy 270 ezer hektárnyi területén jelentős téli-tavaszi és nyári belvíz alakult ki (Pálfai, 2008).
A belvizek elsősorban a mezőgazdaságban okoznak nagymértékű károkat (Thyll – Bíró, 1999).
A lefolyási és összegyülekezési folyamatokat az elmúlt évek földhasználatában, tulajdonviszonyaiban, a
mező- és erdőgazdálkodás területi struktúrájában bekövetkezett változások még inkább befolyásolják,
kedvezőtlen irányba módosítják, felerősítve ezzel a belvíz kialakulásának kockázatát (Thyll, 1999).
A megelőzés érdekében elvégzett munkálatok nagyban csökkenthetik a vizek többletéből adódó
jelenségek elleni védekezés költségeit. A térinformatikai eszközök segítségünkre lehetnek a környezeti
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elemek állapotváltozásainak modellezésében. A térbeli elemzésekkel hasznos adatok nyerhetőek az
optimális környezeti feltétételekhez igazodó területhasználati struktúra kialakításához.
Hazánk földhasználati rendszerének átalakítása nemcsak belvízmentesítési szempontból szükségszerű,
hanem környezetünk fenntartható fejlődése (Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program) és az optimális
birtokszerkezet kialakítása is ezt igényli (Bíró et al., 2003).
A kutató munka célja egyrészt az EAOP-5.1.2.D/2F-2009-0007 csatorna rekonstrukciós projekt
várható hatékonyságának elemzése, másrészt e projekt által érintett térrészek földhasználati jellemzőinek
vizsgálata térinformatikai eszközök segítségével. Majd az előzőek ismeretében javaslatok
megfogalmazása a környezeti feltételekhez optimálisan alkalmazkodó földhasználati struktúra
kialakítására.
A vizsgálatok térkeretét a Bihari sík földrajzi kistáj szolgáltatta, mely a Berettyó és a Sebes - Körös
között terül el. A terület éghajlatát nézve gyakoriak a csapadék és a hőmérséklet tekintetében a
szélsőséges viszonyok. A csapadékösszeg maximuma (855 mm) és minimuma (344 mm) arra utal, hogy
aszály és belvíz egyaránt előfordulhat. Az öblözet talajainak kialakulásában a vízhatás játszott szerepet
(hidromorf talajok). Szikes talajok adják a terület 43 %-át, főleg réti szolonyecek és sztyeppesedő réti
szolonyecek. E talajok jellemzője a nagy szerves és szervetlen kolloidtartalom, a lassú vízáteresztő
képességből és nagy víztelítettségből, valamint a tömődöttségből eredő gyakori levegőtlenség. A
talajelőkészítési munkák szempontjából optimális talajnedvességi állapot gyakran nem biztosított. Nedves
állapotban kenődik, szalonnássá válik, kiszáradva mélyen repedezik. Viszonylag kevés csapadék hatására
is művelhetetlenné válik a talaj („perctalaj”) (Thyll, 1999).
A térségben egyre gyakrabban jelentkeznek napjaink súlyos problémái, mint a földhasználati konverziós
problémák és a belvíz-veszélyeztetettség. Az Első Katonai Felvételezés (1783) térképszelvényei alapján a
Sebes-Körös-Berettyó közének mai területéből mintegy harmadát foglalta el az állandó mocsárvilág,
szintén közel harmadát fedte gyep és erdőterület, és csak egyharmadán találunk szántóföldi kultúrákat. A
szocialista mezőgazdaság (1949-1990) fokozta a szántóföldi termelés intenzitását. A politikai
rendszerváltást követő években a terület kétharmadán szántóföldi növénytermesztést folytattak, míg a
maradék egyharmadnyi területen osztozott a gyep, az erdő, a létrehozott mesterséges víztározók és
csatornák, valamint a települések területe. A mezőgazdaság egyre növekvő igényei miatt a térségben a
belvíz állandósult problémaként jelentkezik (Tomor, 2007).

2. Anyag és módszer
2.1. A vizsgálat során felhasznált adatbázisok, térképállományok
A munka alapját a Bihari sík földrajzi területén Tomor (2007) által létrehozott, nagyfelbontású,
integrált geoadatbázis képezte, az alábbiakban feltüntetett adatbázisok felhasználásával:






Domborzatmodell (M 1:10.000)
Talajgenetikai adatbázis (M 1:10.000)
Topográfiai adatbázis (M 1:10.000)
Felszínborítást tartalmazó idősoros adatbázis (M 1:28.800)
Integrált vízrajzi adatbázis, mely fedvényenkénti bontásban tartalmazza többek között a felszíni
vízfolyások és csatornák futásvonalát, (M 1:10.000) és a belvízi elöntések maximális földrajzi
kiterjedését és gyakoriságát (M 1:50.000).

Ezen kívül rendelkezésre állt a Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság EAOP5.1.2.D/2F-2009-0007 projekt megvalósíthatósági tanulmánya.
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2.2. Szoftverkörnyezet
Az elemzések az ArcGIS térinformatikai szoftver három önálló eleme – az ArcCatalog, az ArcMap, és
az ArcToolbox – segítségével történtek.
A térbeli elemzésben alkalmazott modulok:
 ArcGIS 9.3 (ArcCatalog, ArcMap, ArcToolbox)
 Geoprocessing
 3D Analyst
 Spatial Analyst

Törzsmodul
Térbeli műveletek
3D elemzési lehetőségek
Területi elemzések

A vizsgálatokhoz felhasznált ESRI szoftveres környezet alapvetően vektoros szemléletű adatmodellt
alkalmaz, de jól támogatja a raszteres layer-technikát is, például a domborzati elemzéseknél. A környezeti
elemzések modellezése során elsősorban a fedvény-szemlélet alkalmazható, kihasználva a felhasznált
szoftverek raszter-vektor interfész funkcióit is (ESRI, 2009).
2.3. A vizsgálati módszerek
1. A rekonstrukciós csatornák vízgyűjtő területeinek lehatárolása
A vízgyűjtő határainak kijelölésében a domborzati sajátságok segítenek. A domborzat meghatározza a
területről történő elemi felszíni elfolyások irányait, az összegyülekezés pontjait, valamint a természetes
vízválasztókon keresztül választ ad a lefolyástalan területek nagyságára is (Tamás, 2000).
A vizsgálatok kiindulási adatbázisát a kistáj - Tomor (2003) által készített - hidrológiai terepmodellje
jelentette. A lefolyástalan területek lehatárolásához és az összegyülekezési pontok kijelöléséhez a lefolyás
irányainak ismerete szükséges.
A Flow Direction eszköz használatával kiszámolhatók a lefolyásirányok, ami minden cellához
meghatározza azt a szomszéd cellát, amely felé a legnagyobb a meredekség.
A lefolyási irányok ismeretében megbecsülhetővé válik a rekonstrukcióval érintett csatornaszakaszok
vízgyűjtőterülete (1. ábra).

1. ábra. A rekonstrukcióval érintett csatornaszakaszok vízgyűjtőterületei
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2. A vízgyűjtőterületek elöntési valószínűségének változása
A belvizek keletkezése, az elöntés nagysága, tartóssága, valamint gyakorisága véletlenszerű hidrológiai
események és jelenségek sorozatának következménye (Bíró, 2001). A belvízi jelenség kialakulása sík
vidéki körülmények között számos tényező által befolyásolt folyamat (Tamás et. al., 1999).
A belvizek keletkezését és lefolyását befolyásoló tényezőket Nemcsics (2000) két nagy csoportba sorolta:
a természeti és az emberi tényezők.
A természeti tényezők közé az éghajlati, domborzati, sekélyföldtani, hidrológiai tényezők illetve a
természetes növénytakaró tartoznak. A legfontosabb emberi tényezők a területhasználat módja, a műszaki
beavatkozások, valamint a vízháztartási viszonyokat megváltoztató egyéb beavatkozások.
A munkában a belvízjelenség problémakörének vizsgálata – idő- és terjedelembeli korlátozások miatt elméleti szemszögből és számos tényező figyelembevétele nélkül történt.
A megvalósítandó csatorna rekonstrukciós projekt várható hatékonyságának meghatározása a
következő lépésekkel valósult meg.
1. Az elöntéssel korábban veszélyeztettet terület térfogat-kapacitásának megállapítása.
2. A lefolyási összegyülekezés tényezőinek elemzése (beszivárgás mértéke, fajlagos lefolyás,
csatornák vízszállítási kapacitása).
3. A csatornák vízszállítási kapacitásának függvényében a belvízi elöntés várható időtartamának
megállapítása a projekt előtt illetve után.
3. A földhasználati struktúra változásának elemzése
A területhasználattal kapcsolatos értékelések egyik legmegbízhatóbb módja a távérzéklet adatok
elemzése. Vizsgálatok Tomor (2007) által készített vektorizált térképállományokra - melyek jól jellemzik
a Bihari sík mikrotáj földhasználati struktúrájának változását –- támaszkodnak.

3. Eredmények és értékelésük
3.1. A vízgyűjtőterületek elöntési valószínűségének változása
A következő képlet felhasználásával kiszámolhatóvá vált minden vízgyűjtőterületet tekintve, hogy
várhatóan mennyi idő szükséges (nap) a belvíz ’távozásához’, a munkálatok megvalósítása előtt illetve
után. A két érték különbözete adja meg, hogy hány nappal rövidül a belvíz elöntés időtartama, mekkora a
csatorna rekonstrukciós projekt hatékonyságának mutatója (1. táblázat).
T = T2 – T1
T1 = A / p1;

T 2 = A / p2

ahol:
T1: az elöntés időtartama a projekt végrehajtása előtt (nap)
T2: az elöntés időtartama a projekt végrehajtása után (nap)
A= az elöntéssel veszélyeztetett területek térfogat-kapacitása (m3)
p1 = csatornák vízszállítási kapacitása a projekt megvalósítása előtt (m3/nap)
p2 = csatornák vízszállítási kapacitása a projekt megvalósítása után (m3/nap)
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1. táblázat A vízgyűjtőterületek elöntési valószínűségének változása a csatornák vízszállítási
kapacitásának függvényében
Projekt megvalósítása
Projekt megvalósítása
Vízgyűjtő
előtt (nap)
után (nap)
Kis-Körös Főcsatorna

10

6

Kutas felfogócsatorna

33

20

Nagyfoki csatorna

18

11

Csente-Szakálli csatorna

20

12

Kutas főcsatorna

26

16

3.2. A vízgyűjtőterületek földhasználatának értékelése
A rekonstrukciós csatornák vízgyűjtőinek a XVIII. századi és jelenlegi földhasználati kategóriáinak
területi kiterjedésében jelentős változások történtek (2. táblázat).
Az erdő, a vizes élőhelyek területe jelentősen csökkent a vízgyűjtőkön. Az előbbi több mint 1/5-re
redukálódott, míg a vizes élőhelyek az egykori 32,5 %-os területfoglalásból jelenleg még 1 %-ot sem
képviselnek. A gyepművelési ág viszonylagos állandóságot mutat az idők folyamán, a területi elterjedése
azonban változott. A szántóterületek már a múltban is jelentős területet foglaltak, azonban mára tovább
növekedett arányuk és így vízgyűjtők területének területhasználati kategóriájából 84 %-ot tesznek ki.
2. táblázat A vízgyűjtőterületek földhasználati kategóriájának kiterjedése (ha)
Területhasználati kategória / Év
1783
1999
Erdő

512

96

Időszakos, vagy állandó vízborítás

3087

92

Szántó

4567

8004

89

297

1238

1002

12

14

9.505

9.505

Beépített terület
Gyep
Összefüggő vízfelszín
Összesen

A mintaterület egykori mocsarain folytatott intenzív mezőgazdálkodás alacsony hatásfokára való
tekintettel (Tomor, 2007), célszerű kiemelten vizsgálni az egykori időszakosan vízzel borított területek
földhasználati változását.
E változások elemzése során megállapítható, hogy a vízgyűjtőterületek közül a Nagyfoki csatorna
vízgyűjtőjét érintette nagy változás. A vízrendezési folyamatoknak köszönhetően, a vizsgálati területen az
egykori mocsarak, lápok helyét szinte teljes egészében szántók foglalják el, kisebb részben gyepek és
erdők. A vízgyűjtő földhasználati konverzió mértéke nagyon jelentős, az összterület 96%-a (2. ábra).
ISSN 2061-862X http://www.magisz.org/journal
44
Szabó Zsuzsanna: Belvízcsatorna-rekonstrukciós munkálatok hatásainak térinformatikai elemzése síkvidéki mintaterületen

Agrárinformatika / Agricultural Informatics (2010) Vol. 1, No. 3:40-47

földhasználati konverzió

2. ábra. A földhasználati konverzió mértéke a Nagyfoki rekonstrukciós csatorna vízgyűjtőjén

4. Következtetések és javaslatok
A projekt hatékonyságának vizsgálata során megállapítható, hogy a térségben érzékelhetőek a
munkálatok pozitív hatásai és a jövőben hasonló beruházásokkal jelentős mértékben növelhető a terület
belvízbiztonsága. Azt azonban szem előtt kell tartani, hogy a belvíz a térség ’adottsága’, így
rekonstrukciós munkálatok segítségével sem belvízmentesíthető területeteken a művelés
megváltoztatásával kell védekezni.
A földhasználat elemzése során láthatóvá vált, hogy a térség múltbéli területhasználati struktúrája
jelentős mértékben átalakult. A jelenlegi földhasználat nem alkalmazkodik a táji adottságokhoz, figyelmen
kívül hagyja a különböző talajadottságokból és vízellátottságból fakadó tagolt és eltérő lehetőségeket
nyújtó tájszerkezetet. A kevés megmaradt természetes (sziki tölgyesek, löszpuszták), illetve
természetközeli (erdő gyep mozaik, fás legelők) tájhasználati forma kivételével minden területet intenzív
területhasználat jellemez, ami leginkább szántóművelésből áll. A területhasználat során átalakul
növénytakaró, elsősorban a talaj vízbefogadó képességét befolyásolja. A művelési ágak közül az erdőnek
a legnagyobb a belvízcsökkentő hatása, egyrészt a lehulló csapadék visszatartásával, másrészt a mélyre
hatoló gyökerei által, mivel nagy vastagságban kiszárítják a talajt, s ezáltal növelik annak vízbefogadó
képességét (Pálfai, 1993). A szántóföldi kultúrák a legrosszabb vízgazdálkodású növénytársulások közé
tartoznak. E növénykultúrák általában az év jelentős részében nem nyújtanak megfelelő talajfedettséget, a
tavaszi hóolvadás és nagyobb esőzések idején sok esetben még túl kicsik, ősszel, a betakarítás után pedig
előfordul, hogy már be is szántják őket (Szabó, 2002). A belvízi elöntés nagyságára, ezek levonulására
tehát a művelődési ágak közül a legkedvezőtlenebb hatással vannak.
A vizsgálat során kapott információk felhasználásával sikerült elkülöníteni azokat a területeket, ahol a
jelenlegi termelési szerkezet gazdaságosan fenntartható, valamint ahol szükség van művelési ág váltásra.
Az elemzések felhasználásával, olyan megoldások alakíthatók ki, melyek mind a mezőgazdaság, mind a
vízgazdálkodás érdekeit képesek figyelembe venni és kielégíteni, környezetvédelmi, fejlesztési és
gazdasági oldalról egyaránt.
A területhasználat változtatása azokon a térrészeken javasolt, melyeken a földhasználat konverzió
mértéke jelentősnek mondható, gyakori a belvízi elöntés illetve a csatornák mentesítő hatása ellenében is
jelentős belvízmennyiséggel rendelkeznek, e területek ugyanis alacsony termelési értéket realizálnak.
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Javaslatok a fenntartható területhasználati struktúra megalapozására
A Kis-körös rekonstrukciós főcsatorna vízgyűjtőterületéről általánosságban elmondható, hogy még a
nagyobb belvízi elöntések időszakában is a növényzet tűrési idején belül mentesíthetők a fölös víztől, mely a gazdálkodóknak nagyobb termelési biztonságot jelent – így e területek művelési ág váltása nem
szükségszerű. Azonban a mezőgazdálkodást alkalmazkodó és környezetkímélő keretek között kell
folytatni.
A Kutas illetve Csente - Szakálli rekonstrukciós csatornák vízgyűjtőin a belvízi elöntés által
veszélyeztetett szántók (3. ábra) területén – viszonylag tartós belvízi elöntések miatt - művelési ág
változtatás javasolt. Fontos az említett termőhelyek kivonása a belterjes (konvencionális) gazdálkodásból,
és átállítása természetvédelmi szempontú, extenzív, illetve ökológiai mezőgazdasági földhasználatra.

3. ábra. A Kutas fő-és felfogó és a Csente-Szakálli rekonstrukciós csatornák vízgyűjtőin a művelési ág
változtatására javasolt területek
Az említett térrészeken a természeti adottságoknak és az ökológiai követelményeknek leginkább
megfelelő mozaikos tájszerkezet kialakítása célszerű. Az erdőknek, erdősávoknak, a ligetes, parkszerű
legelőknek és gyepeknek, továbbá a vizes élőhelyeknek kiemelkedő szerepet kell biztosítani a
struktúraváltást követően.
A Nagyfoki csatorna vízgyűjtőjén a nagymértékű földhasználati konverzió miatt művelési ág
változtatás javasolt. Mivel a térség a múltban állandó vízborítással volt jellemezhető a vizes élőhelyek
rehabilitációja ajánlható.
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ABSTRACT
Climate change may shift dates of phenological phase of plants. We can even demonstrate
changes in plant growth due to climate change by model simulations. Earth warming will
accelerate appearance of the phenological phases earlier. However, not only temperature
can affect on that, but some other meteorological factors as well.
The theoretical implications of climate change is the main goal of the present work using
strategic modeling and a 140 years long temperature data set. Analysis of the Geophyton
Phenology Database of the ELTE Botanical Garden is also made for 24 meteorological
factors’ effect on the first bud appearance, the beginning of flowering, and the end of
flowering. The found regression models show the relationships between phenological
phase’ dates and meteorological factors.
Finally, the rising temperatures are variously influencing phenological dates of selected
species involved a Theoretical ecosístem. The daily fluctuation of temperature and the
frosty day number are strongly influence geophyton plants and their pheonological phase’
dates.

ÖSSZEFOGLALÓ
A klímaváltozás hatással van a fenofázisok időpontjára. Modellek és adatok elemzésével
bemutatható, hogy klíma változásával a növények fejlődési üteme is változik. A
hőmérséklet növekedése hatására a fenofázisok az évről évre korábbi időpontra
tolódhatnak. Azonban nem csak a hőmérséklet hat a fenofázisra, hanem egyéb
meteorológiai tényezők is. Stratégiai modellezéssel a klímaváltozás lehetséges
következményeinek a bemutatása a jelen munka célja, amelyhez 140 éves hőmérsékleti
adatsort használtam fel. Az ELTE Botanikus Kertjének Geofiton Fenológiai Adatbázisa
alapján 24 meteorológiai tényező hatását a vizsgált növények fenofázisa, - így az első
bimbó megjelenése, a virágzás kezdete és a virágzás vége - idejére, valamint a regressziós
modellekkel jellemeztem a meteorológiai tényezők és a fenofázisok bekövetkezése
közötti kapcsolatokat. Megállapítottam, hogy a hőmérséklet emelkedése különféleképpen
befolyásolja az „elméleti ökoszisztéma fajok” kiválasztott fenofázisának időpontját.
Kimutattam, hogy a hagymás-gumós növények fejlődésére leginkább a hőmérséklet napi
ingadozása, valamint a fagyos napok száma hat jelentősen.

1. Bevezetés
A klímaváltozás korunk egyik legfontosabb és legnagyobb hatású ökológiai problémája. Fontosságát és
hatását az adja, hogy a globális társadalom egészének létfeltételeit érinti. A klímaváltozással kapcsolatos
kihívások és az ehhez kapcsolódó feladataink a társadalom és a gazdaság szinte minden szegmensét
alapvetően meghatározzák. A klímapolitika magában foglalja többek között a mezőgazdaság és
élelmiszertermelés, a tájhasználat, az energetika, az ipar és közlekedés, a környezet- és természetvédelem,
a közegészségügy számos kérdését, de szociológiai, oktatási, kommunikációs, sőt biztonságpolitikai és
külpolitikai vonatkozásai is vannak. A klíma változékonysága, tehát a hosszabb időintervallumokban
1
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megnyilvánuló klímastabilitás hiánya (és annak mértéke) meghatározó jelentőségű valamennyi földi
ökoszisztéma állapota és állapotváltozásai szempontjából. A klíma változékonyságának mértéke
(klímaparaméterek alakulásának együttes variabilitása) önmagában is jelentős heterogenitást mutat úgy
térben (regionálisan), mint időben (vizsgálati időablakok szerint). Az ökoszisztémák, mint szabályozási
folyamatokra képes rendszerek, ráadásul nem egyszerűen passzív „elszenvedői" a hatásoknak, hanem
azokra különböző mértékű és jellegű alkalmazkodással, visszacsatolással reagálnak.
A klímaváltozás legkorábban megfigyelt és később is szisztematikusan monitorozott hatása a növények
és állatok fenológiájában (azaz fenofázisaik egymásra következési rendjének időzítésében) bekövetkezett
jól felismerhető változások voltak (Ferenczy et al 2010). Ennek ellenére még mindig nem tudunk eleget
arról, hogy melyek azok a környezeti tényezők a természetben, amelyek az egyes fenofázisok
bekövetkezését indukálják és a reprodukciós ciklusokat befolyásolják az egyes fajok esetében. Bár
ismeretes, hogy nemcsak a megnövekedett szén-dioxid miatt megváltozó időjárás, de maga a széndioxid
szint is komoly hatással lehet például a virágzás idejére egyes növényeknél (Houghton 1995). Európa
szerte számos biológus tanulmányozta már a fenológiában bekövetkező változásokat és megfigyelték,
hogy bizonyos fajoknál a rügyfakadás 5-6 nappal korábban kezdődött a szokásosnál, míg az őszi
lombszineződés például akár 4-8 nappal is későbbre tolódott. (Menzel 1999). Abu-Asab és munkatársai
(2001) a virágzás első időpontjainak változásait vizsgálták egy 21 éves időszakban (1970 és 1990 között),
eredményeik rámutatnak, hogy 44 zárvatermő család 100 faját tekintve a fák többsége 3-5 nappal
korábban virágzott az időszak végén, mint az elején. A tavaszi virágzás egyre korábbi kezdetét bizonyítja
Primack és munkatársainak (2007) kutatási eredményei is, amelyek szerint, az USA-beli Massachusetts
Államban a február-május közötti átlag hőmérséklet 1°C-os emelkedése közel 4 nappal korábbi virágzást
eredményez, így most átlagosan 11 nappal korábban virágzanak, mint egy évszázaddal korábban. Sherry
et al (2007) kutatásai viszont arra is rámutatnak, hogy csak azoknak a fajoknak a virágzása tolódik
előbbre, amik a nyári hőség tetőzése előtt virágzanak, a későbbiek virágzása kifejezetten késik. Az
amerikai magasfűves puszták növényei esetében a fentieknek megfelelően a korai fajok átlagosan 7.6
nappal korábban, a késői fajok 4.7 nappal későbben virágzanak, így középen egy nyílás keletkezik a
társulás virágzás-dinamikájának szezonalitásában. Fentiekből is látható, hogy az ökológiai alapjelenségek
közül a klímaváltozás legerőteljesebben a szezonális közösségdinamikát és annak egyik fontos tényezőjét
az egyes fajok fenológiai viszonyait formálja át (Schwartz 2003, Vadadi et al 2008).
A klímaváltozás hatással van a különféle fenológiai folyamatok időpontjára is. A TEGM (Theoretical
Ecosystem Growth Model) modell segítségével tudom szemléltetni, hogy a modellben szereplő elméleti
ökoszisztéma fajainak egy kiválasztott, számszerűsített fenofázisának időpontja hogyan változik a
hőmérséklet emelkedés hatására.
Az ELTE Botanikus Kertjének Geofiton Adatbázisa a főként hagymás gumós növények tavaszi
fenofázisainak megjelenésének időpontját tartalmazza, aminek összegyűjtése Dr. Priszter Szaniszlónak
köszönhető. Az adatbázis egy részének digitalizálása után meterológiai paraméterekkel való
összefüggéseit vizsgáltam meg.
Célkitűzéseim a következők:
 A stratégiai modellezés során kívánom bemutatni a klímaváltozás elméleti következményeit.
 A geofiton adatbázis alapján szeretném megmutatni, hogy milyen meteorológiai tényezők vannak
hatással a vizsgált növények fenofázisának időpontjára.
 A regressziós modellekkel pedig azt akartam megvizsgálni, hogy milyen módon jellemezhető a
meteorológiai tényezők és a fenofázisok bekövetkezése közötti kapcsolat.

2. Anyag és módszer
Első esetben TEGM növekedési modell (Hufnagel és mtsai, 2008.) segítségével és egy 140 éves
adatsorral végeztem vizsgálatokat. A stratégiai modell egy elméleti ökoszisztémát tartalmaz, amelyben 33
faj található. Ezek közül a fajok közül 2 szupergeneralista, 5 generalista, 9 közepes generalista és 17
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specialista. A fajok abban térnek el egymástól, hogy mekkora a szaporodási rátájuk hőmérsékleti
reakciógörbéjének optimuma és a tolerancia tartomány szélessége. A fajok hőmérsékleti
érzékenységüknek megfelelően szűkebb (specialista) vagy szélesebb (generalista) intervallumban képesek
a fajfenntartásra. A fajok hőmérsékleti optimum görbéjének leírására a Gauss- eloszlást használjuk úgy,
hogy a hőmérsékleti optimum a várható érték. A szórás értékét úgy állítjuk be, hogy az egyes fajok közötti
niche átfedés megfeleljen a Pianka, (1974) által tanulmányozott niche átfedési értékekkel, ahol a teljes
niche átfedés átlaga csökkent a fajok számának a növekedésével. Nevük egy nagybetűből áll (kivéve a
szupergeneralistákat, amiket csak egy szám jelöl), ami azt mutatja meg, hogy melyik fajtacsoportba
tartozik, és egy számból, ami minél nagyobb annál magasabb hőmérsékleti tartományban van a
növekedési optimuma. Az adatsor 1961-től 2100-ig tartalmazott historikus és jövendölt napi hőmérsékleti
adatokat ˚C-ban. 1961-2000-ig az adatsor historikus adatokat tartalmaz. Az 1970-től 2100-ig terjedő
időszakra Hadley Centre A2 szcenárió szerinti output adatokat, a két időszak között pedig
klímagenerátorral interpolált adatokat tartalmaz. A modellhez használt adatsorban az évi átlaghőmérséklet
növekedését mutatja az 1. ábra. A trendvonal segítségével látható, hogy átlagosan körülbelül 9 °C-kal nő a
hőmérséklet. Ezeket az adatokat átszámoltam Kelvinbe és így használtam fel a Növekedési modellben. A
kapott értékek pedig egyes fajok esetén azt mutatták meg, hogy az adott hőmérsékleti értékeknél milyen
sebességgel fejlődik a növény. Ez egy hőösszegben mért idő. Az elemzések során pedig egy bizonyos
fejlődési állapotot tekintettem fenofázisnak. Mikor a fejlődése meghaladta az 50-es értéket, azon a napon
érte el a vizsgált fejlettséget.
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Az évek száma

1. ábra. Az évi átlaghőmérséklet alakulása 1961-től 2100-ig
A vonaldiagramokat MS Excel program segítségével végeztem.
Az ELTE Botanikus Kertjének Geofiton Fenológiai Adatbázisát felhasználva végeztem
adatelemzéseket. 40 évre visszamenőleg tartalmaz fenológiai adatokat több száz főként hagymás és gumós
növényről. Ezeket az időpontokat Dr. Priszter Szaniszló jegyzett fel a saját kertjében nevelt növényeket
megfigyelve. Nekem az 1979-85 és 1991-1997-es intervallumban elhelyezkedő éveket sikerült ebből
feldolgoznom. Az adatbázis tartalmazta a növények első bimbójának megjelenésének időpontját, valamint
a virágzás elejét és a virág elszáradásának az idejét. Azt vizsgáltam meg, hogy mely meteorológiai
tényezők vannak hatással ezeknek a fenofázisok megjelenésének idejére.
A fenológiai paraméterek alakulásának időjárással való kapcsolatát vizsgálva kétféle megközelítést
alkalmaztunk:
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Első megközelítésként külön-külön vizsgáltam az egyes fenológiai indikátorok és az időjárási
paraméterek korrelációs kapcsolatát. Ebből a célból egy 24 elemű meteorológiai paraméter vektort
készítettünk az adott növény aktuális évi, vizsgált fenológiai állapotváltozását megadó, a megelőző év
augusztus 28-tól (szökőévben augusztus 27-től) az aktuális fenológiai változásig terjedő időszakáról. A
Szász Gábor-féle algoritmus alapján (Szász Gábor 1968) meghatároztuk a napi globális sugárzási értéket
is. Ez az eljárás a napi napfényes órák számából számítja ki a napi globális sugárzási értéket (W/m2). A
következő származtatott meteorológiai paramétereket számítottuk ki:
 1.
napi globális sugárzások átlaga,
 2.
napi átlaghőmérsékletek átlaga,
 3.
napi maximális hőmérsékletek átlaga,
 4.
napi minimális hőmérsékletek átlaga,
 5.
csapadék összeg,
 6.
napfényes órák összege,
 7.
napfényes órák napi átlaga,
 8.
csapadékos napok száma,
 9.
valódi csapadékos napok száma (csapadéknyom nem számít bele),
 10.
10 °C foknál magasabb átlaghőmérsékletek összege,
 11.
9 °C foknál magasabb átlaghőmérsékletek összege,
 12.
8 °C foknál magasabb átlaghőmérsékletek összege,
 13.
7 °C foknál magasabb átlaghőmérsékletek összege,
 14.
6 °C foknál magasabb átlaghőmérsékletek összege,
 15.
5 °C foknál magasabb átlaghőmérsékletek összege,
 16.
4 °C foknál magasabb átlaghőmérsékletek összege,
 17.
3 °C foknál magasabb átlaghőmérsékletek összege,
 18.
2 °C foknál magasabb átlaghőmérsékletek összege,
 19.
1 °C foknál magasabb átlaghőmérsékletek összege,
 20.
0 °C foknál magasabb átlaghőmérsékletek összege,
 21.
napi ingadozások (maximum-minimum) átlaga,
 22.
a csapadék relatív szórása a csapadékos napokra,
 23.
a fagyos napok száma,
 24.
a nem negatív napi átlaghőmérsékletek összege az utolsó fagyos nap utáni naptól a
fenofázis megjelenésének napjáig.
Az így megkapott meteorológiai indikátorok felhasználásával korrelációs vizsgálatokat végeztem a
geofiton fenológiai adatbázisunkban található fenofázis bekövetkezésekre a különböző vizsgálati
években. Munkámhoz a PAST statisztikai programcsomag (Hammer et al 2001) lehetőségeit is
felhasználtam (Dede et al. 2009).
Második megközelítésben először a Past nevű statisztikai program segítségével megnéztem, hogy
az évek során a napsorszámok változása esetén mely tényezőkkel kapok erősebb korrelációt. Miután
ezeket feljegyeztem, majd az Excel programban egy modellt írtam fel 2-3 optimális paraméterek
additív hatására, az MS Excel Solver programjának segítségével optimalizáltam, majd az így kapott
értékeket visszamásoltam a Past-ba és megnéztem, hogy a napsorszámokkal milyen erős lineáris
kapcsolatot kapok. Addig változtattam meg a tényezők kombinációját egy fázis esetében, míg a
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legmagasabb R értéket (a determinisztikus együttható értéke) nem kaptam, tehát amíg meg nem
találtam a legnagyobb magyarázó erejű modelleket az egyes fenológiai indikátorokra. Az ábrákon az x
tengelyen a fázisok napsorszámát tartalmazza, míg az y tengely a meterológiai paraméterekkel kapott
értékeket.3. Eredmények és megvitatásuk
3.1. Stratégiai vizsgálatok során kapott eredmények
A modellezés során kapott eredményeim közül, melyeket a diplomamunkám tartalmaz, csak néhány
diagramot szeretnék itt bemutatni. Ezeknél az ábráknál mind a 140 évben megfigyeltem, mikor hozza a
kiválasztott, számszerűsített fenofázist (50-értékű fejlettségi állapotot), így négy különféle diagram típust
kaptam:

2. ábra. A 0-s szupergeneralista faj fenofázisának alakulása az évek száma és az 50-es fenofázishoz
szükséges napok száma alapján
A 0 szupergeneralista faj (2. ábra) fenofázisa a vizsgált 140 év során átlagosan korábbra tolódik,
rendszeresebbé válik, nem lesz két év között jelentős különbség a napok számát illetően. Ugyan ez
elmondható a másik szupergeneralista és a generalista fajokra is.

3. ábra. A K4-es közepes, közepes hőtűrésű faj fenofázisának alakulása az évek száma és az 50-es

fenofázishoz szükséges napok száma alapján
A 3. ábrán egy közepes fajt láthatunk, aminél egyértelműen látható a napok számának csökkenése, csak
néhány alkalommal voltak kiugró értékek.
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4. ábra. Az S3-es specialista, hideg kedvelő faj fenofázisának alakulása az évek száma és az 50-es
fenofázishoz szükséges napok száma alapján
A 4. ábra egy hideg kedvelő specialista fajt mutat be. A diagramon látható, hogy míg kezdetben
viszonylag rendszeresen hozza a fázist, addig a későbbiekben már nem lesz képes elérni a vizsgált
fejlődési állapotot.

5. ábra. Az S14-es specialista, meleg kedvelő faj fenofázisának alakulása az évek száma és az 50-es
fenofázishoz szükséges napok száma alapján
Az 5. ábrán egy melegkedvelő specialista fajt láthatunk. A vizsgált időszak második felében
rendszertelenebbé válik a fázis elérése, hol nagyon korán, hol nagyon későn éri el a fejlődési állapotot.
Eközben a trendvonal egyenes, tehát az időpontok átlaga nem változik.
3.2. A geophyton adatbázis feldolgozása alatt kapott elsődleges eredmények
88 növényfaj fenofázisainak időpontjai és a meteorológiai paraméterek közti összefüggést számítottuk,
melyek a következő kapcsolati képet mutatják, amelyet az 1. táblázat mutat be.
A táblázatban a sorok a számított meteorológia jellemzőket képviselik, az oszlopok közül az első hat a
három fenológiai változást (első bimbó megjelenése, virágzás kezdete, virágzás vége) két-két oszloppal,
melyek közül az első a 95 %-os szinten való elfogadást, a második pedig a 90 %-os szinten való
elfogadást jelneti. Megpróbáltunk egyfajta mérőszámot konstruálni oly módon, hogy a teljes elfogadást
jelentő baloldali értékeket kettő, az elfogadás közelébe jutást jelentő jobboldali szereplést egy ponttal
értékeltük, és ezek összegét az értékelt növényfajok (bal felső szám) hatszorosával osztottuk, hiszen egy
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növényfaj három fenológiai változás szerint kaphat pontszámot. Az egyes általunk vizsgált meteorológiai
paraméterek fenológiában betöltött szerepét, annak erősségét a G-index fejezi ki.
A táblázatban a legnagyobb elfogadási értékeket a 21-es sorszámú napi hőmérsékletingadozás, a 23-as
sorszámú fagyos napok száma és a 4-es sorszámú napi minimum hőmérsékletek átlaga mutatnak.
1. táblázat Fenológiai változások és meteorológiai paraméterek korrelációs kapcsolatát összegző
eredménytáblázat, melyben az első oszlop a paramétereket, az utolsó oszlop pedig a korreláció erősségét
mutatja, a közbülső három oszlop pedig a három vizsgált fenofázist jelöli
88
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0,8258
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3.3. Regressziós modellek eredménye
A geofita növények, a Paeonia fajok és a 24 féle meteorológiai paraméter lineáris regresszióval való
vizsgálata során kapott néhány eredményt mutatnék be:
Leocojum vernum
A Leocojum vernum (6. ábra) első bimbójának megjelenését a napi hőmérséklet ingadozások átlaga, a
fagyos napok száma és a napi minimális hőmérséklet átlagának (21, 23, 4) kombinációja befolyásolja
R=0,84 értékkel. A virágzás kezdetében a napi hőmérséklet ingadozások átlaga, a fagyos napok száma és
a napi minimális hőmérsékletek átlagának (21, 23, 4) kombinációja van hatással R=0,887 értékkel. A
virágzás befejezésében a napi hőmérséklet ingadozások átlaga, a fagyos napok száma és a napfényes órák
összegének (21, 23, 6) a kombinációja vesz részt R=0,87 értékben.
A Solver program segítségével kapott modellek:
 Első bimbó megjelenése: (met23)*0,26+(met21)*16,03+(met4)*0,674
 Virágzás kezdete: (met23)*0,286+(met21)*16,31+(met4)*1,348
 Virágzás vége: (met23)*0,17+(met21)*11,3+(met6)*0,0546
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6. ábra. Meteorológiai paraméterekből számolt lineáris kombináció és az általuk modellezett fenológiai
fázis bekövetkezési ideje közötti kapcsolatok a Leocojum vernum esetében
Erythronium dens-canis

7. ábra. Meteorológiai paraméterekből számolt lineáris kombináció és az általuk modellezett fenológiai

fázis bekövetkezési ideje közötti kapcsolatok az Erythronium dens-canis esetében
Az Erythronium dens-canis (7. ábra) első bimbójának megjelenését a napi hőmérséklet ingadozások
átlaga, a fagyos napok száma és a napi minimum hőmérséklet átlagának kombinációja befolyásolja (23, 21
és 4) R=0,84 értékkel. A virágzás kezdetében a napi hőmérséklet ingadozások átlaga, a fagyos napok
száma és a napi minimum hőmérséklet átlagának (21,23 és 4) a kombinációja van hatással R=0,91
értékkel. A virágzás befejezésében a napi hőmérséklet ingadozások átlaga, a 10 °C feletti hőmérséklet
átlaga és napfényes órák összegének (21, 10 és 6) a kombinációja vesz részt R=0,867 értékben.
A Solver program segítségével kapott modellek:


Első bimbó megjelenése: (met4)*2,38+(met21)*7,9+(met23)*0,425



Virágzás kezdete: (met4)*1,335+(met21)*10,43+(met23)*0,4



Virágzás vége: (met6)*0,017+(met21)*13,15+(met10)*0,045
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Chionodoxa sardensis

8. ábra Meteorológiai paraméterekből számolt lineáris kombináció és az általuk modellezett fenológiai
fázis bekövetkezési ideje közötti kapcsolatok a Chionodoxa sardensis esetében
A Chionodoxa sardensis (8. ábra) első bimbójának megjelenését a napi minimális hőmérséklet átlaga
(4) befolyásolja R=-0,86 értékkel. A virágzás kezdetében a fagyos napok száma (23) van hatással R=0,89
értékkel. A virágzás befejezésében a napi hőmérsékletek ingadozásának átlaga, a valódi csapadékos napok
száma és a fagyos napok számának (21, 9, 23) kombinációja vesz részt R=0,896 értékben.
A Solver program segítségével kapott modellek:


Első bimbó megjelenése: (met4)*22,14



Virágzás kezdete: (met23)*1,223



Virágzás vége: (met21)*20,938+(met9)*0,24+(met23)*0,0786

4. Konklúzió
A modell segítségével lehetségessé válik feltérképezni, hogy adott földrajzi környezetben az élőlényközösségek egyes összetevői milyen irányú változásokkal reagálhatnak a várható felmelegedésre. A
Stratégiai modell elméleti ökoszisztéma fajainak viselkedését tanulmányozva arra jutottam, hogy a
globális felmelegedés hatását a fenofázisok idejére nem minden esetben lehet lineáris függvénnyel
bemutatni. Van, hogy úgy hat a fajokra a hőmérséklet változása, hogy az évek közötti különbség az
időpontok között megnő, vagy épp lecsökken. Vagy épp abban nyilvánul meg, hogy egyre több
alkalommal képtelen elérni a vizsgált fejlődési szintet.
A teljes éves ciklusra számított időjárási paraméterek és a geofita növények virágzási fázisainak
korrelációját vizsgálva az egynyári növényeknél általánosan használt hőösszeg helyett, a
változékonyságot, hideget jelző paraméterek (napi hőmérsékletingadozás, a fagyos napok száma és a napi
minimális hőmérsékletek átlaga) jelentőségét mutattuk ki. Ezek az eredmények rámutatnak az alkalmazott
módszer hasznosságára, de ezen túl arra is, hogy a különböző növények különböző fenofázisaira más-más
tényezők gyakorolnak jelentős hatást.
A meteorológiai paraméterek pedig nem csak külön-külön lehetnek hatással a fenofázisok időpontjára,
ugyanis magasabb értékeket kapunk, ha több tényező hatását összeadjuk.
Eredményeink alátámasztják azt az álláspontot, miszerint az időjárással összefüggő ökológiai kutatások
így különösen a klímaváltozási vizsgálatok során különös figyelmet kell fordítani a szezonális dinamikai
és azon belül a fenológiai jelenségeknek (Schwartz 2003, Hufnagel és Gaál 2005, Sipkay et al 2007,
Drégely-Kiss et al 2008), mert azok kiváló indikátorai lehetnek a változásoknak és a változékonyságnak
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is. Vizsgálataink rámutatnak az integrált adatbázisok fejlesztésének fontosságára is, amelynek különösen a
klímaváltozási projektek kapcsán van kiemelkedő jelentősége (Szenteleki et al 2007).
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