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ABSTRACT
Monitoring designs are often suffering from the inherent non-stationarity of the monitored
systems. To overcome this limitation, we propose a sampling design based on high
resolution mapping and spatial analyses with double spatial scaling process. Applying to
vegetation, we record the presence of plant species along 26 m or 52 m long belt transects
of 520 (or 1040) units of 0.5 cm × 0.5 cm contiguous microquadrats. Beta diversity
(represented as the diversity of species combinations) is estimated by subsequent
computerised samplings from the baseline transect data sets. Beta diversity is scaled with
changing resolutions across a range of scales from 5 cm × 5 cm to 5 cm × 500 cm., and it
is also scaled using moving window technique. Local maximum of beta diversity is
repeatedly calculated in 5 m extent observational windows shifted along the transect with
1 m lag, and the spatial variability of vegetation is visualized by the related beta-diversity
profile. Using a field example, we demonstrate that beta diversity, when applied with our
methodology, is a sensitive indicator, and it can reveal more information than alpha or
gamma diversity.

ÖSSZEFOGLALÓ
Komplex rendszerek monitorozásánál tipikus nehézség a stacionaritás hiánya. A
monitorozás tervezésekor gyakran megjósolhatatlanok a rendszer jövőbeni tulajdonságai
és viselkedése. A probléma megoldására – a növényzet estében – nagy felbontású, egyedalapú térképezést javasolunk, majd az így nyert adatok többlépcsős, térsorozatokon
alapuló számítógépes feldolgozását. A felvételezés során növényfajok jelenlétét rögzítjük
mikrokvadrátokban. A részletes mintavétel 26 m vagy 52 m hosszú transszektek mentén
történik, amelyek 5 × 5 cm-es mikrokvadrátok összefüggő sorozatából állnak (520 vagy
1040 db). A számítógépes feldolgozás során egy 5 m-es mintavételi ablak segítségével
előbb elkülönítünk egy részmintát majd ezt növekvő mintavételi egységekkel
megvizsgáljuk, és egy ún. lokális statisztikával (jelen esetben egyfajta béta-diverzitással)
jellemezzük. A mintavételi ablakkal a transszektet az elejétől a végéig “letapogatva” egy
diverzitási profilt nyerünk, amely bonyolult, nehezen kezelhető esetekben is (amikor a
stacionaritási feltételek nem teljesülnek) jól jellemzi a növényzet állapotát. A módszer
használatát egy terepi példa segítségével illusztráljuk, megmutatva, hogy a béta diverzitás
más (alfa- és gamma-) diverzitásmértékeknél jobb indikátora a vegetáció változásainak.

1. Introduction
Permanent grasslands covering more than 9% of Hungary’s surface are important sources of
farmland biodiversity and provide important ecological services. The area of permanent grasslands
declined considerably during the last 150 years and grasslands are threatened by various factors
including intensification and abandonement (Horváth and Szitár, 2007). The National Agrienvironmental Programme of Hungary (Ángyán et al., 1999, Haraszthy et al., 2004) introducing
ecologically oriented agricultural strategy provides a basis for combining agricultural production with
nature conservation targets. The horizontal scheme for grassland management offers farm-level
support with environmentally friendly farming prescriptions. Besides protecting and improving
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important natural resources, the grassland management program helps to preserve local rural
communities and their cultural heritage.
Although sustainable agriculture and rural development become a central concern in modern
societies, the benefits of agri-environmental schemes are not easy to recognize, and the effectiveness
of some programmes has been questioned (Kleijn et al., 2001; Kleijn and Sutherland, 2003;
Whittingham, 2007). We propose that understanding benefits of agri-environmental schemes needs
appropriate monitoring system, and the quality of monitoring is a key issue in the evaluation of
environmental impact of schemes. Monitoring should result in feed-backs on the design of financial
support system. Therefore, monitoring is a key element of agri-environmental schemes for testing
whether the management decisions were successful in conserving biodiversity. The cost and quality of
monitoring can influence substantially the success of these programs (Horváth, 2007; Keith et al.,
2011). Many long-term monitoring programs suffer from the problem that sampling designs are
optimized to the initial conditions and become ineffective as the system change over time
(Lindenmayer and Likens, 2009). There is an urgent need to develop adaptive monitoring methods that
are able to deal with complex non-stationary patterns and are able to accommodate to changing
conditions.
Biodiversity measures are routinely used and generally accepted indicators of ecosystem health and
naturalness (Vida, 1999). Biodiversity is linked to ecosystem processes (Tilman, 1999; Loreau et al.,
2002; Hooper et al., 2005), therefore biodiversity indicators can be used as surrogates for assessing
quality of ecosystem functioning. Increasing number of studies demonstrated the importance of spatial
heterogeneity in key ecosystem processes (McNaughton, 1988; Tilman and Kareiva, 1997; Csillag et
al., 2001). Accordingly, increasing attention is paid to beta diversity measures that are able to reflect
these aspects (Anderson et al., 2010). Beta diversity reflects compositional variability, turnover and
related to nestedness (Podani and Schmera, 2011). Beta diversity offers more information about
vegetation structure than traditional alpha and gamma diversities. Recently Bartha et al. (2011)
suggested that beta diversity can be expressed by the number and diversity of species combinations
(components of the information theory models developed by Juhász-Nagy; cf. Juhász-Nagy, 1980,
1993). Beta diversity depends on spatial scale and on the abundance of species. The advantage of
using Juhász-Nagy’s models is the sigma additivity of models and the advanced methodology dealing
with various aspects of scale dependence (Juhász-Nagy, 1980; Juhász-Nagy and Podani, 1983).
Plants are sessile organisms characterized by local interactions and limited dispersal capacity.
Local dynamics are rarely synchronized, and vegetation often appears as non-stationary mosaic with
diffuse patches of different degree of organization and different dynamical states. The lack of
stationarity is typical in transitional vegetation undergoing succession or degradation. High resolution
vegetation studies (referred also as microcoenology; Fekete, 1995) are effective to represent these
changing non-equilibrium communities (Bartha, 2004; Bartha et al., 2004). Application of local
measures is also suggested in these systems (Boots, 2002; Brunsdon and Charlton, 2006). Local
statistics are often used in spatial ecology for window-based smoothing or for detecting boundary
structures (Ludwig and Cornelius, 1987; Körmöczi and Balogh, 1990; Mészáros, 1990; Mile et al.,
2001; Zalatnai and Körmöczi, 2004). Here we apply the same concept but for assessing (mapping) the
spatial variability of local statistics. During application, first we define a sub-interval (by an
observation window) within the baseline sampled transect data. Local maximum of beta diversity is
estimated within this window (by appropriate spatial scaling), then the window is moved along the
transect, and the local beta diversity is repeatedly calculated. By depicting local beta diversity as a
function of window-position, we get a beta-diversity profile that is useful visualizing spatial variability
of vegetation.
We propose here a new approach for testing success of grassland management measures within the
framework of agri-environmental schemes. Our method is based on high resolution vegetation
sampling and spatial scaling processes, and uses state variables that are effective to represent high
variability of vegetation patterns. The innovative aspect in our proposal is to link the concept of beta
diversity (Anderson et al., 2010; Podani and Schmera, 2011), the vegetation analyses with information
theory models developed by Juhász-Nagy (Juhász-Nagy, 1980, 1993), and the moving window
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approach used in spatial statistics (Boots, 2002). In this paper we present this methodology with
simple descriptive statistics applied to vegetation assessment.

2. Methods
2.1. Standardized Sampling Protocol
The patterns of species combinations are sampled with long transects in the field (Bartha and
Horváth, 1987; Bartha et al., 2004). In each stand, the presence of plant species are recorded along 26
m (or 52 m) long belt transect of 520 (or 1040) units of 0.05 m x 0.05 m contiguous microquadrats.
This sampling protocol has been tested and applied successfully in many grasslands and forest
ecosystems (Bartha et al., 2004, 2008; Bartha, 2008b; Campetella et al., 1999, 2004; Gosz et al., 2000;
Virágh et al., 2008). The large number and small size of microquadrats ensure the precise estimation
of frequency and spatial patterns of species and species combinations. Comparing with other sampling
designs (e.g. recording two-dimensional spatial coordinates of individuals or presences in highresolution grids), transect sampling is much faster and less destructive. Therefore it can be applied in
large-scale vegetation surveys and long-term monitoring as well (Bartha et al., 2004, Bartha, 2008b;
Virágh et al., 2008).
2.2. Data Processing
We applied an established methodology of spatial scaling and analyses (Juhász-Nagy, 1980, Podani
et al., 1993, Bartha et al., 1998). For representing beta diversity, we used Compositional Diversity
(Juhász-Nagy, 1993; Podani, 2006), an entropy measure based on the calculation of the Shannondiversity of the frequency distribution of species combinations at increasing plot sizes: Hj = Σ fkj log2
fkj, where fkj is the frequency of the kth species combinations detected at plot size j. Because
Compositional Diversity refers to all the realized species combinations (as structural modules) in the
community, it presents a very detailed, high resolution picture about the spatial variability and
complexity of within-stand coexistence relationships. Compositional Diversity was calculated across a
range of scales from 5 cm x 5 cm to 5 cm x 500 cm by merging two, then three, then four, …etc.
consecutive microquadrats by subsequent computerised samplings from the baseline transect data sets
(spatial series analysis; Podani, 1987, 1992). This computerized sampling and the calculation of
Compositional Diversity was performed by the PRIMPRO program (Bartha et al., 1998). Local
maximum of beta diversity was then repeatedly calculated using 5 m extent observational windows
shifted along the transect with 1 m lag, and the spatial variability of vegetation was visualized by the
related beta-diversity profile.
Alpha diversity (based on species density) was also calculated from the baseline transect data using
25-25 randomly positioned microquadrats. Alpha diversity data was analysed with Welch t test by the
R-statistical program (R Development Core Team, 2009).
2.3. Field example
To demonstrate the practical utility of our approach, we present a case study where two grasslands
grazed by different breed of cattles (Hungarian Grey cattle vs. Holstein-Friesian) were compared.
Hungarian Grey cattles are less selective to plant species and they are kept longer on the pastures
during the year. The question is weather such slight differences in grazing habits could cause
differences in vegetation structures. The grassland sites (Badacsonytördemic grazed by Hungarian
Grey cattle, and Balatoncsicsó grazed by Holstein-Friesian cattle) are wet meadows, they have similar
soil and similar landscape context. The density of animals was also similar: 3.1 animal units per ha.
Both grasslands were grazed with the same type of cattles during the past 20 years. The grasslands
belong to the slightly degraded form of Agrostio-Deschampsietum caespitosae association with the
same dominant grasses: Festuca arundinacea and Poa pratensis (Borhidi, 2003). The sampling was
performed in late May, 2010, during the phenological optimum of this community, when both sites
had high grass cover and were physiognomically uniform. Wet meadows are man-made seminatural
habitats maintained by permanent mowing and grazing. Therefore, they are typical representatives of
the non-equilibrium systems with inherent transitional characters.
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3. Results

Compositional Diversity (bits)

The total number of species found along the transects (gamma diversity) and the related species
density in microquadrats (alpha diversity) were similar between sites (gamma diversity S=27, alpha
diversity s=2.68 in Hungarian Grey cattle pasture; and gamma diversity S=30, alpha diversity s=2.84
in Holstein-Friesian cattle pasture), with no statistical differences in alpha diversities between sites
(t=0.6644, DF=47, p=0.5097).
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Figure 1. Beta diversity (measured by Compositional Diversity, i.e. by the diversity of realized species
combinations) as a function of sampling scale (resolution). We used the maximum of this function for further
comparisons in this study.

To avoid potential hidden influences of gamma diversity, beta diversity was calculated with
constant gamma diversity (S=10, only the 10 most abundant species were included in the analyses at
each sites). Beta diversity (measured by Compositional Diversity) changed considerably with
resolution. The beta diversity relationships between pastures changed also with resolution. Beta
diversity was smaller in Holstein-Friesian cattle pasture than in Hungarian Grey cattle pasture at finer
scales (between 0.5 cm and 0.55 cm). The relationship turned to the opposite direction at larger plot
sizes (Figure 1), i.e., beta diversity became larger in the Holstein-Friesian cattle pasture. Note, that at
both sites, maximum beta diversity appeared at the same resolution (ca. 0.15 cm), but the maximum
was larger on the pasture grazed by Hungarian Grey cattle. Contrary, minimum beta diversity (beta=0,
no compositional variability, i.e., all plots have the same species combination) appeared at finer scale
in the Hungarian Grey cattle pasture.
Detailed scaling with local statistics showed the same relationships (Figure 2a). Except two small
subareas (around 4 m and around 10 m), beta diversity was always smaller along the transect grazed
by Holstein-Friesian. The estimated number and diversity of species combinations are often
constrained by sample size (m=100 units here, using 5 m wide moving windows) and it can be
underestimated. To avoid this bias, our analyses were repeated with smaller number of species (S=7).
However, this repeated estimate gave the same results (Figure 2b).
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Figure 2. Beta diversity profile showing spatial variability of local beta diversity along sample transects in two
grasslands grazed by Hungarian Grey cattle and Holstein-Friesian cattle respectively. Beta diversity is measured
by the maximum of Compositional Diversity.

4. Discussion
Field experiments are often constrained by various factors (only slight differences between
treatments, spatial heterogeneity or short-temporal extent) that might result in ambiguous patterns. Our
approach, due to high-resolution sampling and the various scaling procesess, is sensitive enough to
reveal slight and only locally appearing differences. Field example demonstrates that beta diversity
(i.e. the related within-stand vegetation patterns) can differ when the overall alpha and gamma
diversities are similar. Consequently, an assessment or monitoring with beta diversity is able to reveal
patterns that would remain hidden if only alpha or gamma diversity were used. The hidden
dependence between beta and alpha diversity (Wilson and Shmida, 1984; Jost, 2007, 2010) can lead to
misinterpretations when beta diversity values are compared between areas with different alpha
diversity (Jost, 2007). In our field example, alpha diversities did not differ between sites. Furthermore,
we chose a general and very simple solution to this problem using constant number of species in the
analyses. Subsequent analyses with the original species richness gave the same results (not shown
here).
Our result suggests that grazing by Hungarian Grey cattle could increase beta diversity at fine-scale
while at larger scales beta diversity decreases. This trend is consistent with findings of previous
studies (Juhász-Nagy and Podani, 1983; Bartha, 1991; Tóthmérész, 1994; Bartha, 2001) and suggests
a general pattern typical in regeneration process (Bartha, 2001, 2004), while the opposite trend is
found in degradation (Bartha, 2001, 2004). Based on these results, beta diversity is an appropriate
indicator for detecting recovery (assembly) or degradation (disassembly) in vegetation. The
methodology we suggested is complex, however, sampling in transects in the field is simple and not
time-consuming, and the subsequent detailed analyses are performed routinely by computer programs
(cf. Bartha et al., 1998).
Our analyses showed that maximum spatial variability appears at fine scales (at quadrat sizes less
than 0.5 m). It is clear that these patterns remain hidden in studies with traditional sampling designs
(sampling with 1 x 1 m or larger sampling units). Working at high resolution can indicate interesting
patterns, however, more important, it can reveal assembly and disassembly processes with
consequences to stand-scale functioning (c.f., synphysiological behaviours, sensu Tuba et al., 1998).
Permanent plot studies showed that high spatiotemporal variability (i.e., high beta diversity) at fine
scale results in high stability at stand scale (Herben et al., 1993; Bartha et al., 2008, Virágh et al.,
2008). Contrary, decreasing fine-scale beta diversity involves decreasing resilience (McNaughton,
1988; Gunderson and Pritchard, 2002), resulting finally in disassembly at landscape scale (Bartha et
al., 2011). Fine-scale beta diversity, therefore, detects dynamically relevant features of vegetation at
relevant scales.
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Choosing appropriate state-variables and scaling parameters are crucial for successful assessments
and monitoring. With our methodology, we collect high resolution data at the level of species
providing baseline data for subsequent rescaling operations. For example, species level data can be
transformed to functional groups or to state-variables of economical interest (e.g. feeding values).
Selecting new scaling parameters (e.g. plot sizes, window sizes and lags) during the processes of
secondary sampling offers various ways to adopt the analyses to the nature of changing vegetation
structures (Podani, 1992). Therefore, the methodology we propose here fulfill the criteria raised for
adaptive monitoring (Lindenmayer and Likens, 2009).
In this paper, a simple example for pilot explorative purposes were presented with emphasis put on
simplicity and the visualization of patterns. However, applying null-models based on Monte Carlo
randomizations (Gotelli and Graves, 1996; Gotelli, 2001) or mechanistic simulation models (Bartha et
al., 1998; Bartha, 2008a) extend this approach for developing spatial statistics dealing with complex
non-stationer patterns.
Since agri-environment payments come from EU budget, the related impact assessment is
obligatory. As part of the Hungarian rural development policy, considerable efforts were paid to
develop a monitoring system for the purpose of National Agri-environmental Programme and also for
Natura 2000 sites (Podmaniczky, 2007; Horváth and Szitár, 2007). Principles, methodology and
monitoring protocols were built between 2005 and 2010 (Horváth and Szitár, 2007; Horváth et al.,
2007, 2009ab). Detailed field monitoring has been started on Natura 2000 sites, however, similar data
collections on farm-lands supported by agri-environmental programmes are still missing. According to
present planning, the related systematic field monitoring will start from 2012. The analyses presented
here fit to the general methodological framework of vegetation monitoring (cf. Horváth and Szitár,
2007), and it can be implemented easily using existing protocols (Horváth et al., 2007, 2009a).

5. Conclusions
Assessing the success of agri-environmental schemes needs appropriate monitoring. Most
seminatural grasslands are specific non-equilibrium systems. Monitoring vegetation changes induced
by specific grassland management schemes requires specific methodology. The transect-based
analysis of beta diversity, we proposed in this paper, is relatively simple and not time-consuming. We
demonstrated that incorporating fine-scale spatial sampling and analyses into routine monitoring
protocols is useful and able to detect patterns that would remain hidden with traditional quadrat
sampling. We use transect sampling that is much faster than other sampling methods, therefore, it is
effective also at landscape-scale surveys and for long-term monitoring with tolerable sampling
disturbance.
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ABSTRACT
In this paper we assess the domestic mitigation options to mitigate emissions from the
agriculture with special regards to potential renewable utilization based on a UNFCCC
assessment’s results. We show that the condition of sustainable long-term production is
the establishment and introduction of low-emission production processes.

1. Introduction
When assessing the relationship between climate change and Hungary’s agriculture the impact of
two major turn points should be underlined, the effect of transition (in the 1990’s) which significantly
restructured the corporate and production structure of our agricultural sector, and the EU accession
which brought about new developments in the institutional framework (Common Agricultural Policy
and its subsidy framework, the related cross compliance conditions, changes in domestic policies,
etc.).
After Hungary joined the European Union (1 May 2004) the Hungarian agricultural sector was
disadvantageously affected by the fact that the new Member States receive gradually the 100% of the
direct Union payments, after a 10-year transition period, starting from 25%. National aid may be
provided up to 30% as a compliment. As regards the system of single payments Hungary chose the
SAPS (Single Area Payment Scheme) offered to the new Member States.
The financial problems and the debate over EU’s common agricultural policy (CAP) induced an
urging demand in the reform process launched in 1992 to develop a more target oriented subsidization
framework which also promotes farming entities in responding to the environmental, social and
economical challenges. Besides simplifying the direct subsidies and improving efficiency the Health
Check of the CAP devotes a dedicated attention for the relation of environment and agriculture,
primarily in water management, bioenergy production and biodiversity.
This paper focuses on agricultural production emissions and omits those of the land use, land use
change and forestry (LULUCF) as the scope of analysis would surpass the boundaries permitted.
However it has to be noted that many of the policies and measures analyzed herewith contain an
indirect or direct impact on forestry, and certain emission elements are accounted for in the LULUCF
sector.

2. Relevant factors and national circumstance in mitigation
Considering the average of the period 1985-2005 the emission from agriculture in CO2 equivalent
is roughly 13% of the total emissions, which makes it the second largest emitter after energy use
(Molnár S., 2007). In 2009, 12.5% of the GHG emissions expressed in CO2 equivalents of the
Hungarian economy can be linked to the agricultural sector. This clearly highlights the fact that the
GDP-proportional GHG emissions of agriculture are relatively higher than the respective figures of
other sectors.
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As a result of the production decrease between 1990 and 1995, greenhouse gas emission from
agriculture reduced significantly. In the period between 1996 and 2006, the level of production was
essentially stagnant or slightly decreasing, particularly in animal husbandry. In a few of years (e.g.
2004, 2005), in some sectors of plant production (e.g. wheat and maize) the production increased due
to the significantly high yield resulting from beneficial weather conditions.
The trend of overall emissions is summarized in Figure 1 (all emissions in CO2 equivalents).
Following the UNFCCC guidelines only CH4 and N2O emissions are considered here (key categories:
CH4 Emissions from Enteric Fermentation in Domestic Livestock, CH4 Emissions from Manure
Management, N2O Emissions from Manure Management, Direct N2O Emissions from Agricultural
Soils, Indirect N2O Emissions from Nitrogen Used in Agriculture), CO2 emissions are accounted for
in the energy and the LULUCF sectors, respectively. The greenhouse gas emission of agricultural
activities changed essentially according to the activity data: it slightly increased between 1995 and
2000 and stagnated between 2000 and 2006. The greenhouse gas emission from the agricultural sector
in 2007 is 48.7% of the average of 1985-1987. It has to be emphasized here, that the projection basis
for the Kyoto commitments of Hungary is the average of the years 1985-87. Figure 2 shows the trend
of emissions by GHG sources compared to the base years 1985-87. The constant decrease in methane
emissions in the period is the result of the constant reduction of the number of animals. Nitrous oxide
emissions show similar trends until 1995, and there were a slight increase between 1996 and 2007.
The main reason for it the increase in fertilizer uses. We note that, fertilizer use of the Hungarian
agriculture sector is still only slightly higher than half of the amount between 1980 and 1985.
In the framework of our research, we developed a research portal that is meant to support research
work applied in the meat industry, specifically pertaining to planned modern quality control and
tracing systems and to the publication of the knowledge base connected with the topic (Figure 1).
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Figure 1. Past GHG emissions in CO2 eq. from Agriculture in % of base years
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3. Eligible policies and measures
As the member of the European Union, Hungary shares the responsibility of the fight against global
climate change, so the Hungarian agriculture sector contributes to the global efforts in this field,
although the most important field of reducing the anthropogenic greenhouse gas emissions is
obviously not agriculture but the energy sector. Regarding the average greenhouse gas emissions of
the period between 1985 and 2005 (in CO2-equivalents), agriculture takes 13% of the total; so it is the
second largest emission sector after energy consumption in Hungary. The emission of agriculture
decreases in absolute terms, and its share in total emissions also shows decreasing trend; in 1985 it
was 15%, but in 2005 it was slightly over 11%. Looking at the entire greenhouse gas emissions,
energy sector is responsible for emitting six times more than agriculture is. Even in the case of
methane, the share of agriculture is only one-third. Still, the importance of agriculture is not negligible
compared to the whole national anthropogenic greenhouse gas emissions. Though the emissions of
agriculture origin were almost halved in the period of 1985-2005, this tendency mainly stems from the
shrinking of production. The condition of the long-term sustainable production (increase of
production) is to establish low-emission production processes (namely causing less atmospheric
emission than the current ones) as well as the practical introduction and spreading thereof. (Molnár S.
et al, 2001). The most important instrument of establishing agricultural production that is sustainable
in terms of environmental-climate protection is the New Hungary Rural Development Program
(NHRDP). In the course of preparing the New Hungary Rural Development Program (NHRDP) the
results and experience of the previous period (PHARE, SAPARD, ARDOP [Agriculture and Rural
Development Operational Program], NRDP [National Rural Development Plan]) were evaluated. The
funds available under the PHARE, SAPARD, ARDOP and NRDP were used to start the restructuring
and modernization of Hungarian agriculture and rural economy, but soon proved to be too modest to
implement the much-needed changes.
New Hungary Rural Development Plan (NHRDP)
The programme is implemented under the framework determined by the European Union as well as
by the domestic development policy documents.
The European Union framework is:
 Council regulation 1290/2005/EC
 Council regulation 1698/2005/EC
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Council regulation 144/2006/EC
the Lisbon Strategy
the sustainability principles determined in Gothenburg Technologies

The Hungarian development policy framework is the following:
 the National Development Policy Concept
 the National Regional Development Concept
 the National Action Plan
 the National Environmental Programme and the National Forest Programme
The Programme contains the strategic framework of the Hungarian rural development programme
for the period of 2007-2013. The overarching national priority, in line with the Community Strategic
Guidelines and the general objective is the following: “Improving outlets for arable production by
modernising the livestock and processing sector and diversification into energy crops and
horticulture.” (FVM, 2008).
Concerning environmental load, the situation of the Hungarian agriculture is relatively favourable.
The most severe agro-environmental problems in Hungary are caused by wind and water erosion, the
loss of biodiversity, soil compaction and the abandonment of cultivation. (Abildtrup et al., 2006) The
general improvement of environmental conditions and a more efficient protection of natural values are
very important. The basic principle of sustainable farming is the application of a land use system,
adapted to natural resources, the landscape, habitats, the characteristics and limitations of the
environment, and the improvement of their quality. By so doing, biological diversity and the
protection of prime natural values can be further strengthened. The intensity of protection will be
defined in accordance with the natural values, the characteristics of the landscape and the preservation
of the traditional rural landscape. This development direction contributes to the preservation of natural
resources, including biodiversity, the maintenance of environmentally-friendly production procedures
and of the renewable energy sources and to the dissemination of land use adapted to the character of
the environment. All these indirectly contribute to the enforcement of the climate protection, GHG
emission reduction aspects.
Four axes were elaborated in order to implement the programme. The main objectives and financial
weights of the axes are the following:
 Axis I – Improving the competitiveness of the agricultural and forestry sector with the help of
restructuring, development and innovation (financial weight: 47%)
 Axis II – Improving the rural environment through the support of the appropriate land use
(financial weight: 32%)
 Axis III and IV – Improving the quality of life in rural areas and promoting the diversification
of economic activities (financial weight: 17%)
 4% of the sources is for technical assistance
In terms of climate protection several measures of the Axis I as well as many of the measures of the
Axis II could be directly or indirectly relevant. These are as follows:
 Modernisation of husbandry sites
 Purchase of machinery and technological equipment
 Modernisation of crop production
 Support of production on less favoured areas
 Support of agro-environmental management
 Animal welfare payments
 First establishment of agro-forestry systems on agricultural lands
 Afforestation of agricultural lands
 Natura 2000
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Forest-environmental payments
Restoring forestry potential and introducing preventive actions
Support for non-productive investments

Based on the literature (Borka 2007, Fébel and Gundel 2007, Pazsiczky 2007), the technical
possibilities of methane and nitrous oxide emissions reduction from agriculture can be summarized as
follows.
Methane – in the field of feeding a smaller reduction (compared to the results achieved so far) can
be achieved by increased feeding the cattle by fodder and fat but fodder ration is already high in
Hungary, so further increase cannot be expected. The efficiency of the possible other measures
(certain fodder additives, performance enhancers, defaunation, gene manipulation) in the field of
feeding is controversial from several aspects, and their social acceptedness is also questionable. The
rising production level reduces the specific (referring to one unit of a product, e.g. projected to one kg
of milk) methane emission, but it could affect the absolute emission only in an indirect way, in
connection with livestock. In the field of manure management methane emissions can be reduced by
shifting from liquid manure to solid manure. In Hungary, however, the proportion of solid manure
systems is already much higher than in Western Europe, so further significant shift is unlikely. There
are target conflicts at the storage time and the selection of the management method of manure. Air and
water protection interests (ammonia emission) are partially in contrasts with the interests of methane
emission reduction. Further practice-oriented researches are necessary to elaborate concrete
recommendations for managing manure in a low-methane-emission way.
Nitrous oxide – the reduction of nitrogen cycling proportionally reduces nitrous oxide emissions.
The reduction of livestock or of nitrogenous fertilizers use also supports this. The reduction in the
consumption of animal proteins also reduces the agricultural nitrogen cycle load, since the
atmospheric nitrogen losses are significantly less in crop production than in animal breeding. It is a
question how the consumer behavior develops in Hungary since, for example, in Hungary the per
capita protein consumption in the 1990s fell behind the Western European level significantly. In the
field of manure storage the use of liquid manure storage systems instead of solid manure storage
systems results in significant emission reduction in the greenhouse gas inventory due to the lower
emission factor of liquid manure storage. In this case, however, probably more direct and indirect
nitrous oxide emissions are generated in connection with releasing liquid manure than in the case of
solid manure. However, methane emission and the caused water protection problems are more severe
in the liquid manure systems. With the division of the use of fertilizers into several stages the nitrate
content of the soil, so the level of nitrous oxide emissions generated in the course of the denitrification
can be kept low, especially if the individual fertilizer portions are formed in accordance with the actual
demand of the plants. The use of slow-release fertilizers (releasing gradually the nitrogen content)
could bring similar results. The use of the optimal fertilizer type in terms of weather conditions can
reduce the nitrous oxide emissions of soils. Fertilizers with ammonium content usually bring higher
emissions in dry soils, while fertilizers with nitrate content in cause higher emissions in wet soils.
Emissions could be especially high if manure and fertilizers are released together. The reduction of
excess nitrogen in feeding decreases the amount of nitrogen released through excrement, namely one
of the most important sources of nitrous oxide emissions. Soil compaction increases nitrous oxide
emissions, so any tillage measures reducing soil compaction decrease nitrous oxide emissions, too. In
the field of meadow management the more frequent cutting of grasslands increases the mass of root
biomass, so does the nitrogen absorption capacity of the vegetation, so reducing the nitrogen available
for nitrification. The reduction of grazing period has positive effect on the nitrous oxide emissions, but
this approach is in flat opposition to animal protection objectives. The nitrous oxide emissions
generated during the release of manure are influenced by the release techniques, but the results are
ambiguous. Therefore at the evaluation of release techniques the aspects of ammonia emission should
be considered more important. The nitrification inhibitors prevent the transformation of ammonium
into nitrate, so they remove the base material of nitrification, so they reduce nitrous oxide emissions,
but they also have adverse side-effects.
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The aforementioned examples also show that one could face severe conflicts of interests at
different measures serving the reduction of nitrous oxide emissions. When evaluating the possible
measures, beside the impact on nitrous oxide emissions other aspects should also be taken into
account, for example: impacts on other greenhouse gas emissions, on ammonia emissions and on
nitrate wash-out; animal protection aspects; conditions of practical production; reliability of the
individual measures.
Estimations were performed for the summarized impact of the aforementioned measures on the
GHG emissions. Measures were not estimated individually, the estimated impact of the entire measure
group for the time period 2010-2025 was calculated and is presented in detail in Table 1 in the next
section.

4. Projections for agriculture
The overall objective of the projections developed was to give a realistic picture of the mitigation
potential in the respective sectors. Two major scenarios were developed to characterize the possible
emission trends. The With Existing Measures Scenario was outlined to give the most probable
outcome of domestic policies and measures existing or under implementation. The With Additional
Measures Scenario was calculated to provide insight into a more optimistic future scenario, as such it
can be considered as an optimal (thus unlikely) scenario.
The assumptions of WEM scenario were the application of adopted/implemented policies and
measures as presented in the following subchapters, with some additions as follows.
 Renewable policy targets will be achieved according to the base case in the Governmental
Renewable Strategy
 Existing policies and measures as described earlier will be implemented and are considered
with the estimated savings potential.
 The effect of modernization, technological measures in the respective sectors will result in
decreasing energy intensity, therefore energy savings arising later will result in a smaller
emissions savings than those occurring at an earlier period.
 Since the framework for post-2013 EU ETS is not yet officially known, we assumed that from
2013 the same measures will be considered as a lower boundary for ETS sectors that are; we
assumed the continuation of the emission cap at the present marker.
The assumptions of the WAM Scenario are as follows.
 Renewable energy utilization will be accordding to the higher scenario of the Renewable
Strategy.
 Measures described earlier will be realised, other planned and possible measures will be
implemented
 EU ETS will be prolonged until 2020, with non-ETS sectors taking a 10% reduction obligation
(burden sharing). Without any numerical estimation existing at present point, the emissions
allowances surrendered can just be forecasted, however the applied modelling framework
allows for an assessment of emissions savings generated in the ETS sectors along unit price
assumptions made.
 Mitigation measures are supported to the fullest possible extent.
For the period 2015-2020 the volume of agricultural production was forecasted using the
assumption that production on the long run will approximate the level adequate to the ecological
potential of the country due to the increasing food demand on the global market, to the expansion of
export opportunities and to the measures of the NHRDP.
Regarding technical measures – among the possible primary measures – the reduction of the
agricultural nitrogen cycle load (cut-back of excess nitrogen in feeding, rationalisation of fertilizer
use) was considered. In the field of dairy production the intensification of production and the increase
of milk yield were taken into account (Pazsiczky, 2007).
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The emissions calculated for the period 2010-2025 were calculated according to the actual NIR
(National Inventory Report for 1985-2007 Hungary, April 2009) methodology.
As realistic emission reduction measures the reduction of the N-excretion of livestock, the
rationalisation of N-fertilizer use as well as the increase of the milk yield of dairy cattle were taken
into account both in the framework of the Scenario “With Existing Measures” and of the Scenario
“With Additional Measures”. Compared to the other scenario, the Scenario “With Additional
Measures” uses a value of nitrogen release higher by 10-35%, of the use of nitrogen active agent lower
by 5-10% and of the increase in milk yield higher by 10%. (Borka, 2007)
By 2025 the entire greenhouse gas emission of the Hungarian agriculture sector according to the
Scenario “With Existing Measures” rises by 26% compared to the value of 2005, and by 7% according
to the Scenario “With Additional Measures”. The reason for the increase is the expected increase of
agricultural production. At the same time, the expected values of 2025 hardly reach 61% (Scenario
“With Existing Measures”) and 52% (Scenario “With Additional Measures”) of the base year’s
emissions (average of the years 1985-87). The results are summarised in Table 1.
Table 1. Total impact of policies and measures in agriculture
Agriculture Total, in CO2- CH4
N2O
Eq. [Gg/year]
[Gg/year]
[Gg/year]
wEM

wAM

wEM

wAM

wEM

wAM

2010

10,047.14

9942.32

128.10

125.37

23.73

23.58

2015

10,937.66

10222.27

135.47

133.27

26.11

23.95

2020

11,415.75

10171.19

145.25

143.25

26.99

23.11

2025

11,819.35

10012.88

156.15

153.93

27.55

21.87

Source: own calculations, published 5th National Communication of Hungary, 2009

5. Conclusions
Similarly to the global trends, the emission from agriculture in Hungary compared to the sector’s
contribution to the GDP is proportionally higher than that of other sectors. Emissions are highly
sensitive to activity data, the economic transition and restructuring resulted in a drop of production and
thus a reduction in emissions from the sector. Further research can be deemed necessary to identify
possible sink capacities in the agriculture, as the mitigation potential is quite clearly identified and
assessed.
The change of the share of crop production and animal husbandry in the agricultural production
structure also significantly effects emissions. Institutional factors, policies (esp. the NHRDP) and
measures have a significant mitigation potential, however a detailed cost-benefit analysis would be
necessary to evaluate their economic benefit. The mitigation impact of (implementable) measures can
be quite significant, however only additional measures will allow for a net reduction of the sector’s
emissions.
Summarizing the results it seems that there are no simple and efficient technical methods to further
reduce methane emissions from agriculture in Hungary at the moment. The Hungarian agriculture
sector has already applied the possible measures. In the foreseeable future the methane emission of the
Hungarian agriculture sector is mainly the function of the livestock number. An exception is dairy
industry where the intensification of production, the increase of annual milk yield per one dairy cattle
seems possible through the reduction of livestock number necessary to the production.
Similar conclusion can be drawn regarding the dinitrous-oxide emission of agriculture origin.
Quantitative and qualitative development is expected both in animal breeding and crop production till
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2025; at least until the past production level is reached that was in accordance with the ecological
conditions of the country. The use of manure and N-fertilizers will be increasing rather than
decreasing in the short run. Positive effects can be forecast regarding the realizable development in the
field of protein feeding and the cut-back of excess proteins. This measure is executable, and its impact
is unquestionable and significant. It could also be important that the efficiency of nitrogen use should
improve in the agriculture sector, so this way the amount of nitrogen released into the environment as
loss reduces. The impact of other, theoretically possible measures is difficult to evaluate due to the
previously listed conflicts of interests and the complexity of modes of action.
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ABSTRACT
The development of the European Qualifications Framework for Lifelong Learning (EQF)
commenced in 2004 in response to requests from Member States, the social partners and
other stakeholders for a common reference tool to increase the transparency of
qualifications. Although Qualifications within the Agricultural sector in Europe share a
common base, each country represents significant geographical differences that result in
variable Learning Outcomes. The ImpAQ project (Implement Agriculture Qualification)
recognizes the importance of researching different national qualifications in order to
contribute to the comparative analysis at national and European level. The ImpAQ aims to
compare the Qualifications related to the Agricultural sector, by identifying and analyzing
the main issues to be addressed with the purpose of connecting them to the EQF and
focusing on the best resolving approaches following the "best fit" criterion. Within the
ImpAQ project the consortium developed and applied ICT tools for collecting information
from countries of consortium members to build Inventory Database of Agricultural
Qualifications and Agricultural Matrix. The matrix cells contain that which qualification
entitle for job in the product/process. The Inventory Database and the Agricultural Matrix
is used for comparison qualifications. In our article we describe the concept and ICT tools
which was used in the project for filling the matrix and uploading information of
Hungarian qualifications into the database.

1. Introduction
The EQF (European Qualifications Framework) is a common European reference system which
will link different countries’ national qualifications systems and frameworks together. This will help
learners and workers wishing to move between countries or change jobs or move between educational
institutions at home. The primary users of the EQF will be bodies in charge of national and/or sectoral
qualification systems and frameworks.
The development of the European Qualifications Framework for Lifelong Learning (EQF)
commenced in 2004 in response to requests from Member States, the social partners and other
stakeholders for a common reference tool to increase the transparency of qualifications. An initial
blueprint, proposing an eight level qualifications framework based on learning outcomes, was
published by the European Commission and consulted upon in the latter half of 2005. The consultation
demonstrated that there was widespread support for the initiative, and a revised text was adopted by
the Commission as a proposal in September 2006.
This proposal recommended the establishment of an overarching qualifications framework, which
would serve as a translation device to make qualifications more readable and understandable across
different countries and systems in Europe (Young, 2010). The core of the EQF consists of 8
qualification levels, which are described through learning outcomes (knowledge, skill and
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competence). The principal aims of the EQF are to promote citizens’ mobility between countries and
to facilitate their lifelong learning. The formal adoption by the European Parliament and Council of
the Recommendation establishing EQF was completed on 23 April 2008 (European Parliament
Council, 2008).
It is encompasses general and adult education, vocational education and training as well as higher
education. The eight levels cover the entire span of qualifications at the end of compulsory education
to those awarded at the highest level of academic and professional or vocational education and
training. Each level should in principle be attainable by way of a variety of education and career paths.
There are two distinct elements in Implementation of EQF process. Member states are invited:
 to relate their national qualifications levels to EQF, in particular by referencing, in a
transparent manner, their qualifications levels to the EQF levels set out in the
Recommendation and
 to adopt measures, as appropriate, all new qualification certificates, diplomas and ‘Europass’
documents issued by the competent authorities contain a clear reference, by way of national
qualifications systems, to the appropriate EQF level.
The Recommendation establishing the EQF also advises that Member states designate National
Coordination Points (NCPs) to support and, in conjunction with other relevant national authorities,
guide the relationship between national qualifications systems and the European Qualifications
Framework with a view to promoting the quality and transparency of that relationship. It is
recommended that the tasks of NCPs should include referencing levels of qualifications within
national qualifications systems to the EQF levels. A transparent methodology is used in the
referencing process providing access to information and guidance to stakeholders on how
qualifications relate to EQF through national qualifications systems. The participation of all relevant
stakeholders (including in accordance with national legislation and practice, higher education (Dill,
2010) and vocational education and training institutions, social partners, sectors and experts) are
necessary on the comparison and use of qualifications at the European level.
Europass introduced a portfolio of documents to be used by individuals to describe their
qualifications and competences. In the future, all relevant Europass documents, in particular the
Europass diploma and the Europass certificate supplement, should contain a clear reference to the
appropriate EQF level. The EQF is fully compatible with the qualifications framework for Higher
Education developed under the Bologna Process. Specifically, the EQF descriptors at levels 5-8 refer
to the higher education descriptors agreed under the Bologna Process. However, the formulation of the
EQF level descriptors differs from the Bologna level descriptors developed specifically for higher
education needs because, as a lifelong learning framework the EQF also encompasses vocational
education and training (VET) and work contexts, including at the highest levels.
QF Embodiment (Exchanging Experiences Gained In Relation To The Establishment Of The
National Qualifications Frameworks) project promoted by the Hungarian National Institute of
Vocational Education wishes to contribute to one of the main goals of the EQF via the engendering of
close cooperation and the exchanging of experiences with the partner countries (Sweden, Spain,
Greece, The Czech Republic, Romania and Estonia) and the establishment, convergence and testing of
the qualifications frameworks of five selected sectors. Project goals include the provision of an
opportunity to discuss the experiences the participating countries gained in terms of the development
of their national and sectoral qualifications frameworks as well as the establishment of the
qualifications frameworks of the four selected sectoral qualifications contained in the work plan and
the convergence thereof to the EQF. Based on documents compiled by experts beforehand, the
national and sectoral qualifications frameworks of the partner countries has been presented and tested
at a project conference (Karvázi at al., 2009).
The HE-LEO project (Competence Orientation and Learning Outcomes in Higher Education)
project wanted to link the European discussions on EQF and on the Bologna Process on an
institutional level to the HE-sector. There is a gap between the intended goals and the transformation
on an institutional level into daily practice. Therefore, the project aims with an action orientated
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approach to bridge this gap between European policies and an institutional approach of transformation
and implementation by focusing on pilot projects in form of case studies in selected subject areas at
universities. The main goals of this project are:
 to develop partnerships between national bodies for higher education (ministries) and HEinstitutions for developing mutual trust and exchange of experiences with regard to
competence orientation and learning outcomes for the HE-sector related to the EQF;
 to link the discussions on the Bologna process of the HE-sector with the EQF focussing on
competence orientation and learning outcomes;
 a comparative synthesis of competence orientation and learning outcomes in the HE-sector on
the basis of pilot projects.
Within these goals the main aims of this project are:
 state of the art of competence orientation and learning outcomes in selected subject areas at
the partner institutions;
 exchange and transparency about competence orientation and learning outcomes in the
selected subject areas in the HE-sector - presentation of good practices as well as areas of
conflicts in regard to competence orientation and learning outcomes in the HE-sector using the
EQF as common reference point.
The European Qualifications Framework (EQF) provides a common reference framework which
assists in comparing the National Qualifications Systems, Frameworks and levels, whether for general
and higher education or for vocational education and training (Hegarty, 2010). This online tool allows
users to compare their national qualifications frameworks and those of other EU member states and
countries participating in Education and Training 2010 programme with the EQF.
EQF E-learning Courses for Eco-Farming (Eco-Farming) was highly successful Leonardo da Vinci
pilot project. It developed modules for level 3 (for eco-farmers) and for level 5 (for eco-experts)
according to the requirements of the EQF. The project ended in 2008.

2. Concept, objectives and methods
The concept is based on a map which provides to the ImpAQ project partners a common reference
framework concerning the agriculture sector, in order to enable a coordinated collection of the
qualifications in each country (ImpAQ: The Agriculture Matrix, 2010).
2.1. The function of the map
The map is the result of 3 cross dimensions (Figure 1.):
 a broader definition of the agriculture sector which includes traditional agriculture, an
enlarged vision of agriculture, and multifunctional agriculture;
 a list of the processes occurring according to the analysis of activities related to
multifunctional agriculture;
 a selection of the production chains, qualitatively significant and strategic for the development
and expansion of agriculture.
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Figure 1. The production chains and processes map (Source: ImpAQ: The Agriculture Matrix, 2010)

The reference perimeter of the agriculture sector is that resulting from the integrated use of the
definitions proposed by the European Council (2000), by OECD (2001) and by the U.S. Census
Bureau (2002). Here are the definitions slightly revised.
The narrowly delimited sector of Agriculture and Forestry comprises activities primarily engaged
in growing crops, breeding and raising animals, and harvesting timber. In some countries, the sector
extends to cover the harvesting of fish and other animals from their natural habitats, that is, fishing and
hunting. The entities in this sector are often described as farms, ranches, dairies, greenhouses,
nurseries, orchards, or hatcheries. The sector distinguishes two basic activities: agricultural/animal
production and agricultural support activities.
The enlarged sector includes also entities engaged in agricultural research or in administering
programs for regulating and conserving land, mineral, wildlife, and forests. Furthermore, this
definition takes into consideration the full agriculture-food (and feed and timber) pathway from land
handling to cultivation, harvesting, processing, distribution, and consumption, including quality
control and safety.
The multifunctional agriculture sector extends to cover land maintenance, nature and biodiversity
custodianship, environmental services linked to ecosystem management, rural preservation, outdoor
recreation, ecotourism, traditional craftsmanship, related knowledge development and
diffusion/training activities.
2.2. Objectives of the ImpAQ Project
ImpAQ project responds to the following European Commission’s general objectives:
 support the development, promotion and application of the learning outcomes approach for all
qualifications at all levels;
 support
the
development
and
implementation
of
overarching
National
Qualifications Frameworks (NQFs) based on learning outcomes at all levels;
 support the referencing of national qualifications levels to the EQF in a transparent and
credible way supporting mutual trust between countries and sectors.
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ImpAQ specific objectives are:
 Make a comparative analysis of the use of the Learning Outcomes (LO) approach to describe
agricultural Qualifications issued in the partner countries.
 Develop guidelines to implement the referencing process by comparing the results of the
envisaged comparison adopted in their own countries and those reached by using only the
Learning Outcome - LO approach.
 Indicate applicative hypothesis of the different models of the macroscopic, microscopic (in
function of the country’s having or not a NQF) or combined referencing process comparing
the problems and the adopted solutions for the management of the two processes.
 Establish guidelines to increase the coherence of the Qualifications Systems (regional,
national and sectoral) by using the best practices analyzed.
 Establish guidelines to coherently achieve the referencing at different levels, according to the
present contextual characteristics, by involving the different target groups of the partner
countries.
 Produce a synthesis framework which collects precise indications regarding the characteristics
of the created NQF and the related construction process, and which specifies operational
indications to be submitted to the competent Authorities in the partner countries.
2.3. Target Group and beneficiary
ImpAQ is targeted to the agricultural sector’s large audience that includes a wide range of entities
interested to the EQF:
 Public bodies/other institutions in charge of EQF: National Coordination Points, institutional
bodies (ministries of agriculture, education, environment, local bodies), other public research
organizations.
 VET/HE agencies and private research organizations: primary/secondary schools, vocational
training/research agencies, HE institutions.
 Agricultural sector associations: farmer associations, unions, professional orders, guilds.
The ImpAQ project identifies and analyses National Qualifications within the Agricultural sector in
order to compare and link them to the European Qualifications Framework (EQF).
Although Qualifications within the Agricultural sector in Europe share a common base, each
country represents significant geographical differences that result in variable Learning Outcomes.
ImpAQ recognizes the importance of researching different national qualifications in order to
contribute to the comparative analysis at National and European level.
2.3. Applied methods for collecting the information about Hungarian training programs
building the Matrix and Inventory database
Every partner had to fill in the production chains and processes matrix related to their home
countries. This matrix contains the main characteristics of the training programs every EQF defined
levels (2-8: from Vocational Education and Trainings to PhD training programs). We had to collect the
necessary information from different sources (Figure 2.) which were the following:
 Institutions
 Ministry of National Resources (Ministry of Education)
 National Institute of Vocational and Adult Education
 Ministry of Rural Development - Rural Development Educational and Advisory Institute
 Universities
 Materials
 Europass - http://nrk.nive.hu/home/?lang[lang]=en
 Professional Qualification Database (Inventory) – http://www.nive.hu
 BSc - Ministry of National Resources - http://www.nefmi.gov.hu/english
 MSc – Ministry of National Resources - http://www.nefmi.gov.hu/english
 PhD ( http://www.doktori.hu ) – Generally no English description
 University Diploma Supplements – Universities
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Figu
ure 2. The prroduction chaains and proceesses map (Sou
urce: ImpAQ:: The Agricultture Matrix, 2010)

The Professional
P
Qualificatioon Database contains description of Vocational Educational Training
Program
mmes. After selecting thhe agriculturral related training
t
proggrammes froom the dataabase the
Europass database gave
g
the neceessary inform
mation aboutt VET Progrrammes suchh as the Quaalification
Type, Ennglish Namee, EQF, Relaated Qualificcation, Engliish Name, Description,
D
Comments, Learning
Outcomees were colleected from thhe above souurces.
Europpass consistss of five docuuments:
 two
t
documeents (Europass curriculum
m vitae (CV
V) and Europpass Languagge Passport)) you can
f in yourseelf; and
fill
 three
t
other documents
d
(E
Europass Ceertificate Sup
pplement, Euuropass Diploma Supplem
ment and
E
Europass
Moobility) filledd in and issueed by compeetent organisaations.
Europpass is suppoorted by a neetwork of Naational Europ
pass Centres.
Europpass has beeen established by the Deccision No 22
241/2004/EC
C of the Euroopean Parliam
ment and
the Couuncil of 15 December 2004 on a single tran
nsparency fraamework foor qualificattions and
competeences.
Inform
mation from
m BSc and MSc
M educationn programmees came from
m Ministry oof National Resources
R
and highher education institutes. The Univerrsity Diplom
ma Supplemeents are giveen by Univeersities to
students. There is noo national daatabase for thhis purpose. We had to collect the nnecessary infformation
mes from the Website of Doctorate Scchools.
about thee PhD traininng programm
The Qualification
Q
n Inventory database
d
conttains 4 data groups
g
aboutt qualificatioons from the countries
of projeect memberss. The data sets are 1. Registry, 2.
2 Structure (of trainingg program), 3. Other
informattion and 4. Qualifications
Q
s (Figure 3.)
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Figure 3. The Qualification Inventory (the first 3 field of Registry dataset)
The qualification dataset contains the Learning Outcomes of the qualification. The Figure 4 show
the LO of Fat stock qualifier which information came from Europass database. The Inventory contains
information about the following number of qualifications from Hungary: Level 3: 1, Level 3: 35,
Level 5: 16, BSc: 13, MSc: 19, PhD: 6.
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Figure 4. The Qualification Inventory (the first 3 field of Registry dataset)

3. Results in portal system development and its application
3.1. The requirements of the information portal architecture
The proposed architecture was based on dialoguing between the web client and the server that can
manage the operational database. Web servers are running applications like service middleware,
enabling the transfer of three-level architecture of the system, (e.g. client, application server, data
server). The application layer is then made operational with tools to enhance the management of
distribution and balancing. The web portal provides services for project members (entering the data
into the Matrix database, Inventory, etc) and it works as information service for public users. The main
page is shown in Figure 5.
3.2. Application architecture
The application architecture is proposed according to the three-tier model, realizing the web based
technologies (HTML, DHTML, PHP). The objectives of application architecture should be part of the
environment to the extreme simplification of presentation (presentation logic) and partly towards the
realization of an intermediate component on which to deploy the business logic (middle-tier
component), with a third component, the data (logical data) fully accessible by means of standard
connectivity. The adoption of multi-layer model for the system is optimal due to the fact that it
eliminates any forced options regarding technological features, thus allowing to focus on the
development of a more efficient system.
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Figure 5. Web portal of the ImpAQ project (Source: ImpAQ Web portal)

The project main server's parameters are the following:
 Application Server: Apache HTTP Server version 2.2.x ;
 PHP version 5.3.x
 RDBMS : MySQL 5.1.x.
The Apache HTTP Server Project is an effort to develop and maintain an open-source HTTP server
for modern operating systems including UNIX or Windows. The goal of this project is to provide a
secure, efficient and extensible server that provides HTTP services in sync with the current HTTP
standards. Apache has been the most popular web server on the Internet since April 1996. The Apache
HTTP Server is a project of The Apache Software Foundation.
PHP is a widely-used general-purpose scripting language that is especially suited for Web
development and can be embedded into HTML.
MySQL is an open source product, which allows us to reduce cost of production and management
systems, but at the same time ensures reliability, scalability and high performance. In fact MySQL has
become the de-facto standard for websites with high traffic due to its query-engine, high performance,
offering excellent speed both in the operations of data entry and research.
The choice to implement the architecture was the Joomla CMS. Joomla is a content management
system platform for publishing content on the World Wide Web and intranets as well as a Model–
view–controller (MVC) Web Application Development framework.
The system includes features such as page caching to improve performance, RSS feeds, printable
versions of pages, news flashes, blogs, polls, website searching, and language internationalization. It is
written in the PHP programming language and uses the MySQL database system to store information.
3.3 The Agriculture ImpAQ Matrix
Once coordinators have entered all the data, the platform is accessible by all project partners that
could compile the ImpAQ Matrix. Clicking into intersection cells Process/Product (Figure 6 - ImpAQ
MATRIX), will be displayed a new page where the user can select one or more qualification type from
the drop down list or he can add one or more qualifications through the free text area to the
process/product couple, and for each he must assign the EQF level. The number of elements assigned
to the couple will be displayed into the cell of the matrix (ImpAQ The Agriculture Matrix, 2010)
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Figure 6. The MATRIX of the ImpAQ (Source: ImpAQ Web portal)

3.4 The Q-Inventory
By using this tool, each partner will carry out inventories of qualifications that meet the established
criteria and will provide the requested information. The inventory is organized into four sections:
Section 1- Registry, Session 2 - Structure, Session 3 – Other information, Session 4 – Qualifications
(ImpAQ Analysis tool, 2010)
From the Agricultural Matrix we can access a series of printable reports:
 Overall Preview
 Preview of Description/Comments
 Overall Preview Global
 Related Qualifications for EQF level
 Preview of Description/Comments Global
The first report shows the Qualification type, the English name, the EQF level and the related
qualifications filled in for each matrix’s intersection of the current country. The second one shows
detailed information about each Qualification Type (Qualification Type, English Name, EQF, Related
Qualification, English Name, Description, Comments) for the current country. The third one shows the
Qualification type, the English name, the EQF level, the related qualifications and its English name
filled in for each matrix’s intersection grouped for country. The fourth one shows a table containing
the number of related qualifications for each country ordered by EQF level and taken only once. The
fifth one shows detailed information about each Qualification Type (Qualification Type, English
Name, EQF, Related Qualification, English Name, Description, Comments) grouped by country.

4. Conclusions
The Qualifications Inventory concerning the Agricultural sector represents the qualifications issued
in the partner countries, related to the EQF levels through the analysis of their Learning Outcomes Learning outcomes (both in terms of representation model and content) which help understand what is
the quota of common Learning outcomes for the Qualifications comparable at the same level and what
is the quota of specific Learning outcomes related to territorial specific features.
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The project’s long term impact can concern both project target groups and beneficiaries, the wide
range of entities interested to the EQF and agricultural sector, and the citizens as indirect target group.
In detail, the results of the comparison of the EU qualifications of the agricultural sector according the
Learning Outcomes approach will produce a pivotal long term impact.
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ABSTRACT
In past years, geographical information systems have undergone spectacular development.
Beside traditional applications some new areas have been opened by the spreading of
navigation systems and the publication of geoinformation via Internet. Software products
supporting geoinformatics have also undergone tremendous development. The paradigm
shift should be followed by the education of professionals. This article presents several
educational and research results achieved at ELTE Faculty of Informatics, supported by
institutional cooperation. In 2004, one year after the Faculty had been established, the
Geoinformatics educational module started as a part of software engineering education at
master level. Up to now, more than 400 students have completed the module. In parallel
with education, research has started as well. Its topics include the development of
University Digital Map Library (EDIT), automatic raster-vector conversion of maps, and
the development of an open source GIS framework called AEGIS. Another field of
research, the segment-based evaluation of remote sensing images is carried out in
cooperation with the Institute of Geodesy, Cartography and Remote Sensing. The
theoretical results obtained were formerly used only in the thematic mapping of land
cover. However, the methods investigated recently appeared in three novel applications.
Beyond giving presentations in subject Analysis of Remote Sensing Images within the
Geoinformatics educational module, the researchers of FÖMI provide the possibility to
students to complete their professional practice in the Institute.

ÖSSZEFOGLALÓ
Az elmúlt években a térinformatika rohamos fejlődésnek indult. A hagyományos
alkalmazások mellett új területek nyíltak, elsősorban a navigációs rendszerek
elterjedésével és a geoinformáció internetes megjelenítésével. Erőteljes fejlődés állt elő a
térinformatikát támogató szoftveres világban is. A paradigmaváltást a
szakemberképzésnek is követnie kell. Ebben a cikkben olyan oktatási és kutatási
eredményekről számolunk be, amelyek – intézményi együttműködéssel támogatva – az
ELTE Informatikai Karán valósultak meg. A Kar 2003-as megalakulása után egy évvel, a
mesterszintű informatikus képzés részeként elindult a Térinformatikai modul, amelyet
eddig több mint 400 hallgató végzett el. A szakterület oktatásával együtt a kutatás is
beindult, olyan témákkal, mint például az Egyetemi Digitális Térképtár (EDIT)
fejlesztése, a térképek automatikus raszter-vektor konverziója, vagy az AEGIS nyílt
forráskódú térinformatikai rendszer fejlesztése. Egy további kutatás, a távérzékelt
felvételek szegmensalapú kiértékelése, a Földmérési és Távérzékelési Intézettel (FÖMI)
való együttműködés keretében folyik. Az elért elméleti eredményeket korábban csak a
felszínborítások térképének elkészítésében használták fel, jelenleg azonban a vizsgált
módszerek három újszerű alkalmazásban is megjelentek. Az Intézet, amellett, hogy
munkatársai tartják a Térinformatikai modulban a Távérzékelt felvételek elemzése c.
tantárgy előadását, minden évben több hallgatónak biztosít lehetőséget a kooperatív
képzésre.
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1. Bevezetés
A térinformatika óriási fejlődésének lehetünk tanúi az elmúlt években. Már a térinformatika
tradicionális területeit sem könnyű felsorolni: környezet- és természetvédelem, önkormányzatok és
közművállalatok információs rendszerei (víz-, elektromos, gáz-, csatorna- és kommunikációs
hálózatok), geológia, bányászat és olajipar. Az utóbbi években ugrásszerű fejlődés történt a navigációs
rendszerek világában. A GPS technológia hétköznapivá válása és összekapcsolódása a mobil telefon
rendszerekkel új iparágat hozott létre. A globális térbeli adatkezelés a Google-lal kezdődött, mára
mindennapi eszközzé vált a Google Maps és a Google Earth. Egyre többen, a térképészettől
függetlenül is, használják a Google vagy valamely másik webes térképszolgáltató API-ját.
Erőteljes fejlődésnek indult ezen a téren az Open Source világ is. Nemcsak a komplett
térinformatikai szoftverek fejlődtek nagyot, mint a GRASS vagy a QuantumGIS, hanem olyan,
részmegoldást nyújtó programok is, mint a MapServer, az OpenLayers vagy a GDAL. Megnőtt az
igény az informatika eszközeit professzionális szinten alkalmazó, és a térképek világában is otthonos
szakemberek iránt. Talán nem túlzás, hogy ezen a szakmai területen paradigmaváltás történt. Ehhez
kell alkalmazkodniuk szakembereknek és egyetemi képzéseknek egyaránt.
Ebben a cikkben átfogó képet igyekszünk nyújtani azokról az eredményekről, amelyek az ELTE
Informatikai Karán a térinformatikai oktatás és kutatás terén, jórészt a Földmérési és Távérzékelési
Intézettel (FÖMI) való együttműködés keretében születtek.

2. Térinformatikai képzési modul
Az ELTE Informatikai Kara (IK) 2003-ban alakult. Egy év múlva, 2004-ben a Programtervező
matematikus szakon elindult az új 16 kredites Térinformatikai modul. Abban, hogy a képzési
választékban ez a szakterület is megjelent, meghatározó szerepe volt az Informatikai Karhoz
csatlakozó Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéknek. A Térinformatikai modul az új bolognai
rendszerű Programtervező informatikus MSc szakon, az Információs rendszerek szakiránynak is
választható blokkjává vált.
A Térinformatikai modulban6 a hallgatók megismerkednek a térinformatika elméleti és gyakorlati
alapfogalmaival, főbb ágazataival, a digitális térképművek és a távérzékelt felvételek fajtáival,
valamint azok különböző felhasználási módjaival. Jártasságot szereznek továbbá néhány GIS
alapszoftver használatában is. A modul elvégzésével képessé válnak térinformatikai problémák
megoldására, szoftverkomponensek önálló elkészítésére, illetve vektoros, raszteres és domborzati
adatbázisok tervezésére, létrehozására, karbantartására és működtetésére. Az 1. táblázatban
feltüntettük a modulban oktatott tantárgyakat, a szokásos alapvető adataikkal együtt.
Tantárgy neve

1. táblázat A térinformatikai modul tárgyai
Óraszám Felelős

Térképészet

2+0

Zentai László

2

Térinformatika

2+2

Elek István

4

Térinformatikai adatbázisok

2+2

Benczúr András, Nikovits Tibor

4

Távérzékelt digitális képek elemzése

2+2

Csornai Gábor, László István,
Giachetta Roberto, Fekete István

4

Térinformatikai alkalmazások fejlesztése

0+2

Elek István, Giachetta Roberto

2

Összesen

6

Kredit

16

16

http://mapw.elte.hu/elek/pti_msc.aspx
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A tantárgyak oktatásában külső intézmények szakemberei is közreműködnek. A Távérzékelt
felvételek elemzése című kurzus előadását és a hozzá tartozó gyakorlatot a FÖMI munkatársai ELTE-s
oktatókkal együtt tartják. A modul indulása óta az oktatók több tankönyvet (Elek 2006, 2007) és
digitális oktatási anyagot7 publikáltak.
A laborgyakorlatokon a hallgatók kísérleti fejlesztéseket végeznek, természetesen még nem termék
szinten, a térinformatika széles spektrumára kiterjedően: GPS-nyomkövetés, útvonaltervezés, 3D
terepmodellek generálása, térinformatikai adatbázisokra épülő webes alkalmazások, űrfelvételek
szűrései spektrális transzformációval, alakzat- és textúrafelismerés, tematikus osztályozás. A modult
eddig mintegy 400 hallgató végezte el és kb. 10-15 százalékuk ezen a szakterületen is helyezkedett el.
A diplomamunkák száma jelentősen nőtt ezen a területen. A térinformatika megjelent a diákköri
dolgozatokban, és jelen van a Doktori Iskola témaválasztékában is.
A Programtervező informatikus MSc szakon 2004 óta a tantervi háló részét képezi a kooperatív
képzés8 is, mint a cégekhez kihelyezett féléves szakmai gyakorlat. Például a távérzékelés iránt minden
évben átlagosan 2-5 hallgató érdeklődik intenzívebben. Ők általában a FÖMI-hez jelentkeznek
kooperatív képzésre, majd esetleg az Intézet jól képzett munkatársaivá válnak.
A FÖMI-nél maradva, az utóbbi időben is számos szakdolgozat, diplomamunka és egy diákköri
dolgozat (Giachetta, 2008) született a nagy múltú intézményi együttműködésből.

3. Térinformatikai kutatások
Az IK új szakterületén a kutatás is hamarosan beindult. Ezek java része a 2004-ben létrejött
Térinformatikai Egyetemi Alkotó Műhely9 (TEAM) informális szabad kutatói társuláshoz kötődik, de
azon kívül is születtek eredmények. A TEAM-hez sorolható legfontosabb kutatásokról részletes
ismertetés található az előbbi honlapon. Itt most csak rövid leírásukat adjuk meg.


A térképek raszter-vektor konverziójának automatizálása tudásalapú megközelítésben: IRIS
projekt. A térinformatikában a vektoros adatok létrehozásának automatizálása teljes mértékben
még ma sem megoldott. A projekt arra tett kísérletet, hogy digitális szűrő algoritmusokból,
egyszerű vektorizáló eljárásokból és alkalmas heurisztikákból – az emberi szakértelmet is
felhasználó – eredményes vektorizáló rendszert hozzon létre.



Egyetemi digitális térképtár fejlesztése: EDIT projekt. Célja egy relációs elven működő
adatbázis és kezelő rendszer létrehozása, amely több ezer (raszteres és vektoros) digitális
térkép webes elérését teszi lehetővé az egyetemi szférában.



Képszűrő eljárások könyvtárának fejlesztése: GEO FilterBank projekt. Ebben a kutató-fejlesztő
munkában egy olyan programrendszer készül(t), amely számos digitális szűrési eljárást
tartalmaz, továbbá tetszőleges, külső felhasználó által elképzelt szűrő algoritmus
megvalósítását is lehetővé teszi.



Virtuális Glóbuszok Múzeuma: VGM egy olyan speciális információs rendszer, amely
földgömbök webes, 3D-s megtekintését teszi lehetővé a glóbuszok leíró adataival egyetemben.
A földgömbök ugyanúgy forgathatók, mint a valós 3D-s változataik, sőt más olyan térképi
világokkal is kombinálhatók, mint például a Google Earth.

Ebben a cikkben az alábbi három kutatás-fejlesztés eredményeit ismertetjük valamivel
részletesebben a következő fejezetekben.


Távérzékelt felvételek szegmentálása, szegmensalapú kiértékelése: elméleti kutatás. A több éve
folyó kutatásban az ELTE és a FÖMI munkatársai a távérzékelt felvételek hatékony
szegmentálási módszereit vizsgálják közösen. Eddig több algoritmus implementálása és
vizsgálata történt meg, beleértve a paraméterezés és a pontosság tanulmányozását is. Az ELTE

7

pl. http://people.inf.elte.hu/fekete/taverzekeles/eloadasok_2011/
http://www.inf.elte.hu/karunkrol/oktatas/kepzeseink/kooperativkepzes/Lapok/altalanosleiras.aspx
9
http://team.elte.hu
8
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TÁMOP10 pályázatának egyik tanszéki projektjében a kutatás a távérzékelt felvételek elemzése
témakörben folyik.


A szegmentálás gyakorlati alkalmazásai. Az elmúlt időszakban a FÖMI-ben három olyan
feladat is adódott, amely alapot adott a szegmensalapú megoldásra. A fák és facsoportok
elkülönítése a legelős területekből, a vörösiszap elöntés meghatározása és a parlagfűvel
fertőzött területek felmérése esetén a szegmentálás alapú megoldások eredményei
összehasonlíthatók a hagyományos pixel-alapú eljárások pontosságával.



Az AEGIS térinformatikai rendszer fejlesztése. A cél egy olyan .NET keretrendszerre és
dokumentum-elvű adattárolásra épülő széles-körű térinformatikai platform létrehozása, amely a
későbbi térinformatikai kutatások közös alapjaként szolgálna. A rendszer külön hangsúlyt
fektet a gyors elérésű, központosított térképtárolásra, a webes térképelérésre, valamint a
csoportmunkára, amelyhez egy elosztott, több platformos, felhő alapú architektúrát biztosít.

4. Távérzékelt felvételek szegmensalapú kiértékelése
Az ELTE-FÖMI együttműködés keretében folytatott legrégebbi kutatásban a távérzékelt felvételek
szegmentáló eljárásai, a szegmensalapú osztályozás és kiértékelés módszereit vizsgáljuk. Már az
1983-1984-ben elkészült közös fejlesztésű programcsomagban megjelent ez a megközelítés, amelynek
bevezetésére a képpontalapú osztályozás egy alapvető hiányának a kiküszöbölése céljából került sor.
A hagyományos pixelalapú osztályozás egy képpontról (amely pl. egy 25m x 25m-es földterületet
reprezentál) önmagában dönti el, hogy melyik tematikus kategóriába (pl. búza) kell azt besorolni. A
bizonytalan, vagy vitatható határesetekben ez a módszer nem képes egy – gyakran döntően fontos –
információt figyelembe venni. A tapasztalat szerint ilyenkor egy képpont gyakran ugyanabba a
kategóriában tartozik, mint az őt körülvevő környezete. Például, egy nem tipikus intenzitású búza
pixel helyes besorolását nagyban támogatja az, ha búzatáblának a része.
A szegmentálással éppen ezt a környezeti homogenitást juttatjuk érvényre azáltal, hogy a felvétel
előzetes feldolgozása során a spektrálisan hasonló, szomszédos képpontokat kisebb-nagyobb
területegységekké fogjuk össze. Az osztályozás lépéseit magukra a szegmensekre alkalmazzuk. Ez
általában magába foglalja a klaszterezést is. Az osztályozást egy pontonkénti finomítás egészítheti ki,
amely a szegmensek határpontjai hovatartozásának és az inhomogenitásoknak kezelését végzi.
Eddig hat különböző szegmentáló eljárást implementáltunk és vizsgáltunk nagyobb
adatmennyiségen, a hozzájuk kapcsolt osztályozással együtt. Ezek a szekvenciális csatolás, a legjobb
összevonás, a gráfalapú összevonás, továbbá a minimális arány alapú, a minimális átlagsúly alapú,
valamint a normált minimális vágás módszere.
Példaképpen bemutatjuk a gráfalapú összevonás módszerének alkalmazását. A kiindulás, mint
minden esetben, egy mintaterületről készült többsávos műholdfelvétel; a mi esetünkben most egy
Tolna megyei felvétel idősor (1. ábra), hogy az eltérő vegetációs fejlődés alapján még jobban
elkülöníthetők legyenek az egyes felszínborítási kategóriák.
A módszer egy olyan rácsgráfnak tekinti a felvételt, amelynek csúcsai az egyes képpontok. A
kiindulásként tekintett felvétel az idősor sávjainak kombinációjából áll elő. A rácsgráfnak kezdetben
nincsenek élei, minden pont izolált, vagyis külön szegmenst alkot. Ha a gráfba behúzunk egy élet,
akkor az két szegmens összevonását jelenti. Az összevonás egy heterogenitási mérték alapján,
növekvő élsúly szerint történik, egy bizonyos küszöbérték alatt. Az élsúlyokat az összekötött
képpontok hasonlósága adja, ahol nagyobb élsúly nagyobb homogenitást jelöl.

10

http://kptab.elte.hu/
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a) Május 6

b) Június 11

c) Augusztus 11

1. ábra. A mintaterületről készült űrfelvétel idősor (forrás: IRS 1C/1D)
A 2. ábrán láthatjuk a módszerrel kialakított szegmenseket (1), majd a klasztertérképet (2), végül
pedig az osztályzás eredményét (3). Az osztályba sorolás értelmezése egy jelkulcs alapján történik,
amelyből kiolvasható az egyes színek jelentése (pl. sárga = őszi búza, piros = kukorica stb.).
A szegmentáló eljárások általában érzékenyek a paraméterezésre, 2-3 %-os pontosság-növekedés
sok kísérletezéssel érhető el. A megfelelő finomhangolással 91-95%-os pontosság érhető el, ami
meghaladja a pontonkénti osztályozás eredményét. A szegmentálás terén elért eddigi eredményeinkről
a következő publikációkban számoltunk be: (László et al., 2001, 2004, 2009, 2011, Giachetta, 2008,
Fekete et al., 2008 és Gera 2011).

a) Szegmenstérkép

b) Klasztertérkép

c) Osztályozás eredménye

2. ábra. A szegmensalapú osztályozás folyamata (gráfalapú összevonás módszere)

5. A szegmentálás alkalmazásai
A FÖMI-ben a szegmentálást hosszabb ideig csak a növénytakaró térképének elkészítéséhez
használták. Az elméleti kutatásban a szegmentáló eljárások pontosságvizsgálata is ebben a
környezetben valósult meg, hiszen közvetlenül a szegmenstérkép alapján nehéz lenne azt becsülni. Az
elmúlt időszakban három olyan feladat is adódott a FÖMI TÁI-ban, amelyek megoldásában sikerrel
lehetett alkalmazni a szegmentálást, illetve az objektumalapú felvétel-kiértékelést. A projektek
eredményeiről két EARSeL konferencián is beszámoltunk (László, 2010, 2011). Itt két projektet
ismertetünk.
Az objektum-alapú megközelítés kulcslépése a szegmentálás. A feldolgozás folyamán a
szegmensek a további műveletek egységei. Az objektum-alapú szemléletben a szegmensekhez
hozzátartoznak az attribútumaik, így statisztikai adataik mellett a texturális és geometriai jellemzőik is.
A kiértékeléseket a Definiens / eCognition képfeldolgozó programrendszerrel végeztük, amely más
szegmentálási módszereket tartalmaz, mint amelyek a korábbi kutatásunkban szerepeltek. Mégis, az
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ott megsszerzett tudáss és tapasztallat hamar fellhasználhatón
nak bizonyuult az új eljáráások alkalmaazásában,
noha az eCognition szegmentáló
s
algoritmusaainak matemaatikai leírása nem hozzáfférhető.
k és facsoporrtok lehatárolása
5.1. Fák
Az első problém
ma a jelenlegg érvényes EU-s
E
területaalapú támogaatások inform
matikai rend
dszerében
fogalmazzódott meg. A feladat a fák,
f facsoporrtok és bokro
os területek lehatárolása
l
éés elkülönítéése volt, a
támogathható legelős területekbőll. Mivel a keeresett objekttum képi egyysége nagyobbb, mint a feelhasznált
felvétel geometriai felbontása (40-50cm), így a pixeel-alapú meegközelítés nnem hasznáálható. A
szuperfeelbontású (VH
HR) űrfelvéttelek kiértékeelésénél is gy
yakran fellépp ez a jelenséég.
A szegmentálás több lépésbben, finom paraméterezé
p
éssel történt,, a vegetációs index (N
NDVI) és
texturális, valaminnt geometrriai jellemzzők bevon
násával. Azz osztályozzás tanuló terület
mintavéttelezésével és
é maximum
m likelihoodd módszerrell történt, a megfelelő ppontosság eléréséhez
geometriiai utófeldoolgozásra voolt szükség. A lehatáro
olás folyamaatának főbbb lépéseit a 3. ábra
érzékelteeti. A b) ábbrán zölddell jelöltük a támogatható
ó területek, kékkel a nem támogatthatóakat,
feketéveel az árnyékookat. Ennek finomítása a c) ábra, am
melyen lila jeelöli a spektrrális alapon megjelölt
m
faterületteket, míg sárrga az alaki kritériumok
k
alapján megjjelölt faterületeket.

a) Szeegmenstérképp (részlet)

N
osztályozás
b) Nyers

ozás
c) Javíított osztályo

3. ábra. Fák
F és facsopportok lehatárrolásának folyamata (forrrás: 2009-es orthofotó)
5.2. A vöörösiszap-ellöntés felmérése
A távvérzékelés eggyik fontos feladata
f
a köörnyezet- és katasztrófavé
k
édelem támoogatása. A FÖMI-ben
az árvízz- és belvízffelmérés, azz aszályfelm
mérés rendszeres feladatook. Egyedi eseménykén
nt tartjuk
számon a 2010. okktóber 4-én történt vöröösiszap elön
ntést. A FÖM
MI-ben végrehajtott kattasztrófafelméréss többek közöött a terület méretét,
m
az elöntött mező
őgazdasági paarcellák jelleemzőit vizsgáálta.
A vöörösiszap ellöntést 5m-ees felbontássú, 5 sávos RapidEye, és 2m-es felbontású, 8 sávos
WorldViiew2 felvéteelen vizsgáltuuk. A WV2 felbontásának spektráliss és térbeli ggazdagsága az
a NDVI
mellett további
t
indexxek használaatát is lehetőővé tette, és végül
v
igen pontos lehatárrolást eredm
ményezett.
Munkánnk elsősorbann kutató jelleegű, nem opperatív felhassználásra készült, de össszehasonlíthaató terepi
felméréssből, légi felvvételezésből nyert adatokkkal.
A szzegmentálás három lépéésben, több tapasztalati eljárásbeli heurisztika
h
ffigyelembe vételével
történt. Érdekessége
É
e az eljárásnnak, hogy báár végeredméénye egyetleen elöntöttséégi térkép, ám
á annak
pontos kialakításáho
k
oz három kaategóriát (elööntött talaj, átitatott talaaj, elöntött nnövény) is fel
f kellett
venni, éss a kialakult szegmensekket azokba keellett osztályo
ozni. Az oszztályozás néhhány lépése a 4. ábrán
látható.
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a) Eredeti felvétel (teljes célterület,
a kinagyított terület jelölve)

b) Szegmentálás (kinagyított terület)

c) Osztályozás (kinagyított terület)

d) Osztályozás (teljes célterület)

4. ábra. A vörösiszap-elöntés felmérésének folyamata (forrás: WorldView2)

6. Az AEGIS térinformatikai rendszer
Az AEGIS térinformatikai programcsomag fejlesztési célja egy olyan nyílt forráskódú, több
platformos kliens-szerver architektúrában működő rendszer létrehozása, amelyet sokoldalú
adatkezelés és funkcionalitás jellemez, továbbá erős böngészési és szerkesztési támogatással
rendelkezik (Giachetta et al., 2011). A fejlesztés fő célja a térinformatikai és távérzékelései kutatási és
fejlesztési projektek számára egy egységes keretrendszer biztosítása, amely a jövőben a
szakdolgozatok és diplomamunkák elkészítését is elő tudja segíteni.
A rendszer egy egységes felületet biztosít térinformatikai adatkezelésre, szerkesztésre, szimulációs
folyamatok végrehajtására és adatelemzésre mind a raszteres, mind a vektoros adatformátumok
támogatásával. A lényegi funkciókon felül a platform úgy kerül megvalósításra, hogy a későbbiekben
könnyen kiterjeszthető legyen újabb funkciókkal. Ezen felül az erőforrás-igényes műveletek számára
biztosít egy elosztott végrehajtási lehetőséget, amely asztali gépekből álló rács (grid) segítségével
felgyorsítja a feladat-végrehajtást, így akár mobil kliensek is alkalmassá válnak komoly elemzési
tevékenységek végrehajtására. A kommunikációban és az adatelérésben fontos szerepet kap a
titkosítás, valamint a felhasználói és szerzői jogok részletes kezelési lehetősége.
Az AEGIS-ben tárolt tér-idő adatokat projektekbe csoportosítjuk, amiket verziókezeléssel látunk el.
Továbbá a gyors kezelés érdekében piramisszerkezetbe szervezzük őket, a felsőbb szinteken a
vektoros alakzatok struktúráját egyszerűsítjük, a felvételek térbeli felbontását redukáljuk. A vektoros,
vagy raszteres adatokat számtalan térinformatikai formátumból, valamint webszolgáltatáson keresztül
is betölthetjük. Az adatokat központilag, adatbázisban tároljuk. Az adatbázishátteret elsődlegesen
biztosító MongoDB lehetőséget ad az adatok sémafüggetlen, hierarchikus tárolására (Giachetta és
Máriás, 2010), ugyanakkor a platform a későbbiekben további adatbáziskezelőket is támogatni fog.
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6.1. Rendszerkomponensek
A keretrendszert az alábbi négy fő komponens alkotja, ahogy az a kihelyezési diagramon is látható
(5. ábra).


Teljes funkcionalitású kliens (vastagkliens): egy komplex térinformatikai szerkesztő- és
böngészőprogram, amely támogatja a szabványos fájl-, valamint webes formátumokat, továbbá
teljes körű szerkesztési és adatelemezési lehetőségeket biztosít.



Csökkentett funkcionalitású kliens (vékonykliens): egy egyszerűsített szerkesztő- és
böngészőprogram, amely megvalósításra kerül web-böngészőben, illetve mobil platformon
történő alkalmazásra is.



Feldolgozó szolgáltatások: az erőforrás-igényes szerkesztési, elemzési és szimulációs
műveletek elosztott végrehajtását biztosítja. Kiosztja az adatokat a feldolgozó gépek számára,
végrehajtja a résztevékenységeket és összeállítja az eredményt.



Szerver oldali szolgáltatás-felület: biztosítja a kliensek közötti kommunikációt, valamint a
webszolgáltatásokat a külső adathozzáféréshez.

5. ábra. Az AEGIS rendszer komponensei
6.2. Adatkezelés
Az adatokat egy 4 dimenziós tér-idő modell segítségével írjuk le annak érdekében, hogy a térbeli
vonatkozások, valamint a leíró adatok időbeli változása könnyen követhető legyen. Ez a szimulációk
és elemzések mellett olyan esetekben is hasznos, amikor a geometriák, vagy felvételek csak megadott
időpontban, vagy időintervallumban érvényesek.
Mivel adatbázis-szinten nem megoldott ilyen összetettségű adatmodell kezelése, a rendszerben
kódszinten valósítottuk meg az adatok reprezentációját. Ennek alapja az Open Geospatial Consortium
Simple Features Specification11, amely definiálja az egyszerű vektoros adatok kezelésének módját. Ezt
az architektúrát egészítettük ki a raszteres adatok tárolásával, valamint a tér-idő adatok indexelését és
könnyű kezelését biztosító adatszerkezetekkel. Így biztosítottuk, hogy a raszteres és vektoros tartalom
kezelése egységesen történjen.
A tér-idő adatok eléréséhez MV3R-fa alapú indexelést használunk, amely biztosítja az adatok
térbeli változásának követését. Ez a szerkezet kiegészül a leíró adatok időbeli változását követő B11

http://www.opengeospatial.org/standards/sfa
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fával, amelynek valamennyi levele ugyanazon térbeli elemre mutat, viszont lehetőséget biztosít a leíró
adatok időintervallumtól függő felülírására. Az indexelés sematikus képe látható a 6. ábrán.
Jelenleg folyik a módszer hatékonysági és továbbfejlesztési vizsgálata, valamint az adatmodell
alapos tesztelése.

6. ábra. Az AEGIS-ben használt indexelési struktúra

7. Összegzés
Az elmúlt években a térinformatika robbanásszerű fejlődésnek indult. A hagyományos
alkalmazások mellett új területek nyíltak, elsősorban a navigációs rendszerek elterjedésével és a
geoinformáció internetes megjelenítésével. Erőteljes fejlődésnek indult a térinformatikát támogató
szoftveres világ is. A paradigmaváltást a szakemberképzésnek is követnie kell. Ebben a cikkben olyan
oktatási és kutatás-fejlesztési eredményekről számoltunk be, amelyek – intézményi együttműködéssel
támogatva – az ELTE Informatikai Karán valósultak meg.
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A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg
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ABSTRACT
Analysing and stability improving methods were studied for the examination of
relationships between tree growth and meteorological factors according to our
requirements. In order to explore more complex relations from primary data sets
secondary data series had to be systematically transformed and a uniform analysis process
was developed for their investigation. The structure of the Systematic Transformation
Analysing Method (STAM) has three main components. The first module derives input
data from the original series without any essential changes. The transformation unit
produces secondary data series using a moving window technique. The thirds component
performs the examinations. STAM also allows the application in several other research
fields.

ÖSSZEFOGLALÓ
A fák növekedése és az azt befolyásoló időjárási tényezők kapcsolatának vizsgálatára
meghatározott szempontok szerint válogatott, erdészeti adatokat elemző, és az elemzések
stabilitását javító módszereket tanulmányoztunk. A komplex összefüggések feltárásához a
primer változókból módszeresen szekunder adatsorokat képeztünk és azok elemzésére egy
egységes folyamatot fejlesztettünk ki. Az alkalmazott szisztematikus transzformációs
elemző módszer (STAM) három komponenst foglal magában. Az első az eredeti
adatokból input adatokat származtat azok értékének megváltoztatása nélkül. A szekunder
adatsorokat létrehozó adat transzformáció mozgó ablak technikát alkalmaz. A harmadik
komponens végzi az elemzéseket. A STAM módszer más szakterületeken is
alkalmazható.

1. Bevezetés
A fák növekedése és az időjárási komponensek közti összefüggések elemzésében az adatok
időbelisége, a késleltetett hatások fontos tényezők. A vizsgálatok két fő irányba sorolhatók. Az első
irány alapvetően idősorok közti kapcsolatelemzés, amiben a függő változó a fanövekedés adatsora,
míg a magyarázó változók a különböző környezeti paraméterek. Az elemzések alapvető célja annak
meghatározása, hogy a fanövekedéssel mely komponensek, milyen időbeli felosztásban, esetleg
milyen késleltetéssel mutatnak szignifikáns kapcsolatot. A feltárt összefüggések választ adhatnak arra,
hogy a vizsgált környezeti paraméterek változásai hogyan hatnak a fák növekedésére, így közvetve a
klímaváltozás hatásai is vizsgálhatók. A másik kutatási irányban a magyarázó változókkal és a
sztochasztikus változékonyság figyelembevételével (pl. Calama és Montero, 2005) a fanövekedést
modellezik. Ezek a modellek megfelelőek lehetnek az erdőművelés alternatíváinak kiértékelésére és
szimulációjára (Monty et al., 2008), valamint a jövőbeni növekedés predikciójára (Pukkala et al.,
2009; Nunes et al., 2011). A statisztikai elemzések első irányában kapott eredmények nem alkalmasak
közvetlen előrejelzésre, szcenárió-analízisre, viszont fontos a szerepük a modellezésben, és segítik a
folyamatok mélyebb fizikai, biológiai, kémiai irányú kutatását.
1
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Manninger Miklóssal, az Erdészeti Tudományos Intézet munkatársával az első irányban a fák
növekedése és az időjárási paraméterek között keressük a kapcsolatot, hasonlóan Gutiérrez et al.
(2011) kutatásához. Előtanulmányként az időjárási tényezők (csapadék és hőmérséklet), illetve a
vastagságnövekedés közti kapcsolatokat vizsgáló európai közleményeket tekintettük át a 2000-es
évektől kezdődően. Számos értékes hazai publikációt (pl. Szabados, 2007; Somogyi, 2008; Nagy,
2009; Mátyás et al., 2010) is áttanulmányoztunk, de az előző szempontjaink alapján nem vettük azokat
figyelembe. A felhasznált módszereket vizsgálatainkhoz való alkalmazhatóság szempontjából
osztályoztuk, megállapítva továbbfejlesztésük irányát.
Jelen cikkben az áttekintett módszerek lényegét az erdészeti eredmények kifejtése nélkül
ismertetjük. Bemutatunk egy saját fejlesztésű megoldást, amely az input adatok származtatását, a
transzformált adatsorok létrehozását és az elemzések végrehajtását is magában foglalja. Módszerünk a
szokásos elemzési megoldásokat alkalmazza és az erdészeti vizsgálatokon túlmenően más területek
összefüggéseinek szisztematikus feltárására is alkalmas.

2. Alkalmazott elemzési módszerek
Szakirodalmi áttekintésünk alapján az alkalmazott módszereket két fő csoportra osztva tárgyaljuk.
Elsőként azokat az elemzési módszereket ismertetjük, melyeket a magyarázó és a függő változók közti
kapcsolatok feltárására használtak. Majd bemutatunk egy olyan eljárást, melynek segítségével a
módszerek és a kapott eredmények megbízhatóságát és stabilitását javították.
2.1. Elemzési módszerek
Az idősorok közti kapcsolatok analízisében gyakran használt alapmódszer a lineáris korrelációelemzés. Sok esetben a kapcsolatok nem lineáris jellegűek, ez azonban matematikailag egy jóval
bonyolultabb problémára vezet. Ez is oka lehet annak, hogy az áttekintett irodalomban is jellemzően
lineáris kapcsolatokat vizsgáltak, bár a cikkekben ténylegesen alkalmazott módszerek általában ennek
az alaptechnikának valamilyen szempontból továbbfejlesztett változatai voltak.
Főkomponens-analízis (Principal Component Analysis – PCA)
A főkomponens elemzés egymással esetleg korreláló változók olyan lineáris kombinációit keresi,
ahol az előállított főkomponensek már korrelálatlanok. Az első főkomponens képviseli az eredeti
adathalmaz varianciájának legnagyobb részét, a következő a másodikat, és így tovább. Ideális esetben
az eredeti adatok varianciája adekvát módon leírható néhány főkomponenssel. A módszer előnye az
adatredukció, így alkalmas lehet a növekedést reprezentáló évgyűrű adatsorok csoportosítására, illetve
egy egységes növekedési mutató előállítására is. A PCA-t Oberhuber et al. (2008) és Novák et al.
(2010) a rendelkezésre álló évgyűrű adatsorok csoportosítására alkalmazták, míg Feliksik és
Wilczynski (2009) a növekedést reprezentáló évgyűrű adatsorok közti hasonlóságokat és
különbségeket okozó faktorokat határozta meg főkomponens-elemzéssel.
Klaszterelemzés
Az adatsorok csoportosításának egy másik lehetséges módja a klaszterezés. Ez egy adathalmaz
pontjainak hasonlóság szerinti szeparációja, amelyben az egyes klaszterek elemei lényegesen jobban
hasonlítanak egymáshoz, mint a különböző csoportba kerültek. A megoldás alkalmazásával Feliksik és
Wilczynski (2009) a hasonló növekedést produkáló egyedeket osztotta közös csoportba. A módszer
segítségével cseh kutatók azt vizsgálták, hogy a gyérítés befolyásolja-e a növekedés-környezeti
paraméterek kapcsolatát (Novák et al., 2010). Lebourgeois et al. (2005) csoportosította a bükk fákat
válaszfüggvény-elemzés eredményei alapján, míg Piovesan et al. (2005) olaszországi növekedési
adatsorokra alkalmazott PCA és klaszterezés eredményét vetette össze.
Korreláció- és regresszió-elemzés
Az idősorok közti kapcsolatok elemzésének egyik jellegzetes feladata annak vizsgálata, hogy a
magyarázó változók hogyan hatnak a függő változóra. Számszerűen ezeket a korrelációs együttható
( ) és a determinációs együttható ( ) jellemzi, amely paraméterek a kapcsolatok irányát és erejét is
mérik. Vizsgálható az is, hogy a relációk hogyan írhatóak le egy függvény-jellegű összefüggéssel. Az
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előbbit korreláció-, az utóbbit regresszió-analízisnek nevezzük. A kapcsolatok mindkét esetben
lineáris és nemlineáris jellegűek is lehetnek. A szerzők jellemzően lineáris elemzést alkalmaztak az
éves növekedés és a havi bontású csapadék és/vagy hőmérséklet kapcsolatának vizsgálatában (Briffa
et al., 2002; Makinen et al., 2003; Manninger, 2004; Pichler és Oberhuber, 2007; Szabados, 2008;
Rybnícek et al., 2009; Feliksik és Wilczynski, 2009; Novák et al., 2010; Gutiérrez et al., 2011).
Többváltozós lineáris regresszió-elemzést alkalmazott Bouriaud et al. (2005) a növekedés, mint függő
és a pentádokra bontott csapadék, talajvízhiány, átlaghőmérséklet és az erdősűrűség, mint független
változók között. Tuovinen (2005) lineáris korreláció-analízissel vizsgálta az évgyűrűk szélessége, a
korai és kései pászta, valamint a havi csapadékösszeg és átlaghőmérsékletek közti kapcsolatok irányát.
Válaszfüggvény-elemzés (ResponseFunction – RF)
A főkomponens regresszió néven is ismert elemzés egy többváltozós technika, ahol a független
változók az eredeti magyarázó változókra alkalmazott PCA főkomponensei. Így az RF az a regressziós
egyenlet, amelyet a fenti paraméterekre alkalmazott többváltozós regresszió eredményeként kapunk
zárt módon leírva a magyarázó és a függő változók közti statisztikai kapcsolatokat. A módszer kijelöli
a célváltozóra szignifikáns hatással bíró magyarázó paramétereket, meghatározza a feltárt kapcsolatok
erősségét és irányát. A PCA a változók számát csökkenti, a kapott főkomponensek függő változóval
való összevetése miatt alkalmas a különböző magyarázó változók együttes hatásainak elemzésére. A
módszert Parn (2003) az éves növekedés és a havi bontású csapadék és hőmérséklet adatok közti
kapcsolatok feltárásában használta.
Evolúciós módszerek, mozgó időintervallumok vizsgálata
A kutatásokban sokszor nem a teljes idősort használták az elemzés egy-egy lépésében. Ennek oka
volt az eljárás pontosságának mérése tanuló és validáló halmazok alkalmazásával, másrészt megfelelő
hosszúságú adatsorok esetén vizsgálták a kapcsolatok időbeli változását is az előre- és a visszalépéses
evolúció, valamint a mozgó intervallumok használatával.
Az előrelépéses evolúció első iterációjában a vizsgált intervallum kezdőpontja az időben
legkorábbi adat. A módszer lépésenként időben előre haladva növeli a vizsgált adatsor hosszát. A
visszalépéses evolúció során a kezdőpont az időben legkésőbbi adat és az adatsor hosszának növelése
is fordított irányú. Mozgó intervallumok esetén a vizsgált intervallum hossza alkalmasan rögzített, a
kezdőpont az időben legkorábbi adat, majd minden egyes lépésben az intervallum egy-egy ciklussal
előbbre ugrik. Mindhárom technika esetében lépésenként kiszámításra kerül a korrelációs együttható,
így a kapcsolatok hosszú távú időbeli változása válik elemezhetővé.
Az évgyűrű adatsorok akár több 100 évre visszamenőleg is rendelkezésre állnak, míg csapadék és
hőmérséklet adatok csak rövidebb időszakra (80-100 év). Ilyen hosszúságú adatsor már alkalmas lehet
annak kimutatására, hogy a korábbi időszakhoz képest változtak-e a releváns kapcsolatok a
növekedés-klíma vonatkozásában. Ezt vizsgálta Büntgen et al. (2006), akiknek a növekedéshőmérséklet vonatkozásában több mint 200 év hosszúságú adatsor állt rendelkezésükre. Wilczynski és
Podlaski (2007) 1933-2002 közti időszakra elemezték a növekedés és a havi csapadék, valamint
hőmérséklet adatok kapcsolatának változását, más kutatók ugyanezen komponensek közti kapcsolatok
feltárásában mozgó intervallumokra alkalmazott válaszfüggvény-analízist használtak (Oberhuber et
al., 2008).
2.2. Az eredmények megbízhatóságának és stabilitásának növelése
Az eredmények megbízhatóságának és stabilitásának növelésére jellemzően használt módszer a
bootstrap, amelyet tipikusan akkor alkalmaznak, amikor a statisztika eloszlása ismeretlen vagy a
normalitás feltételei nem teljesülnek. A módszer az eredeti mintából ismétléses mintavételezéssel
képez másodlagosakat, melyek hossza rendszerint megegyezik az eredetiével. Az így előállított
adatsorok száma elméletileg korlátlan. Az eljárás hatékonysága függ az eredeti minta
reprezentativitásától.(Ramachandran és Tsokos, 2009)
Több kutató is felhasználta a bootstrap eljárást a korreláció- és válaszfüggvény-elemzésükben
(Piovesan et al., 2005; Wilczynski és Podlaski, 2007; Martín-Benito et al., 2008; Bogino et al., 2009),
Carrer és Urbinati (2001) a két módszer hatékonyságát a neurális hálókkal hasonlította össze. Van der
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Werf et al. (2006), valamint Cufar et al. (2008) csak a korreláció-elemzésükhöz, míg néhányan
(Lebourgeois et al., 2005; Pichler és Oberhuber, 2007; Oberhuber et al., 2008) csak a válaszfüggvény
elemzésükben használták a módszert. Tuovinen (2005) a regressziós elemzésének javításához
használta a bootstrap-et.
2.3. Alkalmazás
Az alábbi táblázatban összefoglaltuk, hogy az áttekintett cikkekben melyik elemzési módszert
használták fel a kapcsolatok feltárására.
1. táblázat.Áttekintett cikkekben alkalmazott elemzési módszerek
Szerzők
Módszer(ek)
Szerzők
Módszer(ek)
Bogino et al. (2009)
2,4
Martín‐Benito et al. (2008)
2,4
Briffa et al. (2002)
1,5
Novák et al. (2010)
1,5,6
Bouriaud et al. (2005)
1
Oberhuber et al. (2008)
4,5,7
Büntgen et al. (2006)
7
Parn (2003)
3
Carrer és Urbinati (2001)
2,4
Pichler és Oberhuber (2007)
1,4
Cufar et al. (2008)
2
Piovesan et al. (2005)
2,4,5
Feliksik és Wilczynski (2009)
1,5,6
Rybnícek et al. (2009)
1
Gutiérrez et al. (2011)
1
Szabados (2008)
1
Lebourgeois et al. (2005)
2,4,6
Tuovinen (2005)
1,2
Makinen et al. (2003)
1
van der Werf et al. (2006)
2
Manninger (2004)
1
Wilczynski és Podlaski (2007)
2,4,7,8
Módszerek rövidítései: 1 Pearson-féle lineáris korreláció-(regresszió)-elemzés, 2 bootstrap
korreláció-elemzés, 3 válaszfüggvény-elemzés, 4 bootstrap válaszfüggvény-elemzés, 5 főkomponensanalízis, 6 klaszter analízis, 7 mozgó intervallumok, 8 evolúciós-elemzés

3. Szisztematikus Transzformációs Elemző Módszer
Az előzőekben áttekintett cikkek egyik fontos tapasztalata volt, hogy a fák növekedése és az időjárási
paraméterek közötti kapcsolatok feltárásában elengedhetetlen több magyarázó paraméter együttes és
késleltetett hatásának elemzése. Megállapítottuk, hogy több áttekintett cikk az éves növekedés és a
kijelölt időszak havi csapadék és hőmérséklet adatai közti kapcsolatot kereste, néhány esetben
származtatott adatsorokat is képeztek, azonban ezek jellemzően tapasztalatokon alapultak. Carrer és
Urbinati (2001) két speciális jellemzőt használt: május, június, júliusi csapadékösszeg és február,
március, április maximumhőmérsékletek átlagát. Briffa et al. (2002) több szezonális komponenst is
létrehozott: például előző év októberétől adott év márciusáig vagy októbertől szeptemberig. Hasonló
speciális időszakokat használt Büntgen et al. (2006): például februártól áprilisig, áprilistól
szeptemberig terjedő hőmérsékletátlagok és csapadékösszegek. Novák et al. (2010) kijelölt időszakok
csapadékösszegeinek és átlaghőmérsékleteinek hányadosát képezte, például a február-júniusi
csapadékösszeg és az április-augusztusi átlaghőmérséklet aránya. Ezek a vizsgálatok nélkülözték a
lehetőségek széles körének módszeres figyelembevételét, így szükség volt arra, hogy a transzformált
(pl. aggregált) magyarázó változókat szakmai szempontból a maguk teljességében tudjuk vizsgálni.
A szisztematikus elemzés megvalósítására egy egységes keretet dolgoztunk ki. Az 1. ábrán látható
a kialakított keretrendszer, a Szisztematikus Transzformációs Elemző Módszer (Systematic
Transformation Analysis Method – STAM) sematikus vázlata. A módszer három komponensből áll, és
a transzformálási valamint elemzési modult tekintve iteratív folyamatként értelmezhető. A fejlesztés
során fontos szempont volt, hogy a struktúra alkalmas legyen más szakterületek adatainak kezelésére
is.
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1. ábra. A módszer sematikus ábrája
3.1. Származtatás
A STAM első komponense az adatsorok opcionális származtatásáért felel. Ez alatt olyan
tevékenységet értünk, amely az eredeti adatokat nem változtatja meg, csupán azok idő vagy más
szempont szerinti összevonását vagy felbontását végzi. Példaként említhető a különböző gyakoriságú
vagy esemény szintű mérések azonos időbeli egységgé alakítása, vagy a magyarázó változók
csoportosítása főkomponens vagy klaszter-elemzés alkalmazásával. Ugyanakkor ebbe a csoportba
sorolható az adatok olyan logaritmikus leképezése is, amelyet például Monty et al. (2008) alkalmazott
növekedési modelljeik előállítása során.
3.2. Transzformálás
A második fázis során célunk a magyarázó és a függő változók szisztematikus transzformálása úgy,
hogy a kapott másodlagos adatsorok felhasználásával az elemző modul képes legyen a kapcsolatok
minél teljesebb feltérképezésére. A STAM koncepcionálisan azonos hosszúságú idősorokból indul:
̅

⋮

, ̅

⋮

,…, ̅

⋮

és

⋮ ,

ahol ̅ , … , ̅
darab magyarázó, pedig a függő változó. Az elemzés elvégezhetősége miatt
feltételeztük, hogy a származtatási fázis végrehajtása után mindegyik magyarázó idősor azonos
időbélyeggel kezdődik, illetve ér véget. A komponensek számozását a legkésőbbi időponttól
tekintettük, illetve feltettük, hogy az adatoknak van egy természetes periodicitása. A leírásban jelöli
a periódus hosszát, így a ciklusok száma a teljes vizsgált adatsorokban
.
komponensű segédvektort (
és
), amelyekben az -nal jelölt
Bevezettünk kettő,
függő változó fölé emelt ablakok kezdeti és végponti indexeit tároltuk. Az
, illetve
vektorok első elemét az eredeti adatsor első ciklusának megfelelő , illetve indexű elemére
állítottuk. Ezek segítségével a havi adatokból szisztematikus módon időszaki adatokat tudtunk
képezni, ami a gyakorlatban annyit jelenthet, hogy éves felbontás esetén
rögzíti megfelelő
januári adatainak indexeit, míg
a decemberiekét. A 1
indexű elemek az eredeti
adatsor
1
, illetve
1
indexű elemei. A segédvektorok által kijelölt aktuális
transzformációs (pl. összegzés, átlag, minimum) függvénnyel
ablakot felhasználva, egy megfelelő
képeztünk egy , , -vel jelölt transzformált adatsort:
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, ,

…

;
;

.

;

A modul másik elemeként a magyarázó ̅ 1
vektorokat transzformáltuk, amelyhez
bevezettük az és egész számokat. Az szám az időbeli eltolás mértéke, mely a 0 értéktől
értelmezhető, maximális értéke a konkrét feladattól függ. A paraméter az ablak aktuális szélessége
1
, továbbá jelöli azt az aktuális időpontot, melyhez képest az eltolást végezzük. Az ̅ _ , , ,
transzformált vektor elemei az ̅ fölé helyezett ablakok adataira alkalmazott
transzformáló
függvénnyel álltak elő. Az ablakok pozícióját meghatározó indexek a függő változó
transzformálásakor már definiált
és
segédvektorokhoz hasonló módon adhatók meg.
Bizonyos esetekben szükség lehet arra, hogy a transzformálás ne az ablak összes, hanem csak
bizonyos feltételeknek megfelelő elemeit használja fel, például csak a bizonyos értéket meghaladó, azt
el nem érő, vagy két határ közti értékeket. Ezt a transzformáció során alkalmazott peremfeltétel
alkalmazása teszi lehetővé.
Mindezek figyelembevételével egy transzformált ̅

_ ,,,

vektort az alábbi módon állítottunk elő:

;
̅

ahol

,,,

;
⋮
∗ ;

,
∗

az adott paraméterezés mellett létrejött ablakok számát jelöli.

A fenti jelölések használatával a STAM elemzési fázisában széleskörű vizsgálat végezhető
közvetve a magyarázó és a függő vektorokra, illetve közvetlenül az , , és az ̅ _ , , , vektorok
vonatkozásában. Az egyes paraméterekre az 1
, illetve a
választások
lehetségesek, míg az maximális eltolás és a maximális ablakszélesség -nél nagyobb választása
cikluson átnyúló hatások felismerésére is alkalmas. Amennyiben az eredeti adatsor nem teljes ciklust
tartalmaz vagy a ciklushatárt az ablakok átlépik, a transzformált adatsorokban fellépő adatvesztésre
külön figyelmet kell fordítani.
Az előállt másodlagos adatsorok átkerülnek az elemző modulba. Az adatsorok származtatása
független az elemzési eljárástól, ugyanis a módszer lényegét éppen az adja, hogy a transzformációs
fázisnak köszönhetően a szakmailag értelmes és lehetséges összes származtatott adatsort előállítja.
3.3. Elemzés
Az elemzési fázisban az eredeti és a transzformált adatsorokat vizsgálhatjuk akár a 2.1.-es
bekezdésben említett, akár egyéb módszerek alkalmazásával. Az 1. ábrán az elemzésbe visszatérő nyíl
azt jelképezi, hogy a 2.2.-es alfejezetben említett bootstrap, vagy más hasonló módszer alkalmazásával
a vizsgálatot az eredmények stabilitásának érdekében többször is elvégezhetjük. Az elemzési fázisból
a folyamat visszatérhet a második fázisba, ahol egy másik transzformálással egy új elemzési folyamat
indulhat. A STAM a számszerű eredményeket mátrix szerkezetben szolgáltatja, ahol az egyes sorok az
alkalmazott eltolás, az oszlopok a szélesség mértékének felelnek meg. A vizsgálati módszertől függ,
hogy az egyes cellákban milyen struktúrákban tárolódnak az eredmények (regressziós együtthatók,
korreláció, hiba mértéke stb.).
3.4. A STAM illusztrálása
Célunk a transzformációs modul működésének bemutatása havi bontású adatok esetén (magyarázó
változó: csapadék; függő változó: egy egyedi fa növekedése). Hagyományos módon az egyes
hónapok, illetve a szubjektív módon képzett időszaki csapadék adatok növekedésének kapcsolatát
vagyunk képesek meghatározni. Az illusztráció során a származtatási fázissal, illetve a függő változó
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transzformálásával nem foglalkoztunk, valamint a két adatsor közti összefüggések elemzésében az
egyszerűség kedvéért lineáris korreláció-elemzést használtunk.
6 milyen
Példánkban a STAM alkalmazásával azt kerestük, hogy a fa júliusi növekedése
kapcsolatot mutat a havi csapadék adatokkal. A transzformációs modul által generált másodlagos
adatsorokkal minden szakmailag értelmezhető időszak vizsgálata lehetséges.

2. ábra. Ablakképzés illusztrálása
Tegyük fel, hogy adottak a
12 ,
11 , és
12 paraméterek, ahol
értéke az éves
ciklikusságot definiálja, és pedig az kiindulóponthoz képest értelmezett maximális eltolás és
ablakszélesség. Ezen paraméterezés mellett adott év júliusi növekményét maximum 2 évre
szélességű és 0
eltolású minden lehetséges transzformált
visszamenőleg az 1
időszaki csapadék adattal vethetjük össze.
4 és
7! Ennek megfelelően az ̅ , , , transzformált vektor azt jelenti, hogy
Példaként legyen
a STAM a 2010. júliusi kiindulóponthoz képest 4 hónapot lép időben vissza (márciusra) és ott egy 7
hónap szélességű ablakot nyit (2. ábra), amelyben az adott év márciusa és a 2009. év szeptembere
közötti csapadékadatok szerepelnek. Ezt a ciklusváltozónak megfelelően a teljes idősorra, azaz
valamennyi évre kiterjesztve álltak elő az ablakok, amelyekre az alkalmas transzformációs függvényt
végrehajtva (példában összegzés) adódott az aktuális másodlagos ̅ , , , adatsor. Mivel az ̅ , , , az
1999-es növekedésre nem értelmezhető, ezért azt kivettük a növekedési adatsorból. Az így kapott két
adathalmazra az elemző modulban korreláció-analízist alkalmazva adódott az eredménymátrix 4; 7
cellájában szereplő 0,85 -ös érték (3. ábra). A 3. ábrán félkövér és dőlt betűvel a szignifikáns
korrelációs együtthatók kerültek megjelölésre.
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3. ábra. Példa egy eredménytáblára

4. Összegzés
A fanövekedés-klíma kapcsolatokra vonatkozó európai szakirodalom alapján az általánosan
elfogadott elemzési módszereket mutattuk be. Az előtanulmányok alapján megállapítottuk, hogy a
kutatásokban a szignifikáns havi környezeti paramétereket határozták meg és használták fel, valamint
gyakran tapasztalatokon alapuló időszaki komponenseket is képeztek. Megállapítható, hogy a fák
növekedése és az időjárási paraméterek egyértelmű feltárása az időszaki komponensek olyan teljes
körű, szisztematikus előállítását és elemzését követeli meg, amellyel a késleltetett hatások is
felfedhetők.
Az említett feladat megoldására egy három komponensből álló eljárást (STAM – Systematic
Transformation Analysis Method) fejlesztettünk ki. A STAM magában foglalja az adott szakterület
szempontjából releváns periódusok módszeres, teljes körű vizsgálatát úgy, hogy a maximális eltolás és
szélesség értékek rögzítésével a konkrét értékek előzetes definiálása nélkül azok sorozatát a módszer
automatikusan képezi. A rendszer .NET környezetben, C# programnyelven készül, a transzformációs
modul már rendelkezésre áll. Az elemzésre jelenleg egyváltozós lineáris korreláció-analízist alkalmaz.
Az eredménymátrix Excel fájlformátumban készül el.
A transzformációs modul alapgondolata hasonlóságot mutat a bemutatott evolúciós és mozgó
intervallumok módszerével. Azokhoz képest azonban módot ad arra, hogy nem csak időben folytonos
(megszakítás nélküli) adatsorokat elemezzünk, valamint alkalmas a magyarázó és a függő változók
fölé emelt ablakok külön-külön kezelésére. A STAM a komplex rendszerek vizsgálatában
többváltozós elemzésekre is lehetőséget kínál, illetve, ha az egyes magyarázó változók elé nem azonos
paraméterezésű ablakokat emelünk, még összetettebb hatásokat is vizsgálhatunk.
A STAM fő előnye az egyes modulok egységbe illesztése. Ez által az elemzési folyamat a maga
teljességében kezelhető és az alábbi előnyöket nyújtja:
 Különböző ciklusértékekkel a vizsgált időszakok köre (pl. pentádok, dekádok, hetek)
bővíthető.
 Az elemzési modulban számtalan vizsgálati eljárás felhasználható, és azok hatékonysága és
jósága könnyen összevethető.
 Javítható az elemzések stabilitása, megbízhatósága a „bootstrap” technika alkalmazásával. A
technikával az elemzett adatok nem ismert eloszlásából adódó probléma is kezelhető.
 Felhasználható fanövekedési modellek építésében. Az elemzési fázisban ugyanis a modellhez
szükséges attribútumokat és a hozzájuk rendelt súlyok például lépésenkénti regresszióval
(stepwise regression) meghatározhatók.
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ABSTRACT
The reliability of grape-wine product line models is depending mainly on the accuracy of
the parameter estimations based on experts’ opinion. However, model parameter
estimations can be based also on newly developed climatic data bases as well as other
information systems concerning product lines. In this study we introduce a grape-wine
simulation product line model with a new data base system of climatic parameters
organized spatially for grape growing sites. The presented development plan makes a
proposal for creating and maintaining an “Integrated Information System in the GrapeWine Sector” (VINNET) that enables an easier, more effective and more cost efficient
collective platform leaning on the current systems. The system can serve a more accurate
estimation of economic parameters that are necessary for simulation modelling.

ÖSSZEFOGLALÓ
A szőlő termékpályák szimulációs modelljeinek megbízhatósága elsősorban a szakértői
becslések segítségével meghatározott paraméterek megalapozottságától függ. A
paraméterek meghatározásakor a szakértői becslések mellett az újabb kutatások
eredményeként létrejött klimatikus adatbázisokra, illetve a szőlő-bor termékpályát kísérő
egyes információs rendszerekre is támaszkodhatunk. Az alábbiakban közreadott
tanulmány bemutatja a szőlő-bor szimulációs termékpálya modellt, a termőhelyi, ezen
belül a klimatikus paraméterek aktualizálásához használt legújabb adatbázisokat. A
gazdasági paraméterek meghatározásához kidolgozott fejlesztési terv javaslatot tesz egy
„Integrált szőlészeti és borászati nyilvántartó rendszer” (VINNET) létrehozására és
üzemeltetésére, amely a jelenlegi rendszerekre támaszkodva működtetésében
hatékonyabb és költségtakarékosabb közös platformot hoz létre. Segítségével a
szimulációs futtatásokhoz szükséges gazdasági paraméterek generálása egyszerűbbé és
lényegesen megbízhatóbbá válik

1. Bevezetés
A magyarországi szőlő-bor termékpályákról általánosságban elmondható a nagyfokú
diverzifikáltság. A nagyszámú termékpálya áttekintése, csoportosítása, rangsorolása és értékelése
gyakorlatilag megvalósíthatatlan feladat elé állítja a kutatókat. Szükség van tehát olyan szimulációs
modellek felállítására, melyek ténylegesen tartalmazzák azt a kapcsolatrendszert, amelyek a teljes
termékpálya egyes szintjei és elemei között fennállnak, ugyanakkor olyan költség és árbevétel
paraméterek kapcsolhatók hozzájuk, melyek kitüntetett termékpályák, illetve kitüntetett termékpálya
csoportok kiértékelését egyaránt lehetővé teszik.
A szőlő-bor ágazat termékpálya szintjeinek és elemeinek feltárását, a köztük levő
kapcsolatrendszer megfogalmazását és modellezését A Budapesti Corvinus Egyetem, illetve a
Kecskeméti Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet munkatársai közösen végezték el (Botos et al. 2008).
Közreműködésükkel egy globális országos alapmodell, illetve a borkategóriák szintjének
bevezetésével egy részletesebb elemző modell megtervezésére került sor (1. ábra).

1

Budapesti Corvinus Egyetem Matematika és Informatika Tanszék
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
3
Földmérési és Távérzékelési Intézet
2
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1. ábra A magyarországi szőlő-bor vertikum alapmodellje
A magyarországi alapmodell az ágazati kapcsolatokat tíz szinten határozza meg. Minden egyes
szinten minden egyes elem esetében becsülni kell az elemek gazdasági súlyát, azaz azt a piaci
részesedést, amit az elem az adott szinten a termelés volumenéből magába foglal. A termelés
volumenének becslése önmagában azonban kevés, minden elem esetében meg kell adni (becsülni) a
felette levő szint egyes elemeibe való átmenetek valószínűségét. Az átmeneti valószínűségek, illetve a
piaci részesedés eloszlásakor normális vagy béta-eloszlás tételezhető fel. Mindkét esetben a várható
érték és szórás a kutatási eredmények, gazdaságossági számítások, illetve ezek hiányában a gyakorlati
tapasztalatok alapján jó közelítéssel becsülhető. Az első szint kivételével, ahol mind a piaci részarány,
mind az átmeneti valószínűségek kiszámítása, illetve becslése elengedhetetlen, elégséges a
továbbiakban az átmeneti valószínűségek megadása. Ekkor sem felesleges azonban a piaci
részesedések felhasználása és elemzése. Segítségükkel az elsődlegesen kialakított átmeneti
valószínűségi paramétersor – ami maga is egy piaci részarányt generál - ellenőrizhető (visszacsatolás),
és tovább finomítható.
A következő paramétercsoport az egyes elemekhez kapcsolható árbevétel, illetve költséghozzájárulás becslése. A hozzáadott értékeket nem abszolút számok formájában kell megadni, hanem
az adott szint átlagos (100 %-os) ár illetve költség hozzájárulásához viszonyítva. A modell
megbízhatóságának növelése azáltal érhető el, hogy minden olyan paraméter, amelyet valamilyen
háttér adatbázisból közvetlenül, vagy megfelelő algoritmikus eljárások segítségével elérhetünk,
becslés helyet ezen egzakt számítások segítségével határozzunk meg.
Az alábbiakban a legújabb kutatások és informatikai fejlesztések eredményeképpen létrejött
meteorológiai adatbázisok termőhely-minősítési lehetőségeit, illetve a gazdasági paraméterek egzakt
előállításához szükséges integrált ágazati információs rendszer kidolgozásának fontosságát kívánjuk
megindokolni.
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2. Szőlő termőhelyi adottságok klímaparaméterei
A termőhelyi kataszter alapegysége az ökotop, ami egy, az ökológiai jellemzői alapján homogén
területet jelöl. Az ökotopok a településeken belül sorszámot kapnak. A besorolást a kataszter több
tényezőcsoportjának súlyozott pontszámai alapján alakítják ki (0-400 pont):
1. táblázat Agroökológiai tényezők (Forrás: FVM SzBKI)
Tényezők
Pont
éghajlati tényezők
talajtényezők (talajtípus, altalaj, fizikai
jellemzők, vízgazdálkodás, humusztartalom,
homogenitás, talajvíz mélysége, erózió/defláció
veszély)
domborzati tényezők (lejtőirány és kitettség,
tengerszint feletti magasság, hideglefolyás,
tereprendezés/teraszírozás igénye)
terület környezete (erdő, építmény,
megközelíthetőség)

Maximum: 95 pont
Maximum: 112 pont

Maximum: 175 pont
Maximum:

18 pont

A területek a minősítéskor kapott pontszámok alapján négy osztályba (clusterbe) sorolhatók:
I. szőlőtermesztésre kiválóan alkalmas
II/1 szőlőtermesztésre alkalmas
II/2 szőlőtermesztésre feltételesen alkalmas
III. szőlőtermesztésre alkalmatlan
Az ismertetett kataszter képezi a jelenleg érvényben lévő magyar borvidéki beosztás alapját is.
Szőlőtelepítésre csak az I. és II. osztályba sorolt területek alkalmasak (Szenteleki et al. 2007). A
pontos termőhelyi osztályba sorolásnál a legnagyobb bizonytalanságot a klimatikus paraméterek
becslése hordozza (Szenteleki et al. 2008). A termőhelyi adottságok klimatikus feltételeinek mind
pontosabb meghatározásához, illetve a jövőbeni változás dinamikájának prognosztizálásához
széleskörű, és kellően részletes adatbázisok szükségesek. Az első általánosan használt a Tyndalladatbázis volt. A hosszú idősorok havi átlagadatok, amelyek rendkívül gazdag választékát a tanszéki
kutatócsoport tagjai használhatják. Az adatbázis az egész Európát hozzávetőlegesen 10 km-es
rácspontokban lefedő Tyndall-adatbázison alapszik, amelyet brit kutatók bocsátottak a klímakutatók
rendelkezésére. Az előrejelzéseket A1, A2, B1 és B2 modellek szerint is elkészíthetjük. Az adatbázis
kiválasztása után különböző elemzéseket végezhetők. Mivel az adatbázis európai, a program a kutatási
célterületet térben és időben lehatárolhatja. A térbeli lehatárolást a Tyndall-koordinátákkal tehetjük
meg. Az időbeli lehatárolást a szokásos évszámkorlátozással valósítjuk meg. A Tyndall-koordináták
módosítása a megfelelő földrajzi koordináták szélességi és hosszúsági értékeinek a megváltozását is
jelenti. Ezzel a konverzióval a földrajzi koordináták ismeretében Magyarország, vagy akár Európa
tetszőleges régióját feltérképezhetjük.
Azonban a havi átlagolású adatok nem mindig felelnek meg a kutatók által megfogalmazott
kockázatelemzési igényeknek és követelményeknek. Szerencsére – a legújabb kutatások és
fejlesztések eredményeként - ma már rendelkezésre állnak azok a globális klímamodellekből
leskálázott napi adatsorok, amelyek az ország területét mintegy 10 km-es rácshálóval fedik le. A
regionális modell a durvább felbontású globális klímamodellbe beágyazva, egy kisebb régióra,
finomabb felbontás mellett végzi el a számításokat. Ezáltal regionális szintű információkat szolgáltat a
felhasználónak. A RegCM-mel a „beágyazásos módszert” alkalmazták a regionális A1B éghajlati
jövőkép elkészítésére az ELTE Meteorológiai Tanszékén (Bartholy et al. 2007, 2009 és 2010). A
módosított RegCM3 (Torma et al. 2008) modell futtatásához az ECHAM5 globális éghajlati modell
biztosította a kezdeti- és a peremfeltételeket. Az ELTE Meteorológiai Tanszékén a dupla beágyazást
alkalmazva 10 km-es horizontális felbontást értek el, melyhez a kiindulási adatokat az ICTP 25 km-es
felbontású szimulációja szolgáltatta. Az adatbázisban elérhető adatok horizontális felbontása 10 km.
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A VIN-MET programrendszer továbbfejlesztése révén elvégeztük Magyarország klimatikus
régióinak újraértékelését kistérségi szinten is (Szenteleki és Ladányi, 2008). A kistérségi szint
hozzávetőlegesen a 10 km-es rácshálózati felbontásnak felelt meg, amellyel a RegCm3 adatbázis
rendelkezik. Így minden kistérség karakteresen jellemezhető azokkal a generált napi adatsorokkal,
melyek a bázis időszakban (1961-1990), illetve a dinamikus szimulációs futtatásokban középtávon
(2021-2050), valamint hosszútávon (2071-2100) a kiválasztott térségekhez kapcsolhatók. Első
lépésként a közép-magyarországi régió klíma-karakterisztikus leírását végeztük el. Az országos
szimulációs modell validálásához természetesen Magyarország összes megyéjére el kell végezni
ugyanezeket a paraméterszámításokat.

3. A szőlő termékpályák gazdasági paraméterei
A gazdasági paraméterek becsléséhez részlegesen ma is felhasználhatók a termékpálya egyes
szakaszaihoz kapcsolódó, de egymástól gyakran elkülönülten működő információs rendszerek. A
gazdasági paraméterek megbízható számítógépes előállítása megköveteli a termékpálya teljes
vertikumában a nyomon követést. A nyomkövetés feltétele egy új, integrált információs rendszer
kidolgozása és működtetése, melynek koncepcióját az alábbiakban részletezzük.

A termékek nyomon követhetőségének alapfeltétele, hogy a termelési és elosztási lánc
szereplőinek ismerniük kell azokat az információkat, melyek a fizikai folyamatokban jelen
lévő termékeket, szereplőket, az időtényezőket és a helyeket leírják, illetve azokhoz
valamilyen üzleti vagy jogszabályi szempontból kapcsolhatók. A tranzakciós
kommunikációban ezek az adatok nem szerepelnek, azokat a küldő, illetve a fogadó felek
saját, helyi adatbázisaikban tárolják (Füzesi, Herdon 2006). A megfelelő adatok valós idejű
elérhetőségét a helyi, egymással sem kompatibilis adatbázisok akadályozhatják. Ezt a
nehézséget lehet kiküszöbölni olyan centrális, nemzeti adatbázisok létrehozásával, melyet az
adott szektorban tevékenykedő összes szereplő használ, saját adatait ezekben rögzíti, illetve a
számára fontos információkat a megfelelő jogosultságok birtokában lekérheti (Tanenbaum
2004; Widom et al. 2008)
A szőlő-bor ágazatban a jelenlegi, különböző szervezeteknél lévő és a hegyközségenként
egymástól elszigetelt adatbázisok sem a gazdasági akta-, sem a gazdasági aktához rendelt termelési
akta vezetését nem teszik lehetővé. Csupán csak részben felelnek meg az OEM, OFJ és FN fajtaborok
a parcellától a forgalomba hozatalig nyomon követhetőségi követelményeinek. Ugyanígy korlátozott
az OEM és OFJ borok termékleírása betartásának és a borelőállítás származási bizonyítványa
kiadásának az adminisztratív ellenőrzése. Első körben a BCE (THKAT), HNT (HEGYIR), FÖMI
(VINGIS) és MgSZH (OBI) adatainak integrálása szükséges ahhoz, hogy az illetékesek minden
származási bizonyítvány kiadásakor naprakész, ellenőrzött adatokból, az eddigi szűk területi rálátás
helyett országos információkból dolgozhassanak. A fejlesztési ciklus végére az ágazat valamennyi
adatszolgáltatási, ellenőrzési, jelentési kötelezettsége, valamint szakmai elemzési munkája az Integrált
szőlészeti és borászati nyilvántartó rendszerből teljesíthető.
Az infokommunikációs eszközök rohamos fejlődése ma már lehetővé teszi, hogy az üzleti és az
állami szféra szereplői is alkalmazásba vegyék az internet, a mobilkommunikáció, vagy akár a globális
helymeghatározó rendszerek nyújtotta lehetőségeket bármely ellátási láncban, a tevékenységek és
termékek nyomon követése során (Szilágyi, Herdon 2006). Ezeket az eszközöket és megoldásokat a
különböző GS (globális szabványosítási, automatikus azonosítási, elektronikus nyomon követési)
technológiák erősíteni, támogatni képesek, de csak egy olyan integrált rendszer és gondolkodásmód
keretében, amelynek alkalmazásba vétele hosszú távon a vállalkozások eredményességét, az állami
hatóságok működésének hatékonyságát, míg a fogyasztók életminőségének javulását garantálja.
Az Európai Unió több olyan fontos jogszabály megalkotásával és azok folyamatos aktualizálásával
szabályozza az ágazatot, amelyek követéséhez jelenleg folyik a magyarországi illeszkedés. A
szabályozás legfontosabb változásai a jelenlegi környezethez képest, hogy a tagállam által felállított és
üzemeltetett ágazati nyilvántartórendszerek feladatait jelentősen kiterjeszti, amelyek legfontosabb
pontjai a következők (tagállami felelősség):
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A szőlő és bor termékpálya teljes nyomon követése a kapcsolódó engedélyek (szőlőszármazási
bizonyítvány, borszármazási bizonyítványok, forgalomba hozatali engedély) kiadásának és
visszakereshető kezelésének biztosításával,
Adatszolgáltatási szintek és határidők a magyarországi ágazati folyamatokról és ezek jelentése az
Európai Unió felelős szervei felé,
Ellenőrzési rendszerek fenntartása,
Termékleírások betartásának ellenőrzése és az eredetvédelmi feladatok támogatása.
Ezek a pontok minden elemében olyan feladatokat tartalmaznak, amelyek a jelenlegi ágazati
informatikai rendszerek jelentős együttműködésével is csak részben oldhatóak meg. Jelen
dokumentumban megfogalmazásra kerülnek azok az informatikai feladatok, amelyek hosszútávon
fenntarthatóan lehetővé teszik a jogszabályi megfelelőséget úgy, hogy az ágazat minél több hasznot
termelhessen belőlük.
3.1. Termékleírások, termékpálya nyomon követés
A termékleírások olyan ellenőrzési szabályrendszert írnak le, amelyek biztosítják a
termékleírásokban megfogalmazott minőségi bortermelést elősegítő szabályozók betartását. A
termékleírások a gazdasági és termelési akta vezetése közben mindig automatikusan ellenőrzésre
kerülnek, így csak olyan adatok rögzíthetőek, amelyek megfelelnek a termékleírásokban
megfogalmazott szabályoknak. A termékpálya nyomon követése az új koncepció, és a kötelezettségek
egyik kiemelt területe, melynek egységes informatikai kezelése korábban az igények hiányában nem
került kialakításra, így ennek az üzleti alkalmazásnak a teljes kialakítása az integrált rendszeren belül
szükséges és célszerű, így közvetlenül felhasználhatóvá és kezelhetővé válik (Herdon, Füzesi 2011).
A termékpálya nyomon követő rendszer lehetővé teszi a következőket:
Szőlő származási igazolás kiállítását a gazdasági és termelési akta segítségével (mivel központilag
kerül kiállításra, így a visszaélések minimalizálhatóak),
Bor származási igazolások kiállítása csak létező szőlő származási igazolások bevonásával
(központilag papír alakban megőrzésre kerülnek),
Minden nyomtatási és adatszolgáltatási feladat ezen a felületen keresztül kerül kialakításra,
Ellenőrzési funkcionalitás kialakítása, közvetlen OBI beavatkozással,
Riportok és kimutatások az adatszolgáltatási igényeknek megfelelően.

2. ábra A termékpálya nyomon követés informatikai megoldása az integrált rendszerben
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A termékpálya nyomon követés informatikai szempontból kétféleképpen valósítható meg, vagy
asztali, vagy web alkalmazással.
2. táblázat VINNET fejlesztési előnyök és hátrányok összegzése
Asztali alkalmazás
Előny
Hátrány
Továbbra is csak a
Minden kliensnek
HEGYIR alkalmazást
telepíteni szükséges
használják

Technológiai korlát, a
fejlesztési
környezetnél
modernebb megoldás
lenne indokolt
Párhuzamos
fejlesztés, a későbbi
web architektúra
bizonyos elemeit
kétszer kell
kialakítani (front-end)
Web rendszer
kifejlesztése
szükséges az OBI
számára, így egységes
web megoldás
kerülne bevezetésre

Web alkalmazás
Előny
Központilag
karbantartott IT
infrastruktúra

Hátrány
Betanítás szükséges,
az átmeneti
időszakban a
HEGYIR és a web
alkalmazás
használata
párhuzamosan
folyhat

Biztonságos
adatkezelés a tűzfallal
védett zónán belül,
nincs külső nyitott
adatbázis port
Modern és semleges
technológiai
megoldás, amely
fenntartható rendszert
eredményez

3.2. HEGYIR és VINGIS térinformatikai adatbázisok on-line biztosítása
A gazdasági és termelési akta olyan elemeket tartalmaz (479/2008 EK), amelyek a korábbi
nyilvántartási rendszerben (HEGYIR-BORIR) nem voltak szükségesek, így a nyilvántartásokat
ezekkel bővíteni kell, és meg kell teremteni a jogszabályi kötelezettséget ezen információk visszamenőlegesen is – rögzítésére a megfelelő információs rendszerben (Szenteleki 2001).
A termékpálya nyomon követésének alapját a VINGIS téradatok és a hegyközségi szőlő- bor(HEGYIR-BORIR) nyilvántartásokban szereplő gazdasági és termelési akta adatok biztosítják. Ezek
országos egységes kezelése a rendszer alapkövének tekinthető. A rendszerfejlesztési cél az, hogy a
fejlesztés végére a szőlő- bor- gazdasági és termelési akta adatok csak egy központi rendszerben
legyenek kezelve, amelyekből a kapcsolódó információs rendszerek igényei, és az adatszolgáltatási
igények is konzisztensen végrehajthatóak. A rövid határidők miatt sajnos csak egy átmenetei
fejlesztéssel valósítható meg a teljes rendszer felállása előtti adatigénye, amely a hegyközségi
számítógépeken futó Windows Service segítségével valósul meg, amely a központi adatfeldolgozó
rendszerbe küldi a helyi HEGYIR-BORIR példányok megfelelő adattábláit. Ezzel a megoldással, ha
nem is biztosítható az on-line adatrendszer, de egy sokkal hatékonyabb adatbegyűjtési megoldás
alakítható ki.
A VINGIS rendszer az ágazati téradatok egységes kezelőrendszere, amely lehetőséget ad arra, hogy
a megfelelő rendelkezéseknek megfelelően megvalósuljon a térinformációs rendszerre épülő
nyilvántartás. Természetesen a rendszer koncepciójában a téradatokhoz kapcsolt információk
szolgáltatásához és a térképi megjelenítések kezeléséhez ezen információs rendszer által biztosított
szolgáltatások szükségesek, amelyek a következők:
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Gazdasági és termelési aktához szükséges adatok ellenőrzése, és biztosítása a téradatokra alapozott
szolgáltatásokkal,
Térképi megjelenítő felület biztosítása a térképi funkcionalitáshoz,
Oltalom alá tartozó térbeli helyzet ellenőrzése,
Keresztellenőrzés a VINGIS adatkörök segítségével, pl.: MePAR blokkok, tulajdoni kataszteri
helyrajzi számok, termőhelyi kataszteri érték, dűlő, támogatások, telepítési jogok,
A téradatok visszacsatolása a többi adatrendszerbe, pl.: termőhely.

A rendszer fenntartásához és a konzisztens adatállapothoz természetesen az integrált rendszer
adatokat biztosít a VINGIS rendszer számára, amely adatok megteremtik a folyamatosan
aktualizálható téradatbázis alapját.
3.3. A nyilvántartó rendszer koncepciója
Az ágazati szereplők a feladataik ellátásához kialakították a megfelelő informatikai rendszereket,
amelyek segítségével a tevékenységeik korrektül elvégezhetőek. Ezen informatikai rendszerekben
nagy mennyiségű know-how halmozódott fel. A rendszerek üzemeltetése és folyamatos használata
beépült a szervezetek munkafolyamataiba, így a megfelelő mértékben felhasználhatóak (Dobay 2003).
Az integrált rendszer koncepciója alapvetően arra összpontosít, hogy a szükséges és hasznos
mértékben használjuk fel a jelenlegi szervezetekhez kötött informatikai rendszereket és egészítsük ki
egy olyan közös felülettel, amely felület alkalmas arra, hogy az egyes informatikai környeztek
adatforrásait összeköthesse, és azon adatokat, amelyek más szervezet feladataihoz szükségesek,
megossza (Herdon, Rózsa 2008).
Ezzel a megközelítéssel az alábbi előnyök érhetőek el:
A jól működő és más betanított, munkafolyamatokba beépült informatikai rendszerek továbbra is
használatban maradnak,
Az információk továbbra is attól a szervezettől származnak (a saját adatbázisaiban kerülnek
tárolásra, előállításra és kezelésre), amely azért felelős,
Minden információ csak egy helyen kerül kezelésre, így elkerülhetőek a felesleges adat tárolások,
és garantálható, hogy mindig az aktuális információ kerül felhasználásra,
Az adatok központi megosztása automatizált folyamatokkal kerül végrehajtásra,
Az integrált rendszerhez kapcsolódóan nem szükséges az egyes szervezetek informatikai
rendszereinek fejlesztése (amelyek alkalmasak a jelenlegi feladatok ellátására), hiszen csak az
adatbázisok módosítása szükséges,
Minden szervezet a saját feladatainak ellátása érdekében szabadon fejlesztheti az informatikai
rendszereit, az integrált rendszer adatkapcsolódásának figyelembe vételével.
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3. ábra Az integrált szőlészeti és borászati nyilvántartó rendszer koncepciója
A rendszer szolgáltatásai hozzájárulnak az EU új borpiaci szabályozása által támasztott
követelményrendszer teljesítéséhez:
A 479/2008/EK rendelet 108. cikk által előírt szőlőkataszter naprakész vezetéséhez, a gazdasági és
termelési akta konzisztens nyilvántartásához,
Az 555/2008/EK rendelet IV. cím szerinti termelési potenciál kezeléséhez,
A 479/2008/EK rendelet 109. és 111. cikke által előírt adatszolgáltatások nyilvántartásához és az
adatszolgáltatás Bizottság felé történő teljesítéséhez,
Az OEM, OFJ és FN fajtaborok termeléséhez előírt kötelező adatszolgáltatások nyilvántartásához,
valamint borok előállításának nyomon követéséhez a parcellától a forgalomba hozatalig (ld. Bizottsági
vhr. 24-25. és 63. cikk),
Az OEM és OFJ borok termékleírása betartásának ellenőrzéséhez a borok forgalomba hozatalához
(ld. Bizottsági vhr. 25. cikk),
Az OEM és OFJ borokkal kapcsolatos jogérvényesítéshez (ld. Bizottsági vhr. 19. cikk),
Piaci beavatkozásokkal kapcsolatos döntéshozatalhoz és hatékonyságuk növeléséhez.
Lehetővé teszi a borok forgalomba hozatalához szükséges szőlő- és borszármazási bizonyítványok
kiadását minden borkategóriában (OEM, OFJ, FN és FN fajtabor), ami naprakész, valós adattartalomra
épül, és lehetővé teszi, hogy a hegybíró az illetékességi területén kívülről érkező származási
bizonyítványokat is ellenőrzötten tudja kezelni az összevont borszármazási bizonyítványok kiadásánál,
Hozzájárul a hatósági ellenőrzési feladatokhoz és az ellenőrzés hatékonyságának növeléséhez,
Biztosítható a forgalomba hozott borok ellenőrzése.
Az átmeneti időszakban tárolásra kerülő szőlő- és borszármazási igazolások, valamint forgalomba
hozatali engedélyek a HEGYIR-BORIR rendszerből visszamenőleg is betöltésre kerülnek.
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Az átmeneti időszakra tervezzük a központi adatkezelést, regisztrálást, és kezelést, így biztosítva,
hogy a felálló végleges rendszer minden 2009.08.01-től kiadott engedélyt tartalmazzon.
A későbbiekben előálló, az integrált rendszerben üzemelő központi szőlő- bornyilvántartási
adatbázis rendszer, mint a gazdasági és termelési akta egyedüli szolgáltatója biztosítja minden ez
irányban felmerülő adatigény szolgáltatását. Az adatszolgáltatási határidők megváltoztak, amelyek
betartása a tagállam feladata, és ezen adatok konzisztens biztosítása az integrált ágazati
nyilvántartórendszerből elvégezhető.
Tagállami termelésipotenciál-jelentés: március 1-ig
Termelők szüreti és termelési jelentése: január 15-ig
Termelők készletjelentése (július 31-i): szeptember 10-ig
Tagállam termésbecslés jelentése: szeptember 15-ig
Tagállam borkészlet és borfelhasználás jelentése: november 30-ig
Tagállam végleges termésjelentése: április 15.
Fontos annak biztosítása, hogy minden időpillanatban olyan adat kerülhessen ki a
nyilvántartórendszerből, amely tartalmazza a teljes adatkészletre vonatkozó információkat, és garancia
vállalható a szolgáltatott információkról. Csak ezen célok figyelembevételével biztosítható, hogy
mindig konzisztens, reprodukálható és indokolható adatok kerülnek közlésre.
3.4. Hardver és szoftver környezet
Az integrált rendszer kialakítja azt a hardver és szoftverkörnyezetet, amely alkalmas arra, hogy a teljes
a dokumentumban felvázolt informatikai rendszert fenntarthatóan biztosítsa.
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4. ábra A BPR folyamat
A meghatározott hardver és szoftver környezet biztosítja az alábbiakat:
 Modern és megbízható környezet a magyarországi központi ágazati nyilvántartó rendszer
számára
 Hibatűrő, gyorsan javítható és fenntartható hardver egységek a folyamatos és hosszú távú
üzemeltetéshez
 Microsoft® szoftverek használata az elszigetelt fejlesztések elkerülése céljából, valamint a
nagyszámú informatikai specialista rendelkezésre állásának kihasználásához (sok szakember,
olcsóbb kialakítási költség)
 Történeti adatkezelés megfelelő környezete, amibe a korábbi adatbázisok is betölthetőek
 Egyértelmű azonosítási környezet, a hardver és szoftverbiztonság nagyfokú
 Megfelelő adatmentési és visszaállítási eszközök a rendszerleállások megelőzéséhez és hiba
esetén a minél gyorsabb újbóli rendelkezésre álláshoz.
Az informatikai fejlesztések biztosítják, hogy Magyarország teljesítse kötelezettségeit, amelyet a
termelők érdekében központilag végez. A fejlesztési és fenntartási költségek forrása ennek
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megfelelően a forgalomba hozatali járulék, amely ennek az ellenőrzési és adminisztratív feladatok
céljából kerül begyűjtésre. Ágazati BPR: célja feltárni azokat a folyamatokat és kötelezettségeket,
rendszerek és szervezetek közötti kapcsolódásokat, amelyek a konszolidáció szempontjából fontosak
és szükségesek. A BPR eredménye egy ágazati folyamatok elemzését tartalmazó dokumentáció, amely
mentén meghatározásra kerül egy ágazati informatikai stratégia. Az informatikai stratégia beépülve a
jogszabályokba biztosítja a rendszerek fenntarthatóságát, és azt, hogy csak a szükséges és indokolt
fejlesztések valósulnak meg.
A hardver és szoftverkörnyezet felelős az integrált rendszer tartalmazásáért, amely tervezése során
kialakított paramétereknek megfelelő IT infrastruktúra kerül beszerzésre.
Hardver környezet tervezése: a legfontosabb tervezési szempontok a folyamatok ismeretével
tartalmazzák egy biztonságos, fenntartható IT infrastruktúra elemeit, kitérve az üzleti logikai elemek
üzemeltetésére, a szolgáltatási felületek hordozására, valamint a biztonságos szoftver elérésen.
Kiemelt területek az IT biztonság, adatmentés és visszaállítás, üzemeltethetőség.
Hardver beüzemelése, virtualizált környezet kialakítása: amely eredményeként kialakításra
kerülnek a gazda operációs rendszer környezetek biztonsági mentésekkel visszaállítható
rendszerelemekkel.
Hálózati feladatok: amelyek tartalmazzák a komplex IT rendszer elérhetőségét, szerverterembe
helyezés, és kapcsolódó IP, DNS és domain beállításokat.
Active Directory kialakítása: amely a felhasználói csoportok és a felhasználók menedzselését
biztosítja.
ISA szerver testreszabása, szerver tanúsítvány igénylése és beüzemelése: az ISA szerver a hálózati
biztonság és a rendszerbiztonság sarokköve, amely PKI architektúrára épülve biztosítja a rendszer
biztonságos elérhetőségét.
Rendszer-visszaállítási dokumentáció készítése: amely tartalmazza a rendszer hiba és egyéb
tervezett esetben bekövetkezett hardver és szoftver visszaállítási folyamat leírásait.
Az integrált rendszer építőelemei
Termékpálya nyomon követés: az IT infrastruktúrára épülő központi adatbázis rendszer
tervezésével és kialakításával a teljes ágazati termékpálya nyomon követése lehetségessé válik, amely
rendszerből kerülnek nyomtatásra, ellenőrzésre és kezelésre az igazolások és engedélyek.
SZŐLŐ-, BOR országos adatbázis: az országos SZŐLŐ-, BOR- adatbázis tervezésével és
kialakításával a jelenlegi HEGYIR alkalmazás továbbfejlesztése a központi adatbázis kezelésével,
amely a gazdasági és termelési akta karbantartását lehetővé teszi.
VINGIS szolgáltatások: olyan ellenőrzési, adat visszacsatolási és megjelenítési funkcionalitás
kialakítása, és folyamatos üzemeltetése (téradatok és gazdasági akta adatok összekapcsolása), amely a
téradatok kezelését biztosítja az integrált rendszerben.
Szerverterem szerverek bérlése, domain fenntartása: amelyek biztosítják, hogy a szerverek az egyik
korszerű, megbízható magyarországi központban legyenek elhelyezve, így gyors és fenntartható
szolgáltatási szint válik lehetővé. Az integrált rendszer felépítése szempontjából igen fontos, hogy a
rendszer hardver és szoftver környezetének felépítése a termékpálya nyomon követését biztosító
fejlesztéssel párhuzamosan kialakítható, így ezek a folyamatok párhuzamosíthatóak.
3.5. Informatikai megoldás és rendszerbiztonság
A központi nyilvántartórendszer a jelenlegi szabványokkal és informatikai megoldásokkal
megteremti egy web alapú on-line semleges nyilvántartórendszer alapjait. A rendszerek közötti
kommunikáció az alábbi megoldásokkal valósul meg:
Middleware megoldások az adatbázis csatornák felépítéséhez,
SOA megoldások az üzleti logikai elemek megosztására,
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WebServices felületek a külső adatszolgáltatáshoz és a rendszerek közötti szolgáltatás
kapcsolatokhoz,
WMS és WCS szolgáltatások a téradatok megosztásához.
Az informatikai biztonság a rendszer egyik fontos eleme, amely a jelenlegi legmodernebb
elemekkel kerül kialakításra, így biztosítva a hosszú távú biztonságos üzemeltetést.

5. ábra Az integrált rendszer biztonsági környezete
A fejlesztési terv célja: a folyamatosan változó nemzetközi jogszabályi környezethez illeszkedő
magyarországi szabályozás minél hatékonyabb támogatása a szőlőtermesztéshez és bortermeléshez
kapcsolódó feladatok szervezeti és informatikai lehetőségeinek bemutatásával. Áttekinti az új
szabályozás következtében megfogalmazott igényeket a szakmai végrehajthatóság teljes
figyelembevételével. Az Európai Unió új szabályokat alkotott a borpiac közös szervezéséről, továbbra
is előírja a szőlőkataszter vezetését (479/2008/EK rendelet 108. cikk), de új alapelvekre épül a
naprakész adatnyilvántartás vezetése – ami minden tagállam számára új feladatot jelent. Az EU 2009.
augusztus 1-től vezette be a gazdasági akta és a termelési akta fogalmát (Bizottsági rendelet a
479/2008/EK tanácsi rendeletnek a szőlőkataszter, a kötelező bejelentések, a piaci felügyelethez
szükséges információgyűjtés, a borászati termékek fuvarozásához szükséges kísérőokmányok,
valamint a borágazatban vezetendő nyilvántartás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó
részletes szabályok megállapításáról 3. cikke, 8-11. cikke és I-V. melléklete). A gazdasági akta olyan
egységes adatbázis, ami egy gazdasági szereplő összes szőlőültetvényére és borászati tevékenységére
vonatkozó részletes adatokat tartalmazza, beleértve a telepítési jogokat és felhasználásukat, valamint
azt, hogy az ültetvény részesült-e támogatásban. A termelési akta pedig a szőlőszüret, a termelésre, a
készletekre és a feldolgozott illetve forgalomba hozott borokra vonatkozó információkat tartalmazza.
Szintén új nyilvántartási feladatot jelent a tagországok számára az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM), az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott borok, valamint a földrajzi
jelzés nélküli fajtaborok nyilvántartására és ellenőrzésére vonatkozó előírások. (ld. Bizottsági rendelet
a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a borászati termékek oltalom alatt álló eredet-megjelöléseiről, az
oltalom alatt álló földrajzi jelzéseiről, hagyományos kifejezéseiről, címkézési és jelölési szabályairól
24-25 cikke és 63. cikke), ami regisztrálási kötelezettséget ír elő minden olyan szereplő számára, aki
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az adott OEM vagy OFJ bor termelésének bármely folyamatában részt vesz (a szőlőtermeléstől a
forgalomba hozatalig). Ezen túlmenően ellenőrzési terv összeállítását, valamint a bor termékleírás
szerinti előállításnak való megfelelést teszi kötelezővé a Bizottsági rendelet az OEM és OFJ borok
forgalomba hozatalához.
Jelen fejlesztési terv javaslatot tesz egy „Integrált szőlészeti és borászati nyilvántartó rendszer”
(VINNET) létrehozására és üzemeltetésére, amely a jelenlegi rendszerekre támaszkodva egy
működtetésében egyszerűbb, hatékonyabb és költségtakarékosabb közös platformot hoz létre. Ez
lehetővé teszi az EU által megkövetelt gazdasági akták, termelési akták létrehozását, az
adatszolgáltatási és ellenőrzési előírások teljesítését.
A rendszer teljes kiépítése után megtakarítást jelent az eddigi, intézményenkénti külön
forráskereséshez képest, ami időben és megvalósulásában sem volt összehangolva. A manuális
adatrögzítés és a helyszíni ellenőrzések munkái 80 %-ban csökkenthetők, az adatszűrés, adathibák
javítása automatizálható, a többszöri felvitelből eredő hibák kiküszöbölhetők. A termékleírás
betartásának ellenőrzéséhez szükséges éves ellenőrzési terv összeállításához a kockázatelemzés
megbízható alapokra épül, a termékpálya tisztul és az országos, naprakész, az intézmények által
elérhető adatbázisok a szőlő-bor útját az ültetvénytől a bor értékesítéséig nyomon követhetővé teszik.
Az integrált információs rendszer kidolgozása és bevezetése az itt leírt előnyökön felül megteremti
a lehetőséget annak, hogy a termékpályák bármely szegmensében keletkező gazdasági adatok
összekapcsolhatóvá válnak a tudományos adatbázisokkal (termőhelyi, meteorológiai, agroökológiai,
stb.). E kapcsolat jelentősen kiszélesíti az új tudományos eredmények eléréséhez szükséges
információszükséglet kiindulási alapjait, továbbá biztosítja a tudományos kutatási hipotézisek és
eredmények egzakt ellenőrzését és validálását is.

4. A szimulációs modell számítógépes felépítése és működése
Az ágazati szimulációs program rendkívül sokoldalú elemzést tesz lehetővé. Mivel a kapott adatok
mennyisége (több mint negyvenezer eredményrekord feldolgozásáról van szó) szintén számos
adatállományt és adatrekordot jelent, szükség olyan adatgyűjtő mappa kialakítása, melyben a speciális
lekérdezések eredményei tárolhatók, és a későbbiek során feldolgozhatók. Ezen gyűjtő konténer nevét
a programba való belépéskor jelszó gyanánt adhatjuk meg.
A programban először a termékpálya szintek, majd a termékpályákon belül az egyes elemek
megnevezéseit kell megadni. A program lehetőséget biztosít mind a szintek, mind az elemek
számának további bővítésére.
Az alábbi képernyőn a program nyitóoldalát látjuk, míg a következő képernyőkön a vertikális
szintek, majd azokon belül a horizontális elemek megadására nyílik lehetőség.
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6-8. ábra VIN-DSS nyitó képernyő, vertikális szintek és horizontális elemek megadása
A fenti menüpontokkal tudjuk kialakítani a szimulációs modell szerkezetét, melyhez természetesen
hozzá kell rendelni a szintenkénti %-os piaci részesedést, illetve az egymás fölötti szinteken
elhelyezkedő elemek összes egymásba való átmeneteinek valószínűségét.
Az első szint piaci részesedését egyetlen képernyőn tudjuk megadni, míg az elemek átmeneti
valószínűségeit elemről-elemre haladva egyenként kell megadni. Az elméletben létező mintegy
kétmillió termékpálya a valóságban lecsökken több mint hetvenezer vertikális termékpályára, ugyanis
a szakmai és eredetvédelmi előírások tiltott ágazati kapcsolatokat is meghatároznak (pl. tiltott átmenet
a fehér szőlő – vörösbor kapcsolat, továbbá ugyancsak kizárandó a termékpályák közül a nem
megjelölt termőhelyről a minőségi bor készítése stb.).
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Az egymás fölött elhelyezkedő elemek tiltott kapcsolatát az átmeneti valószínűségek 0-ra állításával
érhetjük el, míg a több szinttel elkülönülő elemek letiltását a program szimulációs moduljának
megfelelő módosításával érhetjük el.

9-10. ábra Az első szint részarányának, költség- jövedelem arányoknak és az átmeneti
valószínűségeknek a megadása
Adott horizontális szinten belül az elemek részarányának megadása mellett lehetőség nyílik az
elemekhez tartozó ár és költség arányok megadására is, amelyek az átlagos ár és
jövedelemviszonyoktól való eltérés arányait fejezik ki. Az átmeneti valószínűségek megadásánál a
begépelt számok nagyságára nem kell a felhasználónak ügyelnie, mert az adatbevitel befejezése után
automatikusan életbe lépő normalizálás az adott elem 100 %-os szétosztását elvégzi.
Külön menüpont gondoskodik az átmeneti valószínűségek által magasabb szinten keletkező piaci
részesedések kontrolljáról és normalizálásáról. Mivel a termékpálya sok eleme közvetlenül nem
mérhető, legfeljebb reprezentatív megfigyelésekre támaszkodhatunk. Szükség van ezekre a
kontrollokra és visszacsatolásokra a modell minden pontján annak érdekében, hogy az elsődleges
szakértői becsléseket a modellrendszer használatakor pontosítsuk. A modell felépítése után
végezhetjük a szimulációs futtatásokat. Választhatjuk az összes termékpálya kiértékelését, de
tetszőleges termékpálya csoportokat is vizsgálhatunk a különböző szinteken levő termékpálya elemek
letiltásával illetve engedélyezésével.
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11. ábra Lehetséges termékpályák csoportos kiértékelése
A 11. ábrán az őszes horizontális elem részvételét megengedtük a szőlő-bor ágazat értékelése
során. A termékpályák részaránya több mint 75 %-os, a hiányzó rész a közvetlenül illetve közvetve
tiltott termékpályák teszik ki. A 115 %-os árbevétel szint, illetve a 85 %-os költségszint nem abszolút
értelemben vett költség-jövedelemszámítási mutató, hanem olyan aránypár, melyhez viszonyítva a
partikuláris termékpályák költség és jövedelemviszonyai hasonlíthatók.

12. ábra Fehér szőlőfajták termékpályáinak lekérdezése
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13. ábra Fehér szőlőfajták termékpályáinak kiértékelése
A kék szőlőhöz kapcsolható termékpályák letiltását egyetlen kattintással (a mező pirosra váltásával
értük el, míg a futási eredmények közül természetszerűleg a vörös- rozé és siller borokhoz tartozó
termékpályák is eltűnnek a szakmai tiltások következtében.
Az eredmények értékelésére és szűrésére további lehetőségeket is biztosít a program. Itt is
kijelölhetjük, hogy mely szinteken mely elemekhez kapcsolódó termékpályák egyedi illetve csoportos
értékelését szeretnénk elvégezni. Az 11. ábrán látható képernyő oldalon a fentieken túlmenő kombinált
vizsgálati lehetőségeket is biztosít a program, melyek közül az alábbiakban a teljes lehetőségskála
igénye nélkül néhányat felsorolunk:




melyek a fehér szőlőhöz tartozó legjövedelmezőbb termékpályák
melyek a vörösborokhoz tartozó legköltségesebb termékpályák
melyek a védett eredetű borok közt a legnagyobb piaci részt képviselő pályák, stb.

14. ábra Termékpályák eredményeinek szűrése
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A 14. ábrán bemutatott eredménylista az oszlopok nevére kattintva azonnal rendezhető piaci
részesedés, árbevétel, netán költségek szerint. Az így rangsorolt termékpályák bármelyikére kattintva
azonnal bemutatja a program a hozzá tartozó szintenkénti elemeket (Egyéni értékelés), illetve
mindazokat az elemeket, melyek például a leszűrt 20 legnagyobb piaci részesedést magáénak
mondható termékpályához köthetők (Csoportos értékelés). A tetszés szerint rendezhető futtatások
eredményei tág lehetőségeket biztosítanak a további gazdasági elemzések előtt.

5. Következtetések:
1. Az SZBKI és a BCE Matematika és Informatika Tanszéke által kidolgozott elméleti és egyben
számítógépes szimulációs modell alkalmas a magyarországi szőlő-bor ágazati termékpályák piaci
részesedésének, költség és jövedelemviszonyinak, általános kapcsolati rendszerének a vizsgálatára
2. A modell az elérhető kutatási eredmények tükrében további hangolást, finomítást és
normalizálást igényel a költség és jövedelemviszonyok, a piaci részarányok mind pontosabb becslése
érdekében. A paraméterek pontosítása érdekében országos szinten, de kistérségi részletezettséggel kell
elvégezni a termőhelyi feltételek újraértékelését.
3. A gazdasági paraméterek számítógépes generálása és deriválása érdekében új, integrált ágazati
információs rendszer kidolgozására és működtetésére van szükség
4. Az általános tendenciák feltárása mellet szükség van a modell borvidékenkénti leskálázására,
ami a vizsgálandó szintek bővítését (például a szőlőfajták szintjével, borkategóriákkal, stb.), illetve a
szintenkénti elemek számának növelésével biztosítható. Az így leskálázott modell a költség és
jövedelemviszonyok abszolút mutatóit is képezheti.
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élhető régió – élhető települési táj” című alprojektjének a támogatásával készült.
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ABSTRACT
The most popular target programme of the agricultural-environmental programme
advertised by the New Hungary Rural Development Programme in the period between
2010-2014 was the integrated fruit and grape cultivation target programme in the microregion of Gyöngyös. In the course of our research we were curious how the farms were
prepared for it (professional knowledge, technology etc.) whether they were able to adapt
to the rules and at the same time how it could take effect on the financial positions of the
farms.

ÖSSZEFOGLALÓ
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) által meghirdetett agrárkörnyezetgazdálkodási program legnépszerűbb célprogramja a 2010-2014 közötti
időszakban, a Gyöngyösi kistérségben az integrált gyümölcs- és szőlőtermesztés
célprogram volt. Kutatásunk során arra voltunk kíváncsiak, hogy az adott gazdaságok
milyen szinten voltak erre felkészülve (szakmai ismeretek, technológia stb.), tudtak e
alkalmazkodni a szabályokhoz valamint hogyan hatott ez a gazdaságok pénzügyi
helyzetére.

1. Bevezetés
A mezőgazdasági termelés során számos környezeti elem állapotára jelentős hatással vagyunk,
úgymint a talajra, a vízbázisokra, a levegőre. Éppen ezért, a mai mezőgazdasági termelés egyik fontos
feladata a hatékonyság növelése oly módon, hogy a környezetállapotban további romlás ne
következzen be (61/2009 FVM rendelet).
Az Agrár-környezetgazdálkodási (AKG) támogatások érdeke a különböző termőhelyek
adottságainak megfelelő, ahhoz igazodó fenntartható mezőgazdasági földhasználat kialakítása. Az
előírt kötelezettségvállalások alapján felmerülő többletköltségek és kieső jövedelem ellentételezésére
kidolgoztak egy kompenzációs rendszert vissza nem térítendő területalapú támogatási rendszer
keretében.
A célprogram négy fő területre tagolódik:
a) szántóföldi agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport;
b) gyepgazdálkodási agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport;
c) ültetvényekre vonatkozó agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport;
d) vizes élőhely földhasználathoz kapcsolódó agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport.
Az AKG támogatás célja a 61/2009 FVM rendelet szerint a mezőgazdasági termelés során nem
szakszerűen felhasznált kemikáliából eredő kedvezőtlen környezeti hatások csökkentése, a talaj
állapotának védelme és javítása, az élelmiszerbiztonság segítése, valamint a biodiverzitás
fenntartásához, illetve növeléséhez való hozzájárulás, a fenntartható mezőgazdasági gyakorlat
kialakítása mellett.
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A támogatás nem jár alanyi jogon. A célprogramhoz való csatlakozás esetén a gazdák 5 évre
vállalnak kötelezettséget, amelyek betartását az MVH szigorúan ellenőrzi, illetve a monitoring során
tapasztalt hiányosságok esetén szankciókat érvényesít (Ambrus et al. 2010). Nagyon sok gazdálkodó
az elnyert forrást extra profitként könyvelte el és kevés figyelmet fordított a követelmények
megvalósítására. Ez a jövőben a tovább szigorodó ellenőrzések miatt nem lesz járható út.
A kötelezettségek, esetleges többletberuházások a vállalkozás pénzügyi helyzetére negatív hatással
is lehetnek, ezért fontos, hogy a termelők gazdaságuk adottságait megfelelően értékeljék. Mivel az
átlagos hektáronkénti támogatási összeg meghatározott, a célprogram gazdasági megítélése változik a
termények értékesítési árától függően.

2. Anyag és módszer
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) 2010-2014 közötti időszakban második
alkalommal hirdette meg az agrár-környezetgazdálkodási programot.
Kutatásaink során vizsgáljuk a termőhelyeknek megfelelően termesztendő növényeket, azok
termesztéstechnológiáját környezetvédelmi, valamint beruházás-szükségleti szempontból egyaránt,
további szaktanácsadás céljából. Ahhoz, hogy megfelelő szaktanácsadást adhassunk, szükségesnek
tartottuk felmérni, hogy a gazdálkodók milyen szinten tudtak alkalmazkodni az általuk választott
célprogram követelményeihez, valamint ez milyen hatással van a gazdaságukra. Célunk volt továbbá
megismerni a későbbi terveiket a programmal kapcsolatban egy esetleges újbóli meghirdetés során.
Ennek megfelelően, jelen tanulmányunkban a Gyöngyösi kistérségen található, agrárkörnyezetgazdálkodási programban résztvevő 113 gazdaságot elemző kérdőíves felmérésünk
eredményeit mutatjuk be, melyet 2011 szeptemberében végeztük el. Gyorsaságát és sikerességét az
éppen aktuális idénymunkák (szüret) nehezítették, ezért különböző módszereket kellett alkalmaznunk
a minél pontosabb eredmények elérése érdekében. A lekérdezést személyes-, és telefonos megkeresés,
valamint, e-mail küldése által értük el, 5 százalékos szignifikanciaszint mellett. A kapott adatsorok
relatív gyakoriságát vizsgáltuk Microsoft Excel használatával, majd néhányat ábrázoltunk.
A vizsgálatba bevont Gyöngyösi kistérség, amely az Alföld és az Északi-középhegység határán
fekszik, jellemzően szőlőtermesztő vidék. A termeszthetőség északi határán helyezkedik el és ez az
ízek, zamatok, a beltartalmi érték kialakulásában kedvezően hat. Az ország 22 borvidéke közül a
Mátrai Történelmi Borvidékhez tartozik, amelyet a területi nagysága alapján a legnagyobbak közé
sorolnak, több mint 7000 hektárnyi nyilvántartott szőlő ültetvényével.

3. Az AKG célprogram sikeressége és tapasztalatai az elmúlt években
Az első agrár-környezetgazdálkodási program intézkedései sikeresnek bizonyultak, melynek okai
leginkább az intenzív kommunikációs kampányban, a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programban
szerzett tapasztalatokban, illetve a kedvező támogatási összegekben lelhetőek fel.
A 2004-ben beérkezett támogatási kérelmek a rendelkezésre álló évi keretösszeg négyszeresét
tették ki, ezért a következő két évben, 2005-ben és 2006-ban nem volt lehetőség újabb kérelmek
benyújtására. A 2004. évi kérelmek feldolgozásának elindítására csak 2005-ben került sor. Az első
kifizetéseket csak 2005 októberében teljesítették. Ennek oka, hogy a nagyszámú kérelmek
feldolgozása és a kifizetés feltételrendszerének ellenőrzése hosszadalmas munkának bizonyult, mivel
ez nagy adminisztrációs terhet rótt az Irányító Hatóságra.
Az 1. ábra a 2005 és 2006 években beérkezett, kifizetési és támogatási kérelmek számát mutatja.
Az ábrából látható, hogy 2005-ben 32.685 db kérelem érkezett, amiből a befogadott kifizetett
kifizetési és támogatási kérelmek száma 21.672 db. 2006 évben a beérkezett kifizetési kérelmek száma
22.413 db.
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1. ábra. Beérkezett támogatási és kifizetési kérelmek száma az agrár-környezetgazdálkodás
intézkedések során 2005, 2006 évben
Forrás: Saját szerkesztés
68 kérelmező visszavonta igényét, 216 kérelem pedig elutasításra került, melynek legfőbb okai a
következők voltak:





célprogram pontrendszere alapján pusztán növénytermesztéssel foglalkozó gazdaságok nem
élveztek prioritást;
a támogatási határozaton szereplőnél legalább 20 százalékkal kevesebb területre kért
támogatást;
gyepterülethez nem elegendő állatlétszám (0,2 ÁE/ha feltétel);
helyszíni ellenőrzések során szabálytalanságokba való ütközés.

A 2007-es évre tolódott 2 679 db kifzetési kérelem bírálata, ezt követően a támogatottak kifizetése,
majd a 428 db jóváhagyott kifzetés megkezdése. (NVT Jelentés, 2006).Ennek okai:




a részleges visszavonások magas száma
a kötelezettség átruházások magas száma
az instabil birtokszerkezet, valamint a pontatlan nyilvántartás számos esetben plusz feladattal
terhelte az MVH-t.

A 2. ábrán a kifizetett támogatások láthatók. Megállapítható, hogy 2005-ben 141.585.001 euro,
2006-ban pedig 169.803.574 euro került kifizetésre.
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2. ábra. Kifizetett támogatások az agrár-környezetgazdálkodás intézkedések során 2005, 2006 évben

Forrás: Saját szerkesztés

3. ábra. A 2006-ban kifizetett támogatási összeg megyei eloszlása
Forrás: MVH
A. 3. ábra alapján elmondható, hogy a legnagyobb támogatási összeg Bács-Kiskun megyében lett
(17,1%) kifizetve, ezt követte Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 15,3 százalékkal. A legkevesebb
támogatási összeg kifizetésére Vas megyében (0,8%) került sor. Heves-megyében a teljes támogatási
összeg mindösszesen 3,4 százaléka került kifizetésre.
Ezt támasztja alá a 4. ábra, miszerint a Dél-Aföldi és az Észak-Aföldi Régiók területén került
kifizetésre a támogatási kérelmek több mint fele, összesen 59 százaléka. Ez a jelentős mértékű
szántóföldi célprogram csoportos pályázatokkal magyarázható.
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4. ábra.
á
A 20066-ban kifizeteett támogatássi összeg reggionális eloszzlása
Forrás: Saját
S
szerkessztés NVT Jeelentés, 20066 alapján
Az AKG
A
program
m második iddőszakában az
a integrált szzántóföldi nöövénytermesztési célprog
gram adja
a legnaggyobb lefeddettséget (1. melléklet). Ezt követi az extenzívv gyepgazdáálkodási céllprogram.
Jelentős terület képvviselnek az élőhely-fejles
é
sztési, valam
mint az integrrált gyümölccs és szőlőterrmesztési
célprogrramok.
Ebbeen az időszaakban, Hevees megyébenn összesen 1325 kérelm
met fogadtakk el (Hevess Megyei
Agrárkam
mara). Ezt az
a 1. táblázatt szemlélteti. A célprogrramok terüleetméretének arányai haso
onlóak az
országoss adatokhoz.. Ugyanakkoor több célpprogramra esetében
e
nem
m érkezett bbe kérelem, amely a
mezőgazzdasági termelés szerkezeetének sajátoosságaiból ad
dódik.
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1. táblázat. Agrár- környezet gazdálkodási programra benyújtott kérelmek száma, és a kérelmeken
szereplő területméretek megoszlása célprogramonként, Heves megyében (2010-2014)
Célprogram megnevezése

Benyújtott kérelmek
száma (Heves megye)

AA) Integrált szántóföldi növénytermesztési célprogram
BA) Extenzív gyepgazdálkodási célprogram
BB) Ökológiai gyepgazdálkodási célprogram
BC1) Gyepgazdálkodás túzok élőhely-fejlesztési
előírásokkal célprogram
BC2) Gyepgazdálkodás élőhely-fejlesztési előírásokkal
célprogram
BD1) Környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram
BD2) Természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram
CA) Integrált gyümölcs és szőlőtermesztés célprogram
CB) Ökológiai gyümölcs és szőlőtermesztés célprogram
CC) Hagyományos gyümölcstermesztés célprogram
DA) Nádgazdálkodás célprogram
AB) Tanyás gazdálkodás célprogram
DB) Természetes vizes élőhelyek mocsarak, zsombékok,
sásos területek gondozása célprogram
DC) Vizes élőhelyek létrehozása és kezelése célprogram
AC) Ökológiai szántóföldi növénytermesztési célprogram
AD1) Szántóföldi növénytermesztés túzok élőhelyfejlesztési előírásokkal célprogram
AD2) Szántóföldi növénytermesztés vadlúd- és
daruvédelmi előírásokkal célprogram
AD3) Szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad
élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram
AD4) Szántóföldi növénytermesztés kék vércse élőhelyfejlesztési előírásokkal célprogram
AE1) Vízerózió elleni célprogram
AE2) Szélerózió elleni célprogram
Összesen:
Forrás: Saját szerkesztés Heves Megyei Agrárkamara adatai alapján

Terület (ha)
(Heves megye)

432
68
9

39.704,15
3.481,67
1.579,73

54

3.318,78

12

630,08

10
2
471
18
4
0
0

201,90
40,64
5.530,62
220,69
98,45
0,00
0,00

0

0,00

0
21

0,00
2.343,21

163

13.646,74

0

0,00

41

1.747,84

9

183,55

11
0
1325

340,18
0,00
73.068,23

4. Eredmények
A Gyöngyösi kistérségben, az agrár- környezetgazdálkodási programba résztvevő gazdálkodók
közül a kérdőívet kitöltők 91 százaléka az integrált gyümölcs- és szőlőtermesztés célprogramot
választotta. A célprogramon belül is a szőlőtermesztők aránya kimagasló, 75 százalék. A program
résztevői 67 százalékos arányban férfiak, akiknek közel 80 százaléka több mint 10 éve foglalkozik
mezőgazdasággal.
A szigorú előírásokra való tekintettel kíváncsiak voltunk a válaszadók megelégedettségére, ezért
megkérdeztük, hogy „Pályázott-e az AKG programban? Ha igen, melyikben?”, valamint „Pályázna-e
legközelebb az AKG célprogramok közül valamelyikre?”. A kérdőívet kitöltők 24 százaléka az előző
időszakban is részt vett a programban és 89 százalékban újabb meghirdetés esetén ismét vállalnák a
kötelezettségeket. Azok számára, akik elzárkóznak a további ilyen irányú gazdálkodástól, a
legjelentősebb problémát a bonyolult bürokratikus kötelezettségek jelentik.
A válaszadók jelentős része rendelkezik megfelelő szakmai ismeretekkel. A válaszadók iskolai
végzettsége is alapvetően erre mutat rá (középfokú szakirányú végzettséggel rendelkezők- 32 %,
felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezők- 47 %). A megkérdezettek fele (50,5 %) főállásként
foglalkozik mezőgazdasággal. További 21,8 százalékuk munkaidőn túl, szabadidejükben, 20,7
százalékuk nyugdíjasként és 7 százalékuk részmunkaidőben.
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A sziigorú előírások miatt szőőlő ültetvénycsoportba taartozó fajok esetén
e
486 euuró/ha-nak megfelelő
m
forintössszeg a támoggatás mértékke a 2009-20014-es évekb
ben. Vizsgállataink soránn erre vonatk
kozóan is
végeztünnk felméréseeket. Kívánccsiak voltunnk, hogy millyen hatássaal volt a berruházásokra,, mennyi
többletkööltséget jeleentett a program, valam
mint elegend
dőnek találtáák-e a kom
mpenzációs táámogatás
mértékétt, befolyásoltta-e a jövedeelmezőséget.
A váálaszok alapján megállappíthatjuk, hogy a program
mmal vállaltt kötelezettségek nem jeelentettek
jelentős többletberuhházást a meggkérdezettekk 60 százalék
ka számára (5.
( ábra). Ezz esetben 30 százalék
alatti az ilyen irányúú kiadás. Ez a szakmai ism
mereteikre veezethető visssza, tehát alaapvetően a prrogramba
történő belépésüket megelőzőenn is a Helyyes Gazdálk
kodási Gyakkorlat szabáályainak meg
gfelelően
gazdálkoodtak.
A gaazdálkodásukk adózási forrmája közel 70 százalék
kban őstermeelő, valamintt családi gazzdálkodó,
amely azz adózási keddvezményekkkel magyaráázható.

5. ábra. Az agrár-köörnyezetgazddálkodás célpprogram hatáása a beruházzásokra 20100-2014-es idő
őszakban,
a Gyöngyöösi kistérségbben megkérd
dezettek válasszai alapján
Forrás: Saját
S
szerkessztés
A tevvékenységükk jövedelmeezőségét közzel 75 százaalékban poziitívan befolyyásolta a prrogramba
történő belépés,
b
23 százalékbann nem befolyyásolta és mindössze
m
2,,41 százalékk tapasztalt negatívan
n
hatást (66. ábra).

41 %
2,4
22,,89 %

74,70
0%
Pozitív haatás

Nem befolyáásolta

N
Negatív
haatás

6. ábraa. Az Agrár-kkörnyezetgazzdálkodás céélprogram haatása a gazdaaságok jöveddelmezőségérre 20102014-es időszakban,
i
a Gyöngyösii kistérségben megkérdezzettek válaszzai alapján
Forrás: Saját
S
szerkessztés
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5. Következtetések, javaslatok
A tanulmány alapján megállapítható, hogy a Gyöngyösi kistérségben, a szőlő- és
gyümölcstermesztő gazdálkodók számára az agrár-környezetgazdálkodási programban való részvétel
pozitív eredményű volt. Annak ellenére, hogy a gazdálkodás csak szigorú szabályok között volt
végezhető, a beruházások összegét nem emelte meg jelentős mértékben és a tevékenységük
jövedelmezőségét sem befolyásolta negatívan.
Ez a pozitív eredmény különböző okokra vezethető vissza. A használható növényvédőszerek
korlátozásával szemben segítséget nyújt, hogy az év elején a hegyközségek szervezésében a
különböző növényvédőszer-értékesítő csoportok előadásokat és szaktanácsadást nyújtanak, valamint
konkrét növényvédőszer-csomagok értékesítésével keresik fel a gazdálkodókat. A helyi nagyobb
üzemek előrejelzéseinek köszönhetően elektronikusan folyamatosan tájékoztatva vannak a lehetséges
növénybetegségekről, akár fenológiai fázisoknak megfelelően is. Így a szaktanácsadások megfelelő
igénybevétele mellett nem fenyegeti a gazdálkodókat a terméskiesés veszélye.
Az Agrárkamara igyekszik a folyamatosan változó jogszabályokkal és pályázati lehetőségekkel
lépést tartani, valamint ennek megfelelően a gazdálkodókat tájékoztatni. Az Agrárkamara tagjai
számára segítenek a költségileg és szakmailag is megfelelő szolgáltatók felkeresésében,
kapcsolattartásban kötelezettségeik teljesítése érdekében (talajmintavétel, madárodú beszerzés, stb.)
Rendszeresen szerveznek adózási és munkaügyi kérdésekben tájékoztatókat, szakmailag elfogadott
előadók meghívásával, ugyanakkor, mint ahogy az az elégedettségi szint vizsgálatánál kiderült
mindössze az elméleti tájékoztatás nem elegendő. Azok a gazdálkodók, akik nem szeretnének részt
venni az agrár-környezetgazdálkodási programban a jövőben, a bonyolult bürokratikus
kötelezettségekre panaszkodtak. Ebben az esetben szükséges lenne a személyekre szabott konzultáció
lehetőségének megteremtése. Továbbá az elmúlt időszaki ellenőrzések során tapasztalt hiányosság
kiküszöbölése miatt is fontos szempont, ami szintén egyéni segítségnyújtással valósítható meg.
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The @RISK risk analyser program supports the decision makers when the probability of
an incident is not known. The risk analyser program is such an IT tool, which determines
the probability of the future events in the past and present informations knowledge by a
simulation measure. In our study we used the @RISK 4.5 Industrial version program and
we performed the risk analysis through four major steps. We represent the simulation
results of the risk analysis of an enlargement investment in a pig farm through graphic
illustrations. We analysed the influence of the determinants for the external investment’s
risk. We established that the probability of the refund of this investment in all indexes is
less than 50 percent. The implementation of the investment rests on the willingness of the
decision maker to take risk. In our study it was realized that in the course of a
conventional investment-economic analysis we can know only the expected value of the
indexes, but with this risk analyser program we can get also estimations for the
probability of occurrence, distribution and confidence interval of the indexes.
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A @RISK kockázatelemző program a döntéshozókat segíti, amikor nem ismert egy
esemény bekövetkezésének a valószínűsége. A kockázatelemző program olyan
informatikai eszköz, amely a múltbeli és a jelen információk ismeretében szimulációs
eljárással határozza meg a jövőben várható jelenségek valószínűségét. Tanulmányunkban
a @RISK 4.5 Industrial változatát használva négy fő lépésben végeztük el a
kockázatelemzést. A sertéstelepi bővítő beruházás kockázatelemzésének szimulációs
eredményeit ábrákon mutatjuk be. A külső beruházási kockázatot befolyásoló tényezők
hatását elemeztük. Megállapítottuk, hogy minden vizsgált mutatóra 50 százaléknál kisebb
a beruházás megtérülésének a valószínűsége. A döntéshozó mindenkori kockázatvállalási
hajlandóságán múlik a beruházás megvalósítása. Megállapítottuk, hogy amíg a
hagyományos beruházás-gazdaságossági vizsgálatában csupán a mutatók várható értékeit
ismerhetjük meg, addig a kockázatelemző program alkalmazásával a mutatók
bekövetkezési valószínűségére, eloszlás típusára és konfidencia intervallumára vonatkozó
becslést kapunk.

1. Bevezetés
Egy vállalkozás működését nagyon sok tényező befolyásolhatja, azonban a döntések
meghozatalakor, még a jelenben sem ismerhetjük ezeket a tényezőket, nem is szólva a jövőben
bekövetkező eseményekről (Balogh et al., 2008). Egy beruházás megvalósítása szempontjából a
legfontosabb feladat a várható pénzforgalom előrejelzése, amit a múltbeli és a jelenlegi események
ismeretében lehet megbecsülni (Katona és Kovács, 2006). Ezért a gazdasági életben felmerülő új,
sokrétű és komplex kockázat számszerűsítéséhez bonyolult matematikai és pénzügyi modellekre van
szükség.
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Napjainkban a számítógépek fejlődése nagyban hozzájárul ezen kockázatok könnyebb, gyorsabb és
nem utolsósorban pontosabb meghatározásához, méréséhez és kezeléséhez (Beaver és Parker, 1995).
A mezőgazdaságban is egyre elterjedtebbé váltak azok a szimulációs módszerek, amelyekkel
pontosabban megismerhető és jellemezhető a valóság. A szimulációs eljárások segítségével
lehetőségünk van a hiba, a kockázat mértékének számszerűsítésére, ezzel pedig a döntéshozók
információkkal történő ellátására.
A beruházások mindig valamilyen kockázatot hordoznak magukban, hisz a beruházás tervezésekor,
megvalósításakor nem ismerünk minden tényezőt, ugyanis azok egy része csak a jövőben válik
ismertté. A beruházás-gazdaságossági vizsgálatokkal az a cél, hogy a jövőre vonatkozóan végezzünk
kalkulációkat. A mezőgazdasági termelés eredményességét befolyásoló tényezők legnagyobb részének
időbeli alakulását pontosan nem lehet meghatározni, így a beruházás elemzések eredményei hibával
terheltek (Katona és Ertsey 2007). Azon tényezők, melyeknek jelentős hatásuk van a vállalkozás
eredményességére, bizonytalanságai jelentik a legnagyobb kockázatot. Az érzékenységvizsgálat során
azokat a tényezőket vettük figyelembe, amelyek hosszú távon meghatározzák a beruházás
gazdaságosságát és megtérülését.
Ma a gyakorlatban már kiváló és könnyen kezelhető szimulációs szoftverek állnak
rendelkezésünkre, melyek közül néhány az Excel táblázatkezelő programra épül. Ilyen például a
@RISK, amelynek bemutatását tűztük ki célul a tanulmányunkban. A leírás során egy konkrét
sertéstelepi beruházás kockázatvizsgálatának esettanulmányán keresztül mutatjuk be a program
alkalmazási lehetőségeit.

2. Az @RISK program főbb jellemzői
A @RISK egy olyan szoftver, amely az üzleti és a műszaki környezetre ható kockázati tényezőket
egyaránt vizsgálja. A kockázatelemzés technikája már régóta ismert hatékony módszer, amely segíti a
döntéshozókat abban, hogy azokat a helyzeteket, melyeket bizonytalanság övez, sikeresen tudják
kezelni. Ezek alkalmazása korlátozott volt, mert költségesek, nehezen használhatóak voltak és jelentős
számításokat igényeltek. Az informatika fejlődésével alakították ki a @RISK-et, ami – ahogyan azt
már említettük - a Microsoft Excel táblázatkezelőn alapul. Az Excelre épülő @RISK programmal
minden kockázatos helyzetet hatékonyan lehet modellezni.
A @RISK programnak három verziója ismert: a Standard, a Professional és az Industrial, annak
megfelelően, hogy milyen plusz funkciókkal rendelkeznek. Tanulmányunkban az Industrial verziót
mutatjuk be, ugyanis ebben található a legtöbb funkció (1. táblázat).
1. táblázat. A @RISK 4.5 egyes verzióinak funkciói
Standard
Professional
Korszerű szimuláció
x
x
38 eloszlás típus
x
x
Inputok korrelációja
x
x
Grafikonok változatossága
x
x
Érzékenység és Scenárió analízis
x
x
Integrált RISK nézet
x
x
Integrált Legjobb Illesztés
x
Célértékkeresés
x
Stressz elemzés
x
Fejlett érzékenység vizsgálat
x
Integrált @RISK Gyorsító
RISK Optimalizáló
Forrás: Palisade, 2011

Industrial
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

A kockázatelemzés a program segítségével könnyen elvégezhető, ugyanis 4 olyan fő lépésből áll,
melyeket követve, a döntéshozó számára releváns információkkal szolgálhatunk a jövőre vonatkozóan.
Ezek a lépések a következők:
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1. A modell létrehozása
2. A kockázati tényezők meghatározása
3. A modell szimulációs vizsgálata
4. Döntéshozatal
A modell létrehozása után a legfontosabb feladat a bizonytalansági tényezők és azok valószínűségi
eloszlásainak, valamint a változók közötti kapcsolatok rögzítése (Mun, 2004). A szoftverben 38 féle
eloszlástípusból választhat a felhasználó, melyeket az 1. ábra szemléltet.

1. ábra. A @RISK beállítható eloszlásai
A változók adott intervallumbeli és eloszlás szerinti értékeit véletlenszám-generátorral képezzük. A
modellt számítógép segítségével egymás után többször, általában 1.000-10.000 kísérletszámmal
futtatjuk le (Winston, 2001), így azokból egy várhatóértéket és egy szórástartományt kapunk a
meghatározni kívánt eredményváltozóra. Az eloszlásfüggvény segítségével meghatározható annak a
valószínűsége, hogy az adott változó értéke egy adott intervallumba fog esni (Winston, 2006; Ertsey et
al., 2008).
A @RISK-kel bővített Excelben megtalálható minden olyan statisztikai funkció, amely egyébként
is jelen van a táblázatkezelőben, annyi eltéréssel, hogy a szimuláció eredményeire közvetlenül is
kérhetünk statisztikát. Ezek magukban foglalják a leíró statisztikai mutatókat, kiegészülve a
percentilisekkel és a valószínűségekkel:





Csúcsosság
Maximum
Minimum
Átlag






Módusz
Percentilis
Tartomány
Ferdeség





Relatív szórás
Célérték
Variancia

A @RISK-ben számos beállítás választható a szimuláció ellenőrzésére és végrehajtására. Ilyenek
lehetnek például:
 Latin Hypercube vagy Monte Carlo mintavétel
 A szimulációnkénti tetszés szerinti ismétlésszám
 Tetszés szerinti szimulációszám egy elemzésben
 Mintavétel és a táblázat újraszámolása
 Véletlenszám-generátor beállítása
 Valós idejű eredmények és statisztikák a szimuláció alatt
A kockázat modellezésére leggyakrabban a Monte-Carlo szimulációt alkalmazzák, amelynek során
az egyes bizonytalan tényezőkhöz rendelt valószínűségi eloszlások alapján választjuk ki az értékeket
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és ezeket a szimulációs vizsgálat egy-egy kísérletében használjuk fel (Vose, 2006; Russel and Taylor,
1998).
Az eredmények szemléltetése nagyon fontos a könnyebb érthetőség miatt, így a szoftver minden
kiválasztott output cella lehetséges eredményének valószínűségi eloszlásának ábrázolására lehetőséget
biztosít a következő módok egyikén:
 Relatív gyakorisági eloszlások és halmozott valószínűségi görbék
 Összefoglaló grafikonok többváltozós eloszlásokra, amelyek cellatartományokra vonatkoznak
(lehet a munkalap oszlopa vagy sora)
 Statisztikai jelentések az előállított eloszlásokra
 Az előfordulás valószínűsége a célértékre vonatkozóan egy eloszlásban
 Ábrák exportálása Windows metafileként további fejlesztésekre

3. A beruházási modell felépítése
Tanulmányunkban egy ténylegesen működő sertéstelep bővítő beruházásának tervén keresztül
mutatjuk be a program működését és alkalmazásának legfontosabb eredményeit. Ahhoz, hogy valóban
szemléletes legyen a program működése és hasznossága, fontos meghatározni előtte a hagyományos
módszerrel számolt gazdaságossági mutatókat. Az Excelben felépített dinamikus mutatókon alapuló
beruházás elemzési modell segítségével végeztük el a beruházás-gazdaságossági számításokat.
A beruházási összeg 4,178 millió Euro (1114,921 millió Ft)3, amit 20%-ban saját erőből, 40 %-ban
vissza nem térítendő támogatásból, és 40 % hitelből finanszíroznak.
A modell kezdő pénzárama 668,953 millió Ft, ami negatív előjellel szerepel a modellben. Ez a tétel
nem tartalmazza az állami támogatás összegét. A vállalati tőkeköltség, ami az elvárt
jövedelmezőségnek megfelelő mutató, 7,5 %. A beruházási modell összeállításához illetve a mutatók
számításához szükségünk volt a telepi kiadásokra (termelési költségek, adók, hiteltörlesztés), a
bevételekre (árbevétel, támogatás), valamint az amortizációs költség megállapítására.
A bruttó pénzáramot (668,953 millió Ft) az amortizációval növelt bevételek és költségek
különbségéből számítottuk ki. Ismerni kell még a beruházás hozamainak a jelenértékét is (604,082
millió Ft), amit a bruttó pénzáram és a diszkontált elvárt hozamráta ismeretében kalkuláltunk.
Számításainkat 15 éves futamidővel végeztük.
A nettó jelenérték (NPV) számításához a következő képletet használtuk:
n

NPV  C0  
t 1

Ct
1  r t

(1)

ahol:
-C0:
Ct:
r:
t:

beruházás összege
adott év beruházásból fakadó tiszta eredménye
vállalati tőkeköltség
futamidő

A belső megtérülési ráta (IRR) az a diszkontráta, amely mellett a nettó jelenérték (NPV) zérus,
tehát számítása a NPV-hez hasonlóan történik:
n

 C0  
t 1

Ct
0
1  IRR t

(2)

Így adott feltételek mellett a modellben szereplő adatok figyelembevételével meghatároztuk azokat
a dinamikus mutatókat, amelyek a beruházás megvalósításához szükséges döntési információkat
tartalmazzák (2. táblázat).

3

2011. március 28. árfolyamon számolva 266,8 Ft/EUR.
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2. táblázat. A beruházás-gazdaságossági mutatók alakulása az alapmodellben
Megnevezés
Nettó jelenérték (NPV)

Értékek
-510,84 millió Ft

Belső megtérülési ráta (IRR)

-9,21 %

Jövedelmezőségi index (PI)

0,54

Megtérülési idő (diszkontált)

27,68 év

A beruházás elfogadásnak feltétele, hogy a nettó jelenérték pozitív legyen. Ennek a feltételnek nem
felel meg, mivel az NPV= -510,84 millió Ft, ami azt jelenti, hogy a beruházó nem tesz szert
többlethozadékra a bővítés megvalósításával, veszteséget jelent számára és ilyen feltételek mellett nem
érdemes elvégezni a bővítést. Ugyanakkor az egyes beruházási paraméterek részletes vizsgálata
feltárhatja a beruházás érzékeny pontjait és a jövőbeli lehetőségeket. Az elemzés során a következő
értékelendő mutató a belső megtérülési ráta volt. Az IRR= -9,21 %, ebben az esetben átlagosan a
befektetés teljes élettartamát figyelembe véve negatív jövedelmezőséggel működik a vállalkozás. Ha a
vállalkozás erre a mutatóra hagyatkozik adott feltételek mellett, semmiképp sem érdemes elvégeznie a
beruházást, mert kisebb értéket kap, mint a modellben alkalmazott diszkontráta.
A jövedelmezőségi index (PI=0,54) azt fejezi ki, hogy a befektetett tőke gyorsabban térül-e meg,
mint a beruházás teljes üzemideje, tehát a beruházási pénzáramok jelenértékének a beruházási
összeghez való viszonyát fejezi ki. Ez alapján a beruházás nem fogadható el, mert a mutató értéke 1nél kisebb. A dinamikus megtérülési idő 27,68 év (a futamidő és a jövedelmezőségi index hányadosa),
tehát ennyi idő alatt érné el az összes várható nettó jövedelem jelenértéke az eredeti befektetés
összegét.
Ha a döntéshozó csak ezekre az eredményekre hagyatkozik, akkor a fejlesztést nem érdemes
megvalósítani. Fel kell hívnunk azonban a figyelmet arra is, hogy az esetleges piaci nyomás, vagy az
Európai Unió állatjóléti, állategészségügyi előírásainak való megfelelés miatt vállalnia kell a
vállalatnak a többletterheket és mégis el kell végeznie a bővítést.
3.1. A beruházás kockázatának vizsgálata a @RISK program alkalmazásával
A @RISK szoftver 4.5 Industrial verzióját használtuk a beruházás-gazdaságossági vizsgálat
kockázat elemzésére a korábban bemutatott modell alapján. A modellben első lépésként rögzítettük a
befolyásoló változókat. Az input vagy befolyásoló tényezők jelen esetben az árbevétel (Ft/kg), Euro
árfolyam (Ft/EUR), átlagos takarmány költség (Ft/kg) és a támogatás (Ft/kg) voltak, ugyanis ezen
tényezők hatnak a legnagyobb mértékben a beruházás megvalósíthatóságának kockázatára. Output
tényezőkként a beruházás gazdaságossági mutatókat határoztuk meg - a nettó jelenérték (NPV), a
belső megtérülési ráta (IRR), a jövedelmezőségi index (PI) és a dinamikus megtérülési idő -, amelyek
alapján eldönthető, hogy érdemes-e a beruházást megvalósítani vagy sem. Ezt követően rögzítettük az
egyes paraméterek eloszlását, ami sokféle eloszlástípussal jellemezhető, de figyelembe véve a
szakirodalmi ajánlásokat a beruházások kockázatának elemzésére általában a háromszög eloszlást
használják (Husti, 1999), így mi is eszerint jártunk el. Így az árbevételnél 370 Ft/kg-ot, az Euro
árfolyamnál 266,8 Ft/EUR-t, az átlagos takarmány költségnél 92,3 Ft/kg-ot és a támogatásnál 21
Ft/kg-ot adtunk meg a szakemberek ajánlásai alapján.
A modellt a program segítségével egymás után 10.000 kísérletszámmal futtattuk le és az eredmények a
következők szerint alakultak (3. táblázat). A relatív szórás értékeit tekintve elmondható, hogy igen
heterogének, szélsőségesen ingadozóak az egyes mutatók eredményei, így az átlagértékek nem
alkalmasak a mutatók jellemzésére.
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3. táblázat. A beruházás-gazdaságossági mutatók relatív szórás értékei
Megnevezés
Relatív szórás (%)
Nettó jelenérték (NPV)

192,7

Belső megtérülési ráta (IRR)

95,16

Jövedelmezőségi index (PI)

56,3

Megtérülési idő (diszkontált)

-

*

*nem értelmezhető (ennek oka, hogy negatív megtérülési idő értékek is voltak a szimuláció eredményei
között)
Az output paraméterek valószínűségi eloszlását a következő ábrán látható módon szemléltethető
legjobban, amely információkat ad az egyes változók várható értékeiről és azok bekövetkezési
valószínűségéről, továbbá a kiegészítő statisztikában egyéb mutatók is leolvashatóak. A Nettó
jelenérték kumulált gyakoriságai alapján megállapítható, hogy 30 % annak a valószínűsége, hogy a
beruházás veszteséges lesz (2. ábra). A beruházás várható értéke 468,71 millió Ft, amit az ábrán az
átlag (Mean) mutat. Fontos azonban felhívni a figyelmet arra, hogy a relatív szórás igen magas, 192,7
%, és ez nagy kockázatra utal, a 3. táblázatban szereplő érték alapján.

2. ábra. Az NPV kumulált gyakoriságai
A többi mutatót is érdemes értékelnünk a nettó jelenértéknél ismertetett módon, hiszen ezeket
fogjuk összehasonlítani az alapmodellben számított eredményekkel.
A szimuláció során elvégzett 10.000 futtatás után a belső megtérülési rátának az átlaga 8,53 %. A
mutató az 5%-os szélsőértékek nélkül -5,72 % és 21,27 % között változik. Annak a valószínűsége,
hogy a belső megtérülési ráta nagyobb lesz, mint az elvárt hozamráta (7,5 %), 55%. A relatív szórás itt
95,16 %, ami az NPV-hez hasonlóan magas, tehát nagy a kockázat (3. táblázat).
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A jövedelmezőségi index eredményei hasonlóan alakultak, mint a belső megtérülési rátánál, így
annak részletes ismertetésétől eltekintünk.
A dinamikus megtérülési időnél a 10.000 futtatás után igen szélsőséges eredmények születtek, így
annak értelmezése nem minden esetben lehetséges. Az elmondható, hogy a 10.000 futtatásból 6.965
alkalommal térült meg a beruházás 15 éven belül, aminek valószínűsége 74%, de átlagosan 7,17 év a
dinamikus megtérülési idő, így ennek a valószínűsége 25%. Megállapítható, hogy a szimulált esetek
alsó 5%-ában biztosan megtérül a beruházás, a felső 5%-ban pedig több mint 48 év múlva kapjuk
vissza a most befektetett pénzünket.
A beruházás elemzés kockázatvizsgálata során fontos feladat az érzékenységvizsgálat elvégzése.
Ennek ábrázolására a tornádó diagramot választottuk, ugyanis ez az ábrázolási mód a
leginformatívabb. Az NPV érzékenységvizsgálata során a készített tornádó diagram alapján
elmondható, hogy a szórását az árbevétel befolyásolja a legnagyobb mértékben, 49,2 %-ban pozitív
irányban, tehát ha nő az árbevétel csökken a megtérülés kockázata. Az átlagos takarmányköltség 87,9
%-ban van hatással az NPV-re, de ez negatív irányban hat, természetesen az előző esettel ellentétesen.
A Ft/EUR és a támogatás nem játszik jelentős szerepet a nettó jelenérték kockázatának alakulásában,
ugyanis ezek nagyon kis valószínűséggel vagy egyáltalán nem jelennek meg az ábrán. Az eredmények
a speciális sávdiagramról, vagyis a tornádó diagramról olvashatóak le, valamint a jobb oldali
„sensitivity” fül alatt (a jelöléseknek megfelelően) (3. ábra).

3. ábra. A nettó jelenérték érzékenységvizsgálata
Összehasonlítva a hagyományos beruházási modell eredményeit a @RISK program által
meghatározott átlag értékekkel, megállapítható, hogy igen szélsőséges eredményeket kaptunk, és a
vizsgált beruházás-gazdaságossági mutatók csak az utóbbi vizsgálat során felelnek meg a beruházás
elfogadásához szükséges kritériumoknak.
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4. táblázat. A hagyományos módszer és a @RISK program eredményeinek összehasonlítása
Kritérium

Hagyományos
módszer

@RISK átlag

A @RISK átlag
valószínűsége (%)

Nettó jelenérték, NPV

0<NPV

-510,84 millió Ft

468,71 millió Ft

47,8

Belső megtérülési ráta, IRR

7,5<IRR

-9,21 %

8,53 %

47,8

Jövedelmezőségi index, PI

1<PI

0,54

1,41

48,9

15>DPP

27,68 év

7,17 év

24,8

Megnevezés

Megtérülési idő, DPP

Ha a bekövetkezések valószínűségét tekintjük, akkor elmondható, hogy a nettó jelenérték esetében
az, hogy pozitív lesz az értéke, 47,8 %, és annak valószínűsége, hogy 15 éven belül megtérül a
beruházás, 24,8 %, tehát igen alacsony. A belső megtérülési ráta és a jövedelmezőségi index
valószínűségei is hasonlóak az NPV-hez, amelyeknek szintén alacsony a bekövetkezési esélye (4.
táblázat).
A két módszernél a különbség az, hogy míg a hagyományos modell elemzésekor minden input
tényezőhöz egyszerre csak egy értéket helyettesítettünk, a @RISK program esetében ezen értékek
eloszlásával számoltunk a Monte Carlo módszer alapján.

4. Következtetések
A kockázatok, az egyes bizonytalanságot hordozó tényezők számszerűsítése nehéz feladat. A
@RISK 4.5 kockázatelemző program mindenki számára hasznos segítséget nyújt a bonyolult és nagy
kockázatot hordozó döntések meghozatalában.
Gyakorlati hasznosíthatósága kétségtelen, hiszen olyan információkhoz juthatunk használatával,
amelyek a döntéshozók munkáját nagyban segíthetik, akik ezáltal könnyen választ kaphatnak olyan
kérdésre - akár egy beruházás megvalósításáról beszélünk - mint: a „Megéri-e?.
Egy valós sertéstelepi beruházás esettanulmányán keresztül bemutatva a programot,
megállapítható, hogy használata egyszerű, nem igényel magas szintű számítástechnikai ismereteket és
az eredmények értékelése is könnyen elvégezhető. Egy hagyományos beruházás-elemzési modell csak
az egyes mutatók várható értékeit mutatja meg, azok bekövetkezési valószínűségét azonban nem képes
számszerűsíteni. A @RISK kedvező tulajdonsága, hogy nemcsak a bekövetkezés valószínűségeit, de
az egyes output paraméterek eloszlásait és konfidencia intervallumait is megadja. A szoftver mellett
szól, hogy az ismert Excel táblázatkezelővel kompatibilisen működik, tehát nemcsak a kiinduló
modellt építhetjük fel a táblázatkezelőben, de a szimuláció eredményeit is ott értékelhetjük. Ezzel a
számítástechnikai eszközzel nagyban megkönnyíthető a döntéshozók munkája, ezáltal egy vállalat
hatékony működése.
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ABSTRACT
In the information society information means new production factor for the agri-food
economy. The existence of appropriate information at the appropriate time determine
significantly the efficiency of farming. Nowadays we can get information the most
quickly by internet, so broadband developments in rural regions have become more and
more important. Since the importance of e-administration is growing, broadband internet
access is also important for agri-enterprises, because it allows fast access for law
regulations and orders and they can find information about procurement and sales
opportunities. In the article firstly we give a brief outline about the importance of internet
access and the characteristics of broadband infrastructure in rural areas. After that we
show how farmers use internet services and for what purposes, based on results of our
questionnaire. Based on our examination, our network infrastructure and the usage of eservices are lagging behind other more developed European countries. In underdeveloped
regions information society technologies can help to small agricultural enterprises to be
viable and competitive.

ÖSSZEFOGLALÓ
Az információ, mint új termelési tényező jelent meg az agrárgazdaságban is. A megfelelő
információnak a megfelelő időben való megléte a gazdálkodás eredményességét
jelentősen meghatározza. Napjainkban az interneten keresztül juthatunk leggyorsabban
információhoz, ezért a vidéki területek szélessávú fejlesztése egyre jobban előtérbe kerül.
Az agrárvállalkozások számára szintén fontos a szélessávú internet hozzáférés többek
között az e-közigazgatás növekvő jelentősége miatt, hiszen lehetőséget nyújt a törvényi
szabályozások, rendeletek gyorsabb eléréséhez, tájékozódhatnak a beszerzési és
értékesítési lehetőségekről. A cikk elő részében az internet hozzáférés jelentőségét és a
szélessávú infrastruktúra vidéki jellemzőit ismertetjük. Ezek után kérdőíves felmérés
eredményei alapján bemutatjuk, hogy a gazdák milyen módon és milyen célokra
használják az internet szolgáltatásokat. A vizsgálataink alapján az infrastrukturális
ellátottságban és az e-szolgáltatások használatában egyaránt elmaradás tapasztalható a
nálunk fejlettebb európai országokhoz képest. Az információs társadalmi technológiák
segíthetnek, hogy a kisebb agrárvállalkozások az elmaradottabb térségekben is
életképesek, illetve versenyképesek lehessenek.

1. Bevezetés
Az információs társadalom kibontakozásával az információ társadalmi-gazdasági szerepe
folyamatosan növekszik. Hatása van a társadalmi szereplők kölcsönhatására, a különböző szervezeti
egységek, vállalatok és piacok működésére, hatékonyságára, az innovációs tevékenységekre és sok
más dologra. Ezek mindegyike új lehetőségeket tartogat a gazdaság és a társadalom szereplői számára
és kulcsfontosságúak a gazdaság szerkezetének és fejlődésének alakításában. Ennek nyomán az
1

Botos Szilvia
Debreceni Egyetem, Agrár‐ és Gazdálkodástudományok Centruma
botos.szilvia@gmail.com
2
Cseh András
Debreceni Egyetem, Agrár‐ és Gazdálkodástudományok Centruma
cseh@agr.unideb.hu
ISSN 2061‐862X http://www.magisz.org/journal
Botos Szilvia , Cseh András: Hálózati szolgáltatások használata az egyéni gazdálkodók körében

86

Agrárinformatika / Agricultural Informatics (2011) Vol. 2, No. 1:86-95

infokommunikációs infrastruktúra és az azon nyújtott szolgáltatások értéke folyamatosan nő. Az új
igényeknek megfelelően kell fejleszteni, illetve a fejlesztésekkel igényt kell teremteni a használatra,
csak így érhető el, hogy Magyarország versenyképessége növekedjen. Ezért a nemzeti stratégiákban, a
regionális és települési szintű fejlesztési koncepciókban egyaránt kiemelkedő kérdéskör. Az EU
tagállamok kormányzati politikájában kulcstényezőként tekintenek a szélessávú hozzáférésre, hiszen a
jelen és jövő gazdaságának a hálózati infrastruktúra az egyik sarokpontja és az IT társadalomnak
fontos szerepe van a nemzeti versenyképességének fokozásában. A telekommunikációs piacon
megfigyelhető éles versenynek köszönhetően Magyarország megyeszékhelyei és egyes
nagyvárosaiban gyors fejlődés tapasztalható e téren és szolgáltatások széles spektruma elérhető, de a
fejletlenebb térségek felzárkóztatása csak állami szerepvállalás mellett megvalósítható. Bár a
kapcsolódás gyorsan fejlődik, és a szélessávú hozzáférés szinte az ország egész területén biztosított, a
szolgáltatások használata még mindig alacsony szintű. Hazánkban alig van olyan település, ahol ne
lenne szükség további fejlesztésre, amelyhez további ösztönző programok és pénzügyi források
szükségesek. Emellett meg kell vizsgálni, hogy a magyar agrárágazat szereplői milyen módon,
mennyire intenzíven használják az internet által elérhető szolgáltatásokat, és mi szükséges ahhoz, hogy
hatékonyan ki tudják használni a szélessávú kapcsolat és az IKT (Információs és Kommunikációs
Technológiák) eszközök adta lehetőségeket. Az előbbiekben felvázolt kérdésekre a rendelkezésre álló
statisztikai adatok és a 2011-ben készített kérdőíves felmérésünk elemzésére támaszkodva adunk
választ. Az eredményeket a következő fejezetekben ismertetjük.

2. Szélessávú hálózati infrastruktúra és vidékfejlesztés
2.1. Hálózatépítés vidéki térségekben – a korlátozó tényezők
Több mint 2500 település elérése biztosított optikai hálózaton keresztül 2009 óta (GKIeNET,
2009). A nagy kapacitású hozzáférési hálózat (NGA – Next Generation Access) kiépítése még a
legtöbb településen nem történt meg. Ennek a megvalósulásához állami segítség szükséges a kevésbé
fejlett vidéki térségekben, mert a keresleti jellemzők nem indokolják a szolgáltatók kínálatának
fejlesztését.
Keresleti elégtelenségek:
 Kulcsfontosságú tényező a szolgáltatás átadási pontok közötti távolság is. A sűrűbben lakott
területek jóval olcsóbbak az egy előfizetőre jutó beruházási költséget tekintve (Höffler, 2007).
Pozitívum viszont, hogy az NGN újabb technológiai megoldásai csökkentik a kiépítés
költségeit.
 A várható előfizetői számot tovább csökkenti a tény, miszerint az emberek nagy része nem is
igényli a nagysebességű hozzáférést otthonra, mert nem ismerik, vagy nem értik azokat az
előnyöket, melyeket a kínálni tud (Struzak, 2010).
 A keresletet tovább csökkenti az a tény, hogy a vidéki területeken a kínálat nem egyenletes,
alacsonyabb minőségű a szolgáltatás, de ennek ellenére az árak magasabbak (Moutafides és
Economides, 2011).
 A gazdasági teljesítmény alacsonyabb azokban a régiókban, melyek erősen kötődnek a
mezőgazdasági és termelői szektorhoz és így a jövedelmek is alacsonyabbak. Ennek
következtében az ilyen régiókban alacsony kereslet van az IKT eszközökre és
szolgáltatásokra, így kismértékű a fejlődés a beruházási, infrastrukturális és szolgáltatási
területeken (Preston et al., 2007).
Ahhoz, hogy megtudjuk, az említett elégtelenségek hazánkban is fennállnak-e, korrelációszámítást
végeztünk. Az 1. táblázat bemutatja, hogy milyen erős összefüggés tapasztalható az internetelőfizetések száma, és a keresletet visszahúzó tényezők között, hazai viszonylatban.
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1. táblázat. A korrelációs vizsgálat eredményei
Vizsgált tényezők

Internet‐előfizetések száma
Pearson korreláció

Szignifikancia szint

Felsőfokú végzettségűek száma

0,979

0,000

Átlagos jövedelem

0,328

0,170

Népsűrűség

0,794

0,000

Városok száma

0,832

0,000

Községek száma

0,051

0,834

Távközlési vállalatok száma

0,961

0,000

Beruházás

0,914

0,000

A vizsgált elemszám 19, mert ilyen jellegű adatok csak megyei szinten állnak rendelkezésünkre,
Budapest pedig a torzító hatása miatt nem került be. De az eredmények ennek ellenére
felhasználhatóak előzetes következtetések levonására, hiszen a szignifikancia szint 0,000 öt változó
esetén. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma, a népsűrűség, adott megyében található városok
és távközlési vállalatok száma, és a beruházások értéke pozitív összefüggést mutat. Ez jól mutatja,
hogy a hálózati infrastrukturális ellátottság és az egyéb gazdasági tényezők hatással vannak egymásra.
A vizsgált tényezők közül az átlagjövedelem kevésbé meghatározó, a megyében található községek
száma pedig nem befolyásolja az előfizetések számát.
A „megéri, vagy nem éri meg a szélessávú fejlesztésbe befektetni” dilemma egészen más
megoldást nyer a befektetői profitelvárás és a társadalmi haszonmaximalizálás szempontjából
(Horváth, 2011). A nagy adatátvitelre képes infrastruktúrára rendkívül nagy szükség van, hiszen egy
régió versenyképességi és életminőségi jellemzőit alapvetően meghatározza. Ily módon a társadalmi
hasznok összege elérheti, vagy meghaladhatja a befektetés összegét (Horváth, 2011). Hálózaton
keresztül érhető el nagyon sok gazdasági (e-business, e-ügyintézés, adatbázisok) és jóléti (internet,
multimédiás tartalmak) szolgáltatás. A társadalmi hasznok körébe tartozik az Ügyfélkapu szolgáltatás
is, mely vidéki régiókban nagy előrelépést jelentett. Segítségével az állampolgárok egyedileg
azonosított módon, biztonságosan léphetnek kapcsolatba az elektronikus közigazgatási ügyintézést és
szolgáltatást nyújtó közigazgatási szervekkel és közintézményekkel (nav.gov.hu) (pl. Nemzeti Adó- és
Vámhivatal, önkormányzatok, okmányirodák, földhivatalok, Egészségbiztosítási Pénztár,
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság, Magyar Államkincstár), és így hivatali ügyeiket egyszerűbben,
gyorsabban, személyes utánajárás nélkül intézhetik. Az ügyfélkapus regisztráltak száma 2009. elején
még csak 715 ezer, 2011. közepén már majdnem 1,1 millió volt (magyarorszag.hu). A szolgáltatás sok
előnyt biztosít, és további lehetőségeket tartogat a jövőre nézve, de szélessávú hozzáférés nélkül aligha
lenne igénybe vehető. Mivel a szolgáltatók számára a fejletlenebb, üzletileg kevésbé vonzó területeken
a megtérülési jellemzők nem indokolják a beruházást, így állami szerepvállalás mellett kerül sor a
fejlesztésekre.
2.2 Támogatott beruházások a vidék szélessávú felzárkóztatásához
Az úgynevezett digitális szakadék inkább földrajzi jelenség, és nem társadalmi-gazdasági. Így a
szélessávú szolgáltatások elérhetősége várhatóan alacsonyabb marad a vidéki területeken, jelentős
állami támogatás nélkül (Moutafides és Economides 2011).
Az EU területének 90 %-a, Magyarország területének 88%-a vidéki térségnek minősül. Hazánkban
a vidéki térségek az ország településeinek 96%-át foglalják magukban, és a teljes népesség 47%-ának
szolgálnak otthonul (ÚMVP, 2007), ezáltal jelentős szerepe van mind az EU, mind Magyarország
gazdaságában. A vidékhez erősen köthető, hogy hazánk jelentős agrár- és élelmiszergazdasággal
rendelkezik, amelynek fejlesztéséhez szintén szükséges az infrastrukturális alapok megteremtése, és a
hálózat adta lehetőségek kiaknázása.
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A megfelelő állami ösztönzők és programok hiányában a piac által kevésbé preferált vidéki
területeken a lemaradás egyre inkább növekszik (Csatári és Kanalas, 2009). EU szintjén a strukturális
alapok és a vidékfejlesztési alap járul hozzá a lemaradt regionális és vidéki területek fejlesztéséhez
(Bizottsági Közlemény, 2006). EU stratégiákhoz kapcsolódva a tagállamoknak lehetősége volt, hogy
jelentős összegeket fordítson fejlesztésekre az operatív programokon keresztül.
Magyarországon a bővítés első nagy lépése a HHÁT-2 és a HHÁT-3 jelű pályázatok meghirdetése
volt 2003-ban, és a projekt finanszírozására összesen 1,3 Mrd Ft állt rendelkezésre.
(www.emagyarorszag.hu). Szélessávú hálózatfejlesztéshez kapcsolódó egyik legjelentősebb pályázat
2004 és 2006 között a GVOP-4.4.2 (Gazdasági Versenyképesség Operatív Program) volt, melyet az
önkormányzatok részére hirdettek meg. A program célja az üzletileg kevésbé vonzó területek
bevonása, amelyre 2004-2006 között 10 milliárd forintot fordítottak. Ugyanezen cél érdekében kiírt
pályázat volt 4.4.1-es számmal jelölt program a kis és középméretű vállalkozások számára, de ez a
konstrukció nem volt olyan népszerű mint a 4.4.2-es számú. Később, 2008-ban még egy hasonló
pályázatot írtak ki, amely a GOP (Gazdaságfejlesztési Operatív Program) 3.3.1 elnevezést kapta.

1. ábra. Kistérségek, melyekben GVOP 4.4.1, GVOP 4.4.2 vagy GOP 3.1.1 pályázatot nyertek (Saját
szerkesztés, www.nfü.hu adatai alapján)
Ezek a pályázatok nagy lendületet adtak a szélessávú infrastruktúra megvalósításának olyan
térségekben, ahol azok piaci alapon nem jöttek volna létre. Az ábrán látható, hogy az ország keleti
felében inkább az önkormányzatok , míg a nyugati részen inkább a KKV-k számára kiírt pályázat volt
népszerű.
A szélessávú szakadék nem kizárólag az infrastruktúra ellátottságban van jelen, hanem az internet
használat terén is, ami egész más kereslet oldali beavatkozásokat kíván. Ezért az internet használati
kultúra elterjesztése és az infrastruktúra használata érdekében is több projektet indít az EU. Ez a
befektetés megtérülését is elősegíti. A legtöbb lehetőséget hazánkban az eMagyarország Program
pályázatai adták, például a KIHOP, a MENET és a NETreKész.
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Részben ennek köszönhető az utóbbi időben tapasztalható növekedés az előfizetések, és a használat
intenzitásának terén, melyet a 2. táblázatban foglaltunk össze. A használatot jól példázza az
Ügyfélkapu szolgáltatásra regisztráltak számának alakulása.
2. táblázat. Az ügyfélkapus regisztrációk és az internet-előfizetések száma 2009 Q1-2011 Q2
időszakban (www.ksh.hu és www.magyarorszag.hu adatai alapján)
Időszak

Ügyfélkapura
regisztráltak száma

Növekedés
üteme

Növekedés
mértéke

Internet‐
előfizetések száma

Növekedés
üteme

Növekedés
mértéke

2009 Q1

743 553

‐

‐

2 315 366

‐

‐

2009 Q2

770 707

4%

4%

2 430 913

5%

5%

2009 Q3

790 158

3%

6%

2 598 850

7%

12%

2009 Q4

812 543

3%

9%

2 803 543

8%

21%

2010 Q1

875 757

8%

18%

2 891 587

3%

25%

2010 Q2

920 678

5%

24%

2 976 265

3%

29%

2010 Q3

961 746

4%

29%

3 150 125

6%

36%

2010 Q4

981 750

2%

32%

3 341 464

6%

44%

2011 Q1

1 008 400

3%

36%

3 458 963

4%

49%

2011 Q2

1 048 207

4%

41%

3 633 941

5%

57%

Látható, hogy negyedévente 2-8% növekedés van, 2,5 év alatt az ügyfélkapus regisztrációk száma
41%-kal, az előfizetések száma pedig 57%-kal emelkedett 2009 eleje óta.

3. Hálózati szolgáltatások használata az egyéni gazdálkodók körében
2011. évi elektronikus területalapú támogatásigénylés (e-SAPS) időszakában a debreceni
falugazdász irodában a beérkező ügyfelek körében végeztünk kérdőíves felmérést. A kérdőívre a
válaszadás teljesen önkéntes volt. Nagyságrendileg 150-160 kérdőív került kitöltésre, emellett 60-70
személy tagadta meg a válaszadást az informatikában való járatlanság, valamit a saját informatikai
eszközök hiányára hivatkozva. Ezen kérdőívvel főleg az idősebb és gyengébb informatikai
adatosságokkal rendelkező termelőket értük el. Az eredmény érthető, mert főleg azon termelők jöttek a
támogatásigénylés során segítséget kérni, akik különböző okok miatt saját maguk nem tudják az
elektronikus kérelmet benyújtani. A kérdőív kitöltése papír alapon történt a feldolgozása pedig a
LimeSurvey elektronikus kérdőív programmal. A kérdőíves felmérésből származó adatokat különböző
leíró statisztikai módszerek segítségével vizsgáltuk.
A kormányzati szektor minden szereplőjénél működik valamilyen információs rendszer, e
rendszerekre jellemző, hogy összegyűjtik, feldolgozzák, tárolják, visszakeresik, továbbítják a gazdaság
szereplőinek működésével kapcsolatos adatokat, információt állítanak elő mely által segítik a állami
döntéshozatalt (Hetyei, 2002). Számos közigazgatási tényvizsgálat kimutatta, hogy az
ügyfélkapcsolatok területe elsődleges prioritást élvez az elektronizálandó területek között. A
szolgáltató jelleg megköveteli, hogy a hivatal az ügyfeleknek a hozzájuk legközelebb álló és egyben
legpraktikusabb utakon biztosítson kommunikációs felületet.
Sok szakember állítja, hogy a közigazgatás (szakigazgatás) működésében az informatika
alkalmazása alapvető változást hozhat, mert kialakulhat az elektronikus ügyintézés. Napjainkban az edemokrácia lehetőségeinek a megítélése nem tisztázott, mert vannak, akik minden probléma
megoldásának tekintik, míg mások csak egy „távoli álomnak” tarják ezt a lehetőséget. Az ellenzők
legfőbb érve, hogy az e-közigazgatás, mely mind költséges eszközrendszere, mind pedig a viszonylag
magas tudásigénye (informatikai ismeret) okán úgynevezett digitális szakadékot hoz létre a
társadalomban. A kormányok nem kötelezhetik el magukat egyértelműen olyan rendszerek mellett,
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3. ábrra. A számíttógép vásárláás és internett bevezetése között eltelt évek számánnak megoszllása az
egyéni gaazdák közöttt (2005 előtt n=82, 2005--től n=44)
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A 2. ábrát vizsgálva megállapítható, hogy a 2005 előtt vásárolt számítógépek esetén legtöbbször 23 év telt el a hardver eszköz vásárlása és az internet bevezetése között. Míg a 2005-ben vagy azt
követő években közel 80% arányban legfeljebb 1 éven belül az internet hozzáférés is bekerült a
háztartásba.
A következőekben azt vizsgáljuk meg, hogy milyen célokra használják az internetet a gazdák. Az
informatikai eszközök és internet szolgáltatások használatának mértékére, a demográfia tényezők
közül az életkor lehet a legnagyobb hatással. Az internetet használó gazdák, a különböző
szolgáltatásokat különböző mértékben használják. Az egyéni gazdálkodók mindegyike használja a
web böngészést, több mint 70% az elektronikus levelezést is a gazdálkodás során.
A gazdálkodók körében a web böngészés célját a 4. ábrán mutatjuk be. Láthatjuk az ábrán hogy
legnagyobb mértékben az információ keresés a legkedveltebb majd ezt követi a piacfigyelés és a
különböző e-szolgáltatások. Az internetes kereskedelem használatának alacsony mértéke több
indokkal is magyarázható. A főbb input anyagok beszerzésénél még fontos a személyes találkozó az
eladóval, valamint az, hogy a termények többnyire feldolgozást igényelnek, nem kerülhetnek egyből a
fogyasztó elé, így itt szintén kicsi a szerepe az elektronikus kereskedelemnek.

4. ábra. A web böngészés céljainak mértéke az egyéni gazdálkodók körében, az életkoruk szerint
csoportosítva (n=126)
Véleményünk szerint a különböző web böngészési célok mértékét a „felhasználói rutin” is
befolyásolja, azaz a felhasználó milyen régen rendelkezik saját internet hozzáféréssel. Feltételezzük,
hogy a saját internet hozzáféréssel rendelkező felhasználók egyre több szolgáltatást kezdenek
használni, mert érzik a különböző előnyét és hasznosságát. Az 5. ábrán megfigyelhetjük, hogy minél
több ideje rendelkeznek a termelők saját internet hozzáféréssel, annál nagyobb mértékben veszik
igénybe a különböző web böngészési célokat.

ISSN 2061‐862X http://www.magisz.org/journal
Botos Szilvia , Cseh András: Hálózati szolgáltatások használata az egyéni gazdálkodók körében

92

Agrárinformatika / Agricultural Informatics (2011) Vol. 2, No. 1:86-95

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
kevesebb mint 4 év

4‐6 év

több mint 6 év

Információ keresés

banki szolgáltatások

piacfigyelés

e‐kormányzati szolgáltatások

internetes kereskedelem

közösségi oldalak

5. ábra. A web böngészés céljainak mértéke az egyéni gazdálkodók körében, a saját internet
hozzáférés ideje szerinti csoportosításban (n=126)
Ezenkívül a saját kérdőíves felmérésből kiderül, hogy az egyéni gazdálkodók milyen mértékben
látogatják az egyes kormányzati és szakigazgatási szervek oldalait (6. ábra). A Vidékfejlesztési
Minisztérium, MVH és MGSZH weboldalát főleg az aktuális jogszabályokért, rendeletekért keresik
meg. Az MVH oldalán még különböző oktatási segédletek is megtalálhatók az elektronikus kérelem
benyújtással kapcsolatban. A Kormányzati portálon található az Ügyfélkapu, mely az azonosítást
igénylő közigazgatási, hatósági ügyek intézését, és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások elérését
biztosítja az állampolgárok számára. Az Ügyfélkapun keresztül a felhasználók regisztráció után
egyetlen belépéssel használhatják a kormányzati elektronikus szolgáltatásokat. A Piaci Árinformációs
Rendszer alacsonyabb látogatottsága azzal magyarázható, hogy a válaszadók főleg a szántóföldi
növénytermesztők közül kerültek ki. Azonban akik könnyen romló és friss fogyasztású élelmiszereket
állítanak elő (zöldség, gyümölcs, tej, tojás, hús stb.) számukra ez rendszer sokkal fontosabb,
hasznosabb ezért körükben jóval magasabb a látogatás mértéke.
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6. ábra. A gazdálkodáshoz kapcsolódó néhány weboldal látogatásának gyakorisága az internet
használó egyéni gazdák között (n=135)
Végül az elektronikus területalapú támogatás igénylés (e-SAPS) néhány jellemzőjét ismertetjük. A
rendszer különlegessége hogy a legtöbb mezőgazdasági termelő e rendszerrel biztosan kapcsolatba
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kerül. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) a területhez kapcsolódó támogatások
kifizetési kérelmével összefüggő eljárások egyszerűsítése és gyorsítása miatt 2008-ban a teljes
ügyfélkör számára lehetővé tette az elektronikus úton történő kérelemkitöltést és benyújtást.
A letöltött kérelem tartalmazza az elmúlt év parcella adatait: blokkazonosító, parcella sorszám,
parcella terület, hasznosítási kód. Az adatokat egyszerűen, az előző évi adatot átírva lehet aktualizálni.
A mezők kitöltéséhez adott esetben a szoftver felkínálja a lehetséges kódot, ami garancia arra, hogy
formailag helyes (ahol számot kell megadni, ott szám; ahol betűt kell megadni, ott betű) adatok
kerüljenek megadásra. A parcellákhoz le lehet tölteni az elmúlt évben benyújtott blokktérképet a
parcellarajzokkal, ez segítséget nyújt az aktuális évi kérelemben igényelt parcellák berajzolásához.
(Szénás és Herdon, 2008).
Magyarország Uniós szinten kiemelkedik azzal, hogy a területalapú támogatási kérelmek teljes
mértékben elektronikus formában érkeznek be. Azonban ez nem azt jelenti, hogy a termelők saját
maguk töltik a kérelmeket, hanem többnyire külső szakember (falugazdász, kamarai tanácsadó)
segítségét kérik a kitöltés során. A kitöltés valódi módjának arányát az 2. táblázat mutatja be.
3. táblázat. Az elektronikus támogatásigénylés kitöltésének módja a különböző években, az egyéni
gazdálkodók között (%-ban)
Kitöltés módja

Év
2008

2009

2010

2111

Saját

9,3

11,3

19,9

22,4

Külső személy

85,4

87,4

79,5

77,6

Nem elektronikusan

5,3

1,3

0,7

0,0

A táblázatban látható értékek alapján elmondható, hogy a saját kitöltés aránya lassú növekedést
mutat, ami biztató a jövőre nézve.

4. Következtetések
Megállapítható, hogy az e-szolgáltatásoknak nagy lehetőségük van a mezőgazdaságban, mivel
nagyságrendileg 150-200 ezer ügyfélről lehet szó, és ennyi ügyfelet gyorsan és hatékonyan kiszolgálni
csak információs rendszerek segítségével lehet. Az e-szolgáltatások tekintetében egy pár hektáros és
egy több ezer hektáros gazdaságnak is szinte azonos IT infrastruktúrára, egy internet eléréssel
rendelkező számítógépre van szüksége. Rövidtávon az e-szolgáltatások elterjedését segítheti olyan
szakemberek igénybevétele, akik a gazdák helyett végzik el az e-szolgáltatások felhasználói feladatait
a gazdák érdekében. Emellett hosszabb távon érdemes inkább a gazdálkodók informatikai készségeit
javítani, hogy ügyeiket saját maguk intézhessék. Az ország szélessávú helyzete folyamatosan javul az
előző évekhez képest, azonban ha a nálunk fejlettebb országokat vesszük alapul, még így is
lemaradóban vagyunk. További programok, és folyamatos beruházás szükséges, hogy a vidéki
térségek, és az agrárszakmában dolgozók is a digitális felzárkózás útjára léphessenek. A vizsgálataink
főként az internetes szolgáltatások használatára terjed ki, következtetéseinket ennek alapján vonjuk le.
Biztató, hogy az elmúlt években dinamikusan növekedett az internetalapú szolgáltatások
igénybevétele. Az Ügyfélkapu is egyre nagyobb népszerűségnek örvend, az azon elérhető
szolgáltatások körének folyamatosa bővülésén kívül a szélessávú infrastruktúra fejlesztések is
folyamatosak, így az elmaradottabb vidéki térségek is haladnak az e-demokrácia felé.
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ABSTRACT
Over the past decades, the importance of e-learning constantly increased. We believe that
the most important property of the e-learning is: it is a user-centered system, which means
that the student may proceed at its own place in the curriculum. It allows students to try
things out, participate in courses, tests and simulations like never before, and get more out
of learning than before.
Teaching expert systems I realized that I can’t teach Prolog and Clips programming
language because our students have no adequate knowledge of mathematical logic. In
expert systems to describe it, even thousands statement-parameters should be used,
therefore, the knowledge of basic concepts of mathematical logic is essential. In this
article, an e-learning environment is presented, which enables agro-informatics students
to learn or recall the basic concepts of mathematical logic necessary for the course Expert
systems. According to the questionnaire the students like the e-learning materials, and
would like to use it at other subjects, too. They don’t want to replace the standard lectures
with e-learning materials; they would use them as additional material to lectures and
practices.

ÖSSZEFOGLALÓ
A világ egyre gyorsabban halad az elektronikus eszközök használatának irányába.
Természetes, hogy az oktatás sem maradhat le ezek megismertetésében és használatában.
Az elmúlt évtized folyamán az oktatásban az e-learning egyre fontosabb szerephez jutott,
hiszen segítségével megvalósíthatóvá vált a diákközpontú tanulás, amikor is a diák saját
ütemében haladhat a tananyagban.
A szakértői rendszerek tantárgy oktatása során rájöttem, hogy a képzés során diákjaink
oktatásából kimarad a logika és középiskolából hozott tudásuk nem elegendő ahhoz, hogy
erre építhessük a Prolog illetve Clips programnyelvek oktatását. Hiszen a szakértői
rendszerek esetén − adott rendszer leírásához akár több ezer állítás paramétert is fel kell
használni, ezért az alapvető matematikai logikai fogalmak ismerete nélkülözhetetlen. Arra
gondoltam, hogy egy e-learning tananyag segítségével a kurzus elején hatékonyan és
gyorsan tudjuk pótolni és elsajátíttatni a számukra nélkülözhetetlen logikai
alapfogalmakat. Ebben a cikkben egy olyan e-learning környezetet mutatok be, mely
lehetővé teszi Informatikus és szakigazgatási agrármérnök szakos hallgatóinknak a
szakértői rendszerek című tantárgy megalapozásához szükséges logikai alapfogalmak
elsajátítását illetve átismétlését.

1. Bevezetés
A technológia fejlődésével az elektronikus tanulás egyre nagyobb teret hódít. Ez arra késztet
minket, hogy elgondolkozzunk azon, hogy pontosan mi is ennek a sikernek az oka. Különböző
tanulmányok azt mutatják, hogy az elektronikus tanulás segíthet a tananyag hatékonyabb
elsajátításában, valamint az oktatás minőségének javításában (El-Bakry and Mastorakis 2009) (Saleh
1
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et. al. 2010). Hiszen az e-learning tananyag esetében a számítógép és az internet által biztosított
lehetőségek – mint például az, hogy a tanulók képesek olcsón és gyorsan kommunikálni egymással és
a tanárral, perceken belül választ kapnak kérdéseikre, a kérdéseket és a válaszokat meg lehet osztani a
többiekkel – hatékonyabbá teszik a tanulást. A diákok így sokkal aktívabban vehetnek részt a tanulási
folyamatban, tanulási idejüket szabadon oszthatják be, az oktató szerepe pedig átminősül: oktatásszervező (tutor) szerepet tölt be.
Az Informatikus szakigazgatási agrármérnök képzés tantervében szerepel a szakértői rendszerek
tantárgy. Célunk az, hogy diákjaink a félév végére képesek legyenek egyszerű programokat írni Prolog
és a Clips programnyelveken. Azonban, ezen programnyelvek elsajátításához nélkülözhetetlen
különböző alapvető matematikai logikai fogalmak ismerete. A képzés során diákjaink oktatásából
azonban kimarad a logika, és középiskolából hozott tudásuk nem elegendő ahhoz, hogy erre
építhessük a Prolog illetve Clips programnyelvek oktatását. Ekkor jutottunk arra az következtetésre,
hogy egy e-learning tananyag segítségével a kurzus elején hatékonyan és gyorsan tudjuk pótolni és
elsajátíttatni a számukra nélkülözhetetlen logikai alapfogalmakat.
A cikkben ennek a kurzusnak a felépítését, tartalmát és működését szeretném bemutatni illetve a
diákok véleményét az ilyen típusú kurzusokról.

2. Eszközválasztás
A Debreceni Egyetem (DE) Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési kara 2008-ban vezette be a
Moodle e-learning keretrendszert (Herdon et. al. 2009).. A Kar azért döntött a Moodle ingyenes
szoftver mellett, mert nagyon sokan használják Magyarországon és külföldön is, és a megszerzett
tapasztalatokat pedig megosztják; így tanulhatunk mások hibáiból (Bakó and Lengyel 2009). A Karon
oktatók között a Moodle használata nagyon gyorsan elterjedt, hiszen megkönnyítette a tanárok
munkáját és lehetővé tette, hogy a diákok könnyebben hozzáférjenek a tananyaghoz. Ennek ellenére a
keretrendszer használata kimerült abban a tényben, hogy a tanárok feltöltötték a prezentációkat, a
jegyzeteket (pdf formátumban), illetve néhányan on-line kitölthető teszteket használnak vizsgáztatásra.
Valódi e-learning tananyag azonban Karunkon még nem készült
Mielőtt nekifogtunk a kurzus elkészítésének, először arra kellett választ találnunk, hogy milyen
formátumban és milyen eszközzel szerkesszük meg a kurzust, hogy az könnyen felhasználható legyen
a Moodle-ben. Választásunk a SCROM csomagra és az eXe szerkesztőre esett. A SCORM-csomag
olyan internetes tartalmak összerendezett együttese, amely a SCORM szabvány tanulási objektumai
szerint van összeállítva. Ezek a csomagok tartalmazhatnak HTML állományokat, grafikát, Javascript
programot, Flash bemutatót és minden egyebet, ami egy internetes böngészőben megjeleníthető. A
Mooodle-be pedig a SCROM tevékenységmodul segítségével bármilyen szabványos SCORMcsomagot könnyedén feltölthetünk és a kurzus részévé tehetünk. Az eXe e-learning HTML szerkesztőt
pedig azért választottuk, mert nyílt forráskódú program, az XHTML mélyebb ismerete nélkül
hozhatunk létre tananyagelemeket; és nem utolsó sorban képes a tananyagot SCORM csomagként
exportálni.

3. A kurzus szerkezete
Célunk – ahogy már a bevezetésben is említettük – az volt, hogy az informatikus agrármérnök
szakos hallgatóink számára egy olyan eszközt biztosítsunk, melynek segítségével a szakértői
rendszerek című tantárgyhoz elsajátíthatják a megfelelő logikai alapfogalmakat. Szerkezetileg – ahogy
az 1. ábra is mutatja – a következőképpen építettük fel a tananyag első felét: a szakértői rendszerek és
a logikai alapozás bevezető oldalakon csak eme fogalmakat akartuk tisztázni és tudományban elfoglalt
helyüket megmutatni. Itt kihasználtuk, a Moodle, és az eXe szerkesztő ama lehetőségét hogy, a
Wikipédia szócikkeire hivatkozást helyezhetünk el; a szakértői rendszerek, mesterséges intelligencia
és logika kialakulásának történetét nem adtuk meg újra a jegyzetünkben, hanem csak hivatkoztunk rá,
így a diákok egy kattintással elérhetik. Itt szeretném megjegyezni azt, hogy a Wikipédia szócikkei
nem magát a tananyagot tartalmazzák, hanem az ehhez kapcsolódó történeti áttekintést és
érdekességet.
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1. ábra. Akurzus szerkezete
A nulladrendű logikai nyelvek oldalon az elméleti tananyag található, a jobb megértés végett
példákkal illusztrálva, színekkel kiemelve. Az elméleti modul után feleletválasztós teszteket iktattunk
be, melyek segítségével a diákok begyakorolhatják az elméleti részben ismertetett tananyagot. Ezután
egy önértékelő teszt következik, mellyel a diák felmérheti, hogy valójában mennyire sajátította el a
megadott tananyagrészt. Természetesen a Moodle keretrendszer tulajdonságainak köszönhetően a teszt
eredményéről és elvégzésének időpontjáról az oktatónak is tudomása van.
A nulladrendű logikai nyelvek tananyag részében olyan alapfogalmakkal ismertetjük meg a
diákokat, mint a predikátum fogalma, a logikai összekötőjelek jelentése és igazságértéke (2. ábra).

2. ábra. Nulladrendű logikai nyelvek
Példát adtunk egy logikai kifejezés igazságértékének kiszámítására illetve minden egyes logikai
összekötőjel esetén példát adunk egy-egy egyszerű állítás formalizálására
Az elmélet végén beiktattunk egy tevékenységet, mely segítségével egy olyan honlapra vezéreljük
a diákot ahol a számítógép által generált formuláknak kell kitölteni az igazságtábláját (Aszalós, 2009).
Mikor a felhasználó kitöltötte a teljes igazságtáblát, a program ellenőrzi a megoldást és kitörli az
összes helytelen választ (3. ábra).
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3. ábra. Gyakorlatok igazságtáblára
A következő három teszt segítségével a diákok alaposabban elmélyíthetik tudásukat. Az első teszt
(4.ábra) egyszerű állítások formalizálására kétféle feladattípust tartalmaz: egy adott állításról kell
eldönteni, hogy három formula közül melyik felel meg az állításnak; illetve egy adott formulát kell
megfogalmazni természetes nyelven.
Ahhoz, hogy ezeknél a feladatoknál a diák eltalálja a helyes választ, konkrétan formalizálnia kell az
állítást. A 4. ábrán látható példa azt kéri a diáktól, hogy döntse el, hogy melyik a helyes formalizálása
az alábbi állításnak Ha esik az eső, és süt a Nap, akkor szivárvány van; kivéve, ha éppen dél van.

4.ábra. Állítások formalizálása

5.ábra. Állítások igazságértékének meghatározása

A másik feladattípusban egy adott formulát kell természetes nyelvre lefordítani. Például jelentse E,
hogy esik az eső; S, hogy strandolok; N pedig, hogy napozok! Mit jelent természetes nyelven az alábbi
formula: E⊃(¬SΛ¬N)?
1. Ha esik az eső akkor nem strandolok és nem napozok
2. Ha esik az eső akkor nem igaz hogy strandolok és napozok.
3. Ha esik az eső akkor nem igaz hogy ha strandolok akkor napozok.
A Feladatok állítások igazságértékének meghatározására teszt esetén egy konkrét formula,
predikátumbetűk adott értékei esetén kell eldöntenünk, hogy a formula igaz-e vagy hamis (5. ábra).
Ebben az esetben is, a feladat helyes megoldásához a diáknak konkrétan ki kell értékelnie a formulát.
Ha a rendszer helyes választ kap, kiírja, hogy gratulálok, ellenkező esetben pedig megadja helyes
megoldást.
A harmadik teszt szintén a formulák igazságértékének meghatározását gyakoroltatja be. Itt három
formula esetén azt kell eldöntenünk, hogy melyik igazságtáblájának főoszlopa tartalmazza a legtöbb
igaz értéket (6. ábra). A diáknak egy feladat megoldásához három formulát kell kiértékelnie. A
feladatok kiértékelése ugyanúgy történik, mint az előző tesztnél. Helytelen válasz esetén a 6. ábrán
látható módon mindhárom formula igazságtábláját megadjuk.
Ennek a modulnak a végén az önértékelő teszt azt a célt szolgálja, hogy a diák, illetve a tanár is
információt kapjon arról, hogy mennyire sikerült a diáknak elsajátítania ezt a tananyagrészt. A teszt
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hasonló feladatokat tartalmaz, mint az előző feladatsorok; viszont a diák most nem kapja meg a helyes
megoldást, csak annyit tud meg, hogy megoldásainak hány százaléka helyes (7. ábra).

6. ábra. Melyik igaz a legtöbb esetben?

7. ábra. Önértékelő teszt
Azt javasoljuk diákjainknak, hogy mindaddig, míg ezt nem sikerül 100%-ra teljesíteni az
önértékelő tesztet, ne lépjenek tovább a következő tananyagrészre, hanem térjenek vissza a gyakorló
tesztekre.

4. A felmérés eredményei
A további modulok elkészítése előtt arra voltunk kíváncsiak , hogy mi a diákok véleménye az
ilyen típusú tananyagról. A diákokat megkérdeztük, hogy szeretnének-e ilyen tananyag segítségével
tanulni, illetve vannak-e hátrányai egy ilyen tananyagnak, és ha igen mik azok. Mivel csak 19 agrárinformatikus hallgatónk volt, megkérdeztük más szakos diákokat is. Biztosítottunk számukra egy órát,
hogy áttanulmányozzák az e-learning tananyagot - majd arra kértük őket, hogy töltsék ki a
kérdőívet. A kérdőívek kiértékelése során arra a következtetésre jutottunk, hogy nincs szignifikáns
különbség az agrár-informatikus és a többi diák válasza között, ezért a kérdőíveket együtt dolgoztuk
fel. Összesen 118 diákot kérdeztünk meg. Az első kérdésben arra voltunk kíváncsiak, hogy motiválnáe diákjainkat egy ilyen típusú tananyag különböző tantárgyak elsajátításánál. Mint a 8. ábra mutatja a
hallgatók 92 százaléka azt válaszolta, hogy egy ilyen tananyag segítségükre lenne a tanulásban.
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A milyen formában szeretné elsajátítani a tananyagot kérdésre a diákok 81%-a válaszolta azt, hogy
hagyományos tantermi előadás és e-learning tananyag segítségével. Ez a válasz azt mutatja, hogy a
rohamos technikai fejlődéshez szokott ifjúság igenis igényli az elektronikusan támogatott oktatást,
ugyanakkor megnyugtató választ ad azon tanárok félelmeire, akik attól tartanak, hogy az e-learning
elterjedésével a tanári magyarázat szükségtelenné válik.

5. Összegzés
A Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Karán elkezdtünk kifejleszteni
egy e-learning tananyagot matematikai logikából, hogy segítségével a szakértői rendszerek kurzus
elején hatékonyan és gyorsan tudjuk pótolni diákjaink számára nélkülözhetetlen logikai
alapfogalmakat. Karunk a Moodle e-learning környezetet használja, így a kurzus elkészítéséhez olyan
eszközt kerestünk, amely kompatibilis ezzel a rendszerrel. Választásunk az eXe szerkesztőre esett
mivel itt lehetőségünk van az elkészített tananyagot SCORM csomagként exportálni. Azonban ezzel a
választással nem vagyunk teljesen elégedettek, hiszen a kipróbálás során rájöttünk, hogy nem tudunk
véletlenszerűen feladat kiosztani a diákoknak. Így meg kell oldaniuk minden egyes feladatot, ami a
tananyagban található. Ezt a problémát úgy tudjuk megoldani, ha a tesztfeladatokat direkt a Moodle
rendszerbe visszük fel, mert itt lehetőségünk véletlenszerű feladat kiválasztásra.
Amint a cikkben leírtak is mutatják jelenleg a kurzus első fele készült el mely a logikai
alapfogalmakat és a nulladrendű logikai nyelveket tartalmazza, ám a következő félévre elkészül a
folytatás mely magába foglalja az elsőrendű logikai nyelveket és nagy hangsúlyt fektet a logikai
következmény fogalmára mely nélkülözhetetlen a Prolog és a Clips programnyelvek megértéséhez.
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