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CIKKEK, TANULMÁNYOK 





KÉRDŐJELEK AZ AGRÁRBANK KONCEPCIÓJÁVAL 

KAPCSOLATBAN 

BÁLINT CSABA 

Szent István Egyetem, Gödöllő 

 

Bevezetés 

A XX. század második felében az intenzíven iparosodó mezőgazdaság pozitív 

hozadékai mellett megjelentek olyan társadalmi és környezeti problémák, 

amelyek jelentős mértékben veszélyeztették a fenntartható fejlődést. Az intő 

jelekre reagálva napjainkra az agráriummal szemben - kibővítve annak 

hagyományos szerepköreit (van der Ploeg et al, 2002) - igen jelentős elvárások 

fogalmazódtak meg. Ezek többek között: a jó minőségű és olcsó élelmiszerek 

alapanyagának előállítása és feldolgozása; alternatív energiaforrások biztosítása; 

a természeti erőforrások megőrzése és okszerű használata, a környezet 

megóvása; a termelői infrastruktúrák fenntartása és fejlesztése; a tájjal való 

felelős gazdálkodás; a termelés, a feldolgozás és a kiegészítő ipari és szolgáltatói 

tevékenységek által a vidéki megélhetés (részbeni) biztosítása, valamint ezekből 

kifolyólag a vidéki közösségek és társadalom megtartása, megújítása. 

Összefoglalva, a mezőgazdaságnak összetett termelési, térségi, ökológiai, 

szociális és kulturális funkciói vannak. (Takácsné, 2007) 

A fenti célkitűzések társadalmi hasznossága vitathatatlan, teljesülésük minden 

országnak stratégiai érdeke, fenntartható fejlődésének záloga. Adottak azonban 

(mint azt a későbbiekben látni fogjuk) olyan politikai, gazdasági, társadalmi 

körülmények és folyamatok, amelyek ezen célok megvalósulását nehezítik, 

akadályozzák, míg számos esetben ezzel egyidejűleg kifejezetten sürgetik is az 

erre irányuló tudatos intézkedéseket. Írásomban arra keresem a választ, hogy a 

fent vázolt „környezet- és emberbarát” törekvéseket maximálisan figyelembe 

véve milyen forrásokból finanszírozható az agrártermelés, és hogy mely 

tényezők segítik, illetve hátráltatják az agrárszektor versenyképességét és 

hatékony finanszírozását. Megvizsgálom az eddig csak a retorika szintjén 

megjelenő, állami kezdeményezésű, a hazai agrárszektor olcsó és hatékony 

finanszírozását célul kitűző agrárbank létrehozásának és működésének 

lehetőségeit, merítve a hazai tapasztalatokból és külföldi mintákból. 
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Változó környezet, új játékszabályok 

Mindenekelőtt fontos annak felismerése, hogy az agrárium szereplőinek 

világszerte egy gyorsan változó globális feltételrendszerhez kell 

alkalmazkodniuk (Csáki, 2012). A népességrobbanás következtében növekszik 

az élelmiszer iránti kereslet, területileg differenciált igényekkel, illetve számolni 

kell a bioenergia-termelés nyersanyag-igényével is. Az élelmiszer-termelés 

energiafüggősége okán az energiaárakkal együtt mozogva megnőtt a 

mezőgazdasági árak volatilitása. Egyre nagyobb az integrált vertikális 

termékpályák jelentősége, melyet az élelmiszer-kereskedelem gyorsuló 

koncentrációja kísér. Különösen a fejlett és közepesen fejlett országokban 

elöregedőben van az agrárnépesség, és növekszik a szakadék a vidéki és városi 

jövedelmek között. A termelést – kiváltképp a fejlődő országokban – fokozódó 

környezeti problémák kísérik, a klímaváltozás növekvő fenyegetésében. 

Mégis, a fent sorolt nehézségek mellett talán a legnagyobb kihívást a 

nemzetközi piacok elkerülhetetlen liberalizációja jelenti. Az agrárszektor 

közérdekű élelmiszer- és energiatermelő, illetve társadalmi-vidékfejlesztési 

funkciói nehezen összeférhetőek a piaci versennyel, a külkereskedelem 

liberalizációjával, a versenyképesség kényszerével, a Világkereskedelmi 

Szervezet elveivel. (Nagy P., 2001) A két feltételrendszer egyidejű 

érvényesüléséhez, elfogadható kompromisszumának kialakításához szükség 

lenne a nemzetközi piacokat torzító beavatkozások és politikák átalakítására, 

valamint a piaci működést szabályozó és felügyelő állami és piaci 

intézményrendszerek kiépítésére. (Valdes-Foster, 2005). 

Megújulási kényszer az agrárpolitikában 

A magyar agrárpolitikának is keretet adó uniós Közös Agrárpolitika esetében is 

folyamatos tanulásnak és átalakulásnak lehetünk tanúi. Ugyanis azon túl, hogy 

fennállásának kezdetei óta a biztonságos élelmiszer mellett – főleg az EU-15 

tagállamaiban - élhető vidéki teret és viszonylag stabil jövedelmet biztosított az 

ott (nem csak) mezőgazdaságból élők számára, működése mára hosszú távon 

kérdéseket vet föl. Az európai mezőgazdaság még mindig küzd a túltermeléssel, 

az agrárpolitika közösségi költségvetésben allokált aránya pedig többfrontos 

vitákat szül: egyrészről az országok (pl. a legnagyobb nettó befizető 

Németország és a támogatásokat leginkább élvező Franciaország) között, illetve 

a gazdaság egyéb szektorai (beleértve az adófizető háztartásokat is) és az ő 

nézőpontjukból erősen túltámogatott agrárszektor között. „Az unió nem a 

gazdákért jött létre! Azért jött létre, hogy ma már félmilliárd polgárát el tudja 

látni a legkülönfélébb termékekkel és szolgáltatásokkal.” (Nagy F., 2012, 56. o.) 
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A KAP protekcionizmusa, piactorzító beavatkozásai miatt folyamatos külső 

bírálatok célpontja a nagy agrártermelő nemzetek és a fejlődő országok, 

valamint a WTO felől, annak ellenére, hogy az Uruguay Forduló Agrár 

Megállapodása értelmében jelentős lépéseket tett a vámcsökkentés, a 

támogatások termeléstől való elválasztása, illetve az exporttámogatás leépítése 

terén (Massot, 2013). Az atomizált gazdaságoknak kedvező piacvédelem és a 

kiterjedt támogatási rendszer nem tett jót a mezőgazdaság termelékenysége és 

hatékonysága javulásának sem, amit tetéz a rendszerben rejlő visszaélési 

lehetőségek gyakori kihasználása is. (Tracy, 1997) 

A 2014-2020-as KAP tervezete egyértelműen próbál megfelelni a több irányból 

érkező elvárásoknak, hiszen a versenyképesség növelése és a piacosodás 

jegyében tartalmazza a támogatások progresszív csökkentését és 

maximalizálását, a kockázatkezelés hatékonyabb eszközeinek bevezetését, a 

termelői és szakmaközi együttműködések, a klaszteresedés és hálózatosodás 

ösztönzését, a tudástranszfer és tanácsadás fejlesztését, az innovatív 

kezdeményezések támogatását és a bürokrácia egyszerűsödését. Ugyanakkor az 

átmenetet kíméletessé teszi a kedvezőtlen adottságú területeken folytatott 

termelés további támogatásával, a fiatal gazdák és az induló mikro-

vállalkozások szubvencionálásával, a társadalmi szegénység és kirekesztés elleni 

küzdelem meghirdetésével, és a helyi kezdeményezések több uniós alapból 

történő finanszírozásával. Kérdés, hogy a tárgyalások végeztével mi valósul meg 

a tervezetből, és hogy az a gyakorlatban mennyire szolgálja majd az 

agrárszektor átalakulását a közérdeknek és a világpiaci játékszabályoknak 

egyaránt megfelelve. 

Az agrárfinanszírozás alapproblémái 

A mezőgazdasági termelés olyan sajátosságokkal rendelkezik, amelyek a 

termelőket finanszírozási szempontból hátrányosan érintik. A termelés immobil 

erőforráshoz (föld, munkaerő) kötődik, alapjai biológiai szervezetek, melyek 

növekedésének és fejlődésének ciklikussága miatt a ráfordítások folyamatosan, 

az eredmények viszont csak időszakosan jelentkeznek. A szektor 

jövedelmezősége alacsony, ingadozó (Buday-Sántha, 2001), az ágazat 

tőkeigénye magas, a tőke megtérülése lassú, kockázatos, a szerkezetváltás 

lehetősége korlátozott (Burgerné, 2002). További szervezési és finanszírozási 

problémákat vetnek fel az időjárási, növény- és állategészségügyi kockázatok, 

az esetleges piaci rendellenességek, valamint az eszközök és az élőmunka 

hasznosságának ugyancsak szezonális jellege. (Csete-Láng, 2005) 

Az ágazat jövedelempozíciójának romlása a rendszerváltozás után indult meg a 

mezőgazdaság nemzetgazdasági szerepének csökkenése, külpiacaink elvesztése, 

a belső fogyasztás visszaesése, az elaprózódásból adódó hatékonyságromlás, az 

agrárolló nyílása és az általános finanszírozási nehézségek miatt. Emellett a 
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jövedelem „átfolyik” az ágazaton, a földbérleti díjakon és a végzett 

szolgáltatások árain keresztül. (Udovecz, 2000) 

Az Európai Unióhoz való csatlakozásunkhoz nagy reményeket fűzött a gazdaság 

minden szereplője, így természetesen az agrárszektor is. Antal Gabriella (2005) 

azt írja elemzésében: „A rendszerváltás óta mély válsággal küzdő agrárszektor 

számára az egyetlen lehetséges alternatíva az Európai Unióhoz való csatlakozás 

volt. Annak ellenére, hogy a közvetlen támogatások esetében csak 2013-ra 

érhetjük el a 100%-os támogatottsági szintet és a nemzetközi tendencia a 

támogatások csökkentése felé mutat, a közösségi agrártámogatások többszörösét 

jelentik annak az összegnek, melyet a magyar agrárbüdzsé rendelkezésre tudna 

bocsátani.” 

Borszéki (2000) szerint az agrárfinanszírozást a tőkeigénytől, a vagyoni 

helyzettől és a forrásképződéstől függő önfinanszírozás, a külső forrást jelentő 

támogatási- és hitelrendszer, illetve a gazdaság általános állapota határozza meg, 

az agráriumot finanszírozó csatornák pedig: a belső felhalmozás, a támogatások 

és a hitelezés. 

Az agrárhitelezés forrásai és formái 

Az agrárhitelezés többféle formában valósulhat meg. A hitelintézetek 

finanszírozhatják a termékpálya különböző pontjait, illetve a vertikum végén 

álló szereplőn (integrátoron) keresztül az egész termelési láncot (vertikum-

finanszírozás); a vállalkozás céljától függetlenül, annak gazdasági helyzetét 

alapjául véve a mezőgazdasági vállalkozást (globális finanszírozás); egy konkrét 

ügyletet, megvizsgálva annak jellemzőit, illetve a vállalkozás általános 

gazdasági helyzetét (ügyletfinanszírozás); konkrét projekteket, melyben a 

megtérülés forrásait maga a projekt termeli ki (projektfinanszírozás). 

(Francsovics, 2005) 

A mezőgazdaság külső finanszírozásának intézményes szereplői közül a 

kereskedelmi bankok, a szövetkezeti pénzintézetek és az államilag támogatott 

(Magyar Fejlesztési Bank által közvetített) beruházási, fejlesztési és (éven belüli 

vagy éven túli) forgóeszköz hitelek a közvetlen, míg a szállítók, az integrátorok, 

valamint a faktor- és lízingcégek a közvetett finanszírozási források körébe 

tartoznak. Az utóbbi banki jellegű indirekt finanszírozási ügyletek 

költségesebbek, viszont kapcsolatot teremtenek a kereskedelmi bankok és a 

magasabb kockázatú mezőgazdasági ügyfelek között. A nem banki jellegű 

forrásbevonást lehetővé tevő indirekt formák a szállítói hitelek, a vevői előleg és 

a gazdasági társaságok tagi kölcsönei. (Kemény, 2010) 

Az agrárvállalkozások forrásszerkezete szempontjából az üzemméret és a 

társasági forma is meghatározó. A nagyobb méretű gazdaságokban magasabb az 
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idegen forrás aránya, és ezáltal az eladósodottság mértéke. A kisméretű 

gazdaságok esetében a kis méret miatt korlátozott a tőkepiacokhoz való 

kapcsolódás lehetősége, így fennáll az önfinanszírozás „kényszere” (Varga et al, 

1999). A társas vállalkozásokat inkább jellemzi banki és szállítói finanszírozás, 

míg az egyéni gazdaságok integrátorcégektől vagy saját erő igénybevételével 

jutnak forrásokhoz (Kapronczai, 2010). Összességében a mezőgazdaság 

hitelállománya növekszik, de jócskán elmarad a többi nemzetgazdasági 

ágazatétól, és mindössze egyharmada deviza-alapú (Törőné, 2012). 

 

A finanszírozó szervezetek súlya a mezőgazdaság hitelezésében  

(Forrás: AKI Gazdaságelemzési Igazgatóság) 

 

 

Akárcsak a világkereskedelem színterén a különböző érdekcsoportok között, 

úgy a nemzetgazdaság egyes szektorai között is érdekütközések figyelhetőek 

meg. A profitorientált banki szféra ugyanis a kölcsön és kamatai visszafizetését 

a legtöbb esetben nem tekinti biztosítottnak az agrártermelőknek nyújtott hitel 

esetén, és ebből kifolyólag az élelmiszer-termelés közérdekű mivoltára sem 

lehet tekintettel. (Fertő, 2001) A mezőgazdaság GDP-részarányának csökkenése 

elbizonytalanította az ágazatot finanszírozó bankokat, így a hiteligénylő olyan 

hitelbírálattal találja szemben magát, melyben hitelképességét és lehetséges 

fedezeteit igencsak szigorúan értékelik. (Lentner, 2004) 

8



Kiss (2003) szerint az agrárhitelezés kockázatai megfelelő fedezettel, 

hitelgaranciákkal, állami kezességvállalással, valamint közraktározás melletti 

hitelezéssel megfelelően csökkenthetők. A kockázatok csökkentése könnyebb és 

olcsóbb banki finanszírozást eredményez, hiszen a javuló jövedelmezőség 

hatására a föld értéke nő, a bank többletfedezet- és kamatkülönbözet-igénye 

mérséklődik. Újabb kutatások szerint (Szűcs, 2012) azonban a kamattámogatás 

és állami kezességvállalás rendszere mind a bankok, mind a termelők körében 

csökkentette a jövőbeni kockázatok felmérésének kényszerét, növelte a 

fejlesztések nem piaci vezérlésének veszélyét, és a vállalkozások 

eladósodottságának növelésével, valamint a túlzott beruházás-ösztönzéssel 

rontotta az üzemek működőképességét és likviditását. A közraktári hitelezést a 

gazdasági világválság ásta alá: a 2007-es árrobbanást követő 2008-as árzuhanás 

következtében az áremelkedésre spekulálók hitelei mögül eltűnt a fedezet 

(Kemény, 2010). 

Agrárhitelezési modellek Európában 

Tanka (1998) következtetései alapján kijelenthető, hogy bár a gazdasági és a 

pénzügyi rendszerek globalizálódnak, a különböző országokban az 

agrárfinanszírozás eltérő intézményrendszerei és mechanizmusai alakultak ki. 

Az eltérések legfőbb okai a történelmi előzményeken és hagyományokon 

túlmenően a mezőgazdaság nemzetgazdasági súlya, a működtetett pénzügyi 

intézményrendszer típusa, az agrárhitelezés kialakult gyakorlata és az állami 

beavatkozás mértéke és módszerei okán fennálló különbözőségek. Ezek alapján 

négyféle fő finanszírozási modell különíthető el Európában, melyek egymást 

nem kizáró, de az egyes országokban, ország-csoportokban uralkodó modellként 

funkcionálnak. 

1. Az országos hálózattal rendelkező nagy kereskedelmi bankok hiteleznek: 

Egyesült Királyság, Írország. 

2. Szövetkezeti agrárbank-hálózat: Németország, Hollandia, Franciaország, 

Belgium, Olaszország, Svédország. 

3. „Államközeli” szakosított pénzügyi intézmények: Olaszország, 

Spanyolország, Portugália. 

4. Céghitel a technikailag fejlett és magas szintű közbenső fogyasztást támasztó 

mezőgazdaság finanszírozására: Egyesült Királyság, Dánia, Hollandia. 

Említést érdemel még az ún. amerikai modell, melyben a munkamegosztást 

megvalósító, és egyben egymással versenyző intézménycsoportok összetett 

rendszert alkotnak, javítva ezzel a gazdák pozícióját a keresleti oldalon. 

Természetesen az egyedi adottságok figyelembevétele a hazai agrárhitelezési 

rendszer kialakításánál is kulcsfontosságú. Nem szabad a döntéshozóknak abba 
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a hibába esni, hogy a helyi viszonyokra történő adaptáció nélkül, egy az egyben 

átvegyék valamely másik ország finanszírozási modelljét. 

Az agrárbank kérdőjelei 

Mint az ismeretes, a szakosított pénzintézet koncepciója Magyarországon már 

többször megbukott, ezért „feltámasztása” véleményem szerint körültekintő, 

részletes és objektív elemzést és tervezést igényel. A ’90-es évek közepéig a 

szövetkezetek és nagy állami gazdaságok befizetéseiből működő Kölcsönös 

Támogatási Alap (KTA) volt az agrárfinanszírozás fő forrása, általában az 

irányadó kamatlábnál alacsonyabb hitelkamattal. A forráskihelyezéshez a banki 

szolgáltatói hátteret az Agrobank biztosította, azonban a KTA határidős (1995) 

megszüntetése (tőketulajdonosoknak való visszafizetése) a pénzintézet további 

működését meghiúsította, és a többségi állami tulajdonban lévő Mezőbankba 

való beolvadását eredményezte. Az 1996-os OECD-csatlakozás nyomán fiókot 

nyitó külföldi kereskedelmi bankok szorításában, valamint az agrárszektor 

ingadozó teljesítményének következtében azonban a Mezőbank sem kerülhette 

el a sorsát. Nem kellően diverzifikált portfóliója, kockázatos hitelkihelyezései 

miatt állami tőkeinjekcióra kényszerült, míg végül 1998-ban pályázatot írtak ki 

privatizációjára, melyet az osztrák Erste Bank AG nyert meg. 

Az állami tulajdonú agrárbank ötlete a ’90-es évek eleje óta időről időre 

visszatérő ötlet, és általában igen messze jutottak a tervezésben, amikor beütött a 

felismerés: az államnak még mindig sokkal gazdaságosabb meghatározott 

hitelkonstrukciókat, pénzügyi termékeket, csomagokat finanszírozni, mint 

komplett bankhálózatot kiépíteni és fenntartani. Utóbbi esetében ugyanis az 

ingatlanok vásárlása, átépítése, a megfelelő biztonsági, informatikai és 

kommunikációs infrastruktúrával történő ellátása nagyon nagy költségekkel 

járna, nem beszélve a szükséges munkaerő képzéséről és megfelelő bérezéséről, 

valamint a termékekhez tartozó arculat-kialakítási és marketing-költségekről. 

Úgy gondolom, egy ilyen pénzintézet likviditása a specializáltság miatt 

egyoldalúvá vált portfóliója okán nagy kockázatnak lenne kitéve, köszönhetően 

az agrárszektorra jellemző lassú megtérülésnek, szezonalitásnak, biológiai 

jellegből adódó bizonytalanságnak és általánosan jellemző alacsony 

jövedelemszintnek. Az agrárhitelezést ezidáig tehát túlnyomó többségben a 

Magyar Fejlesztési Bank végezte (és végzi), az egyszerűség és gyorsaság 

kedvéért a kereskedelmi bankok közvetítésével, megállapodva azokkal a 

kockázatok és a hasznok kérdésében (hitelezés költségei, kamatnyereség stb). 

A tervezetben szó esik az 51 %-ra beálló (tehát többségi, de közel sem 

kizárólagos) állami tulajdonról, illetve az üzleti befektetőkről, és az arányuknak 

megfelelő piaci finanszírozásról. A kormányzatnak rendkívül óvatosnak kellene 

lennie a tekintetben, hogy különböző cégek vagy érdekcsoportok ne legyenek 
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befolyással a bank működésére, üzletpolitikájára, és ezen keresztül az ügyfelek 

helyzetére. 

Meglátásom szerint a legszűkebb keresztmetszet viszont maga a leendő ügyfél: 

egy bank szívesen tárgyal, ha vannak információi a megelőző évek forgalmáról, 

a fennálló vagyoni helyzetről és a jövőbeli tervekről, azaz összefoglalva a 

megtérülés és visszafizetés esélyeiről. Ha az ügyfélnek (mint megannyi 

őstermelőnek, családi gazdálkodónak) nincs bankszámlája, megfelelően vezetett 

könyvelése, kidolgozott koncepciója, nem lehet hitelképes. Tehát amíg ez a 

pénzügyi kultúra pozitív irányba nem változik, addig pont azok nem fognak 

részesülni az agrárbank előnyeiből, akiknek a legnagyobb szüksége lenne rá. 

A fenti szempontok mellett érdemes lenne azt is figyelembe venni, hogy egy 

újabb, állami támogatásoktól függő bank nem valószínű, hogy társadalmi 

szempontból fenntarthatóan oldaná meg a mezőgazdaság finanszírozását, mivel 

más szektorok már így is túlkompenzáltnak, túltámogatottnak vélik az 

agráriumot, miközben az agrárszereplők befizetései nem fogják fedezni a 

közepes vagy nagyobb beruházások meghitelezését, így újabb társadalmi 

feszültség keletkezhet, mivel megint máshonnan kell elvenni a szükséges 

forrást. 

Egy, az agrárszereplők számára pesszimista forgatókönyv szerint hosszú távon 

az európai mezőgazdaság várhatóan a versenyző-árutermelő irányba fog 

elmozdulni, az agrártámogatások rovására a műszaki K+F egyre nagyobb 

prioritást fog élvezni, és az így bekövetkező piactisztító mechanizmusok 

eredményeként a kicsi és versenyképtelen gazdaságok eltűnése, a nagyobb 

üzemméretekbe történő koncentráció miatt csökkenő számú, de növekvő méretű 

gazdaságok beruházásainak finanszírozási igénye már a kereskedelmi bankokat 

is tevékenységük ilyen irányú bővítésére fogja ösztönözni. Ha viszont megindul 

a verseny a bankok között a méretgazdaságos, korszerű technológiákat adaptáló, 

verseny- és hitelképes gazdálkodók kegyeiért, akkor az agrárbank, amely 

eredetileg a kicsi, tőkehiányos, kereskedelmi bankokkal szót érteni nem tudó 

gazdálkodókat hivatott volna megsegíteni, immáron megkérdőjelezhető 

létjogosultságú, hiszen a célcsoportja részben megszűnik, részben átalakul, és 

„kinövi” az általa nyújtott kereteket. 

Felhasznált irodalom 

1. ANTAL G. (2005): A nagy pénzeszsák – Agrártámogatások a WTO és az Európai Unió 

tükrében. Publikon Kiadó, Pécs 

2. BORSZÉKI É. (2000): A hazai pénzügyi intézményrendszer fejlesztése az EU csatlakozás 

tükrében. Az intézményrendszer helyzete és fejlesztése az agrárgazdaságban- Az EU 

csatlakozás tükrében. Konferencia kiadvány. I. kötet. GATE, VISION-2000, Gödöllő 

3. BUDAY-SÁNTHA A. (2001): Agrárpolitika, vidékpolitika. Dialóg Campus Kiadó, 

Budapest 

11



4. CSÁKI Cs. (2012): Merre tart a világ mezőgazdasága? Változó prioritások a világ 

agrártermelésében. In: CSETE L. – FEHÉR I.: ’A Duna két partján - Agrár-vidékfejlesztési és 

élelmiszer-marketing trendek’ 2012. Szent István Egyetemi Kiadó, Gödöllő 

5. CSETE L. – LÁNG I. (2005): A fenntartható agrárgazdaság és vidékfejlesztés. MTA 

Társadalomkutató Központ, Budapest 

6. FRANCSOVICS I. (2005): A mezőgazdasági vállalkozások forrásszerkezetének 

összefüggései. PhD értekezés. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest 

7. KAPRONCZAI I. (2010): A magyar agrárgazdaság az adatok tükrében az EU csatlakozás 

után. Agrárgazdasági Információk 2010/12. szám, AKI, Budapest 

8. KEMÉNY G. (2010): A hazai mezőgazdaság finanszírozási csatornái és a pénzügyi válság 

ezekre gyakorolt hatása. Agrárgazdasági könyvek, AKI, Budapest 

9. KISS J. (2003): Agrárcsatlakozási kihívásaink Koppenhága után I. rész: Az 

agrárcsatlakozások mérlege. Vélemények Kommentárok, Információk 49. sz. MTA 

Világgazdasági Kutató Intézet, 2003. február 

10. LENTNER CS. (2004): A magyar agrárfinanszírozás jellemzői az EU csatlakozás 

küszöbén. Gazdálkodás, XLVIII. évf. 1. szám, 69-78. p. 

11. MASSOT, A. (2013): WTO agreement on agriculture. Fact Sheets on the European 

Union, 04/2013. European Parliament. 

URL:http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_4.2.7.html 

12. NAGY F. (2012): Fej a homokban, vagy szembenézés a globalizációval? In: CSETE L. – 

FEHÉR I.: ’A Duna két partján - Agrár-vidékfejlesztési és élelmiszer-marketing trendek’ 

2012. Szent István Egyetemi Kiadó, Gödöllő 

13. NAGY P. (2001): A rendszerváltás gazdaságpolitikája. Akadémiai Kiadó, Budapest 

14. PLOEG, J. D. van der – ROEP, D. (2003): Multifunctionality and rural development: the 

actual situation in Europe. In: Huylenbroeck, G. van – Durand, G. ’Multifunctionality: A new 

paradigm for European agriculture and rural development?’ 2003. Aldershot, Ashgate 

15. SZÉLES ZS. - SZŰCS I. (2012): A Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola 

K+F prioritásai 2008-2011 között. Agroinform Kiadó, 2012 

16. TAKÁCSNÉ et al. (2007): Üzemtan I. 2007. DE AMTC AVK, Debrecen 

17. TANKA E. (1998): Agrárfinanszírozás a fejlett piacgazdaságokban. Agrárgazdasági 

Tanulmányok, 1998/15. szám. AKI, Budapest 

18. TÖRŐNÉ D. A. (2012): Az EU agrártámogatási rendszerének változásai és a csatlakozás 

hatása a mezőgazdasági vállalkozásokra. PhD értekezés. Szent István Egyetem, Gödöllő 

19. TRACY, M.: Agricultural Policy in the European Union and Other Market Economies. 

Agricultural Policy Studies, 1997 

20. UDOVECZ G. (2000): Jövedelemhiány és versenykényszer a magyar mezőgazdaságban. 

Agrárgazdasági tanulmányok 1. szám. Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest 

21. VALDÉS, A. - FOSTER, W. (2005): Externalidades de la Agricultura Chilena. Santiago, 

Chile. Ediciones Universidad Católica de Chile 

22. VARGA GY. (1999): Agrárpolitikai teendőink és dilemmáink az EU csatlakozás 

tükrében. Európai tükör: Műhelytanulmányok 55. A Miniszterelnöki Hivatal Integrációs 

Stratégiai Munkacsoport kiadványa, Budapest 

12

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_4.2.7.html


JÖVŐKÉPEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE 

MAGYARORSZÁGON ÉS A FELVIDÉKEN 

 
KENDE ZOLTÁN 

Szent István Egyetem, Gödöllő 

 

Bevezetés 

Jellemző napjainkban az a tendencia, hogy egy igen erős ubranizációs folyamat 

megy végbe Magyarország vidéki térségeiben. Az életvitelszerűen lakott tanyás 

térségek kezdenek elnéptelenedni, ahogy a falvak népessége is folyamatosan 

csökken. Minden ember a jobb élet reményében folyton próbál fejlődni és ennek 

vidéken az egyik jele az, hogy főként a fiatalság a szülőtelepülésénél népesebb 

és jobb adottságokkal rendelkező városok irányába orientálódik.  

Nincs ez másként azokban a régiókban sem, amelyek a trianoni 

békeszerződés aláírása után a határainkon túlra szorultak. Számos olyan hírt 

lehet hallani, hogy a határon túli magyarok kénytelenek a megszokott kis 

falvaikat, községeiket és apróbb városaikat elhagyni és kiszakadni a főként 

magyarok lakta térségből, mert egyszerűen ezen múlik a megélhetésük, a 

jövőjük.  

Pont ez a tény adta az alapját a jelen kutatásnak. Arra a kérdésre kerestem a 

választ, hogy vajon a Magyarországon élő fiatalság milyen jövőképpel 

rendelkezik, valamint hogy ez a jövőkép mennyiben tér el, illetve egyezik meg 

egy a határon túl található vidéki tér magyar származású fiataljainak 

jövőképével.  A külföldi vizsgálatok helyszínéül a Felvidéket választottam, 

pontosabban Szlovákia Besztercebányai kerületének (Banskobystrický kraj) 

elmaradottabbnak nevezhető déli részét. Ezzel szemben a hazai felméréshez a 

Dél-Alföldi régió Bács-Kiskun megyei részét választottam, mivel gazdasági és 

fejlettségi szinten hasonlít a felvidéki mintaterülethez, továbbá ez is az adott 

ország déli határa közelében helyezkedik el, így a határon túlnyúló hatások is 

érvényesülnek mindkét esetben. Feltételezésem szerint jelentős különbségeket 

kell tapasztalni a két térségben élő fiatalok jövőképét illetően, minek okaira a 

válasz szintén kereshető, de valószínűsíthető a két ország közötti gazdasági, 

társadalmi és szociális különbségek vagy egyezések hatása. 

 

Személyes célok és alakulásuk 

Minden embernek van egy személyes jövőképe, ami végett a személyes célok 

nagyon fontosak, mert ezek olyan jövő-orientált reprezentációknak tekinthetők, 

amelyeket az egyének jelen élethelyzetükben szeretnének elérni, vagy éppen 

elkerülni (Brunstein et al., 1996). Vizsgálatok kimutatták, hogy a fiatalok úgy 

építik fel a jövő-orientált céljaikat, hogy összehasonlítják a saját képességeiket, 

tudásukat és motívumaikat jövőbeli lehetőségeik mentén. A jövőbeli személyes 

célok nagyon fontos szerepet tölthetnek be a jövőre való felkészülésben mivel 
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biztos alapot adhatnak ahhoz, hogy a serdülő a jövőben felmerülő problémákkal 

könnyebben megküzdjön (JÁMBOR, 2003). 

A jövőre való kilátások alakulásának bonyolultságát jól mutatja az 1965-ben 

John Hajnal, magyar származású kutató vizsgálata, amely a házasodási 

szokásokat vette górcső alá. Eredményei alapján két részre osztotta Európát: az 

ún. Hajnal-vonal Triesztet Szentpétervárral kötötte össze. A képzeletbeli 

vonaltól keletre elterülő országok (pl. Magyarország) a fiatalkori házasságkötés 

és a magas házasodási hajlandóság, míg a vonaltól nyugatra elterülő országokat 

a késői házasságkötés jellemezte. Napjainkban ez a vonal erősen elmosódni 

látszódik Európában, ahogy hazánkban is, mivel nők átlagos életkora szülésnél 

napjainkban már 26–27 év, míg évtizedekig ez 23 év volt. (ENGLER és NAGY, 

2006).  Ennek sok összetevője van a megváltozott gazdasági helyzettől kezdve 

az átalakuló szakképzési és munkaerő piaci helyzeten át egészen a társadalom 

megváltozott igényéig és szerkezetéig, de ez mind kihatással van nem csak a 

városi, de a vidéken élők jövőképére is.  

Ezért fontos tudni, hogy az emberi szocializáció minden szakaszában a 

környezeti hatások belsővé válása valósul meg, kialakítva és formálva a 

személyiség erkölcsi arculatát, autonómiáját (VÁRINÉ, 1976). Pontosan ezért, a 

személyiség alakulása és a szocializáció állandó feszültségben van, minthogy a 

gyerekek felfedezik azt a dilemmát, hogy az egyéni vágyaik és elképzeléseik 

gyakran ellentmondanak kultúrájuk normáinak és mások elvárásainak (TURIEL, 

1998). Ebből az ellenmondásokból fakadnak az olyan „bizonytalansági” 

problémák, mint amely egy hasonló DEÁK (2000) által elvégzett kárpátaljai 

kutatás során kerültek a felszínre, az ottani magyar gimnázium vizsgálata során. 

Az említett kutatásban a diákok mintegy felében érződött bizonytalanság a 

jövőjével szemben, mivel nem volt konkrét életcéljaik, kilátásaik. Ellenben 

nagyvonalakban meg tudták fogalmazni, hogy milyen pozitív emberi értékeket 

képviselnének legszívesebben, valamint az is kiderült, hogy a megkérdezettek 

életében a bizonytalanság ellenére jelentős cél a család visszasegítése az életben, 

valamint az önmegvalósítás.  

A cél az volt jelen kutatással ezek alapján, hogy a szakirodalmi 

vonatkozásokat figyelembe véve a már említett problémakörökön túl egy 

objektív vizsgálat lebonyolítására kerüljön sor a két mintatérség fiatalsága 

körében, úgy hogy az tekintettel van a két vidék közös vonásaira és 

különbségeire is így megismerni az ott élők kilátásait, jövőképét. Ezen írás a 

felvázolt kutatás egy kivonatát tartalmazza, a fő adatokra és problémakörökre 

koncentrálva.  

 

Módszertan 

A vizsgálat megtervezésekor fontos szempont volt, hogy könnyen begyűjthető 

és jól elemezhető adatok származzanak belőle. Mivel azonban a területek 

nagysága nagy és nagyon sok ember él ezeken, ezért a mintaszám kialakításánál 

nem a reprezentativitás volt az elsődleges szempont, hanem a figyelemfelkeltés, 
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tájékozódás, tájékoztatás, valamint egy komolyabb hangvételű és nagyobb 

volumenű kutatás megalapozása. Ezek alapján a mintaszám úgy lett kialakítva, 

hogy a két mintaterületről 40–40 fiatal lett megkérdezve kérdőív segítségével. 

Az anonim kérdőívben a feleletválasztós kérdésekkel gyűjthető információktól 

kezdve a skálázott kérdésekkel begyűjthetőekig kitértem sok kérdéskörre. 

Utóbbihoz a régóta ismeretes Likert-skálát alkalmaztam oly módon, hogy a 

negatív véleménytől kezdve a pozitív véleményig 4 fokozatú skálán pontozhatta 

az adott fogalmat a válaszadó. 

 

Eredmények 

Az összesen 80 db kérdőív összegzése és kiértékelése során a megkérdezett 

fiatalok maximum 30 000 fős, vagy annál kevesebb lakossal rendelkező 

településen lakik és a neme eloszlása 60% nő és 40% férfi volt.  

Az eredmények alapján kijelenthető, hogy a fiatalok bár egyénenként más-

más életcéllal rendelkeznek, de összességében vannak közös pontok a 

jövőképekben. Ilyen pont például  az, hogy a megkérdezettek jelentős része 

szeretne a felsőoktatásban továbbtanulni. A magyar régióban ez a szám 87%, 

míg a felvidékiben 90%. Érdekes azonban, hogy a fiatalok mintegy fele nem jár, 

vagy nem járt semmiféle érettségi előkészítő fakultációra. Ellenben kiderült, 

hogy szinte mindegyikük informálódik az internet, a televízió és az ismerőseik 

által, továbbá a manapság jelenlévő tendencia is érvényesült, vagyis a könyv és 

újság olvasás jelentéktelen méreteket öltött. 

A továbbtanulási szándékuk mellett rákérdeztem arra, hogy a fiatalok 

mennyire vannak támogatva a szülők, illetve az iskolák által. A válaszokból 

kiderül, hogy az iskolák és a családok támogatják a továbbtanulási szándékot, 

valamint segítenek is nagyrészt az egyének jövőképének kialakításában. 

 

A tanulmányok befejezése után a legtöbb válaszadó szerint a pályakezdő 

fiataloknak nincs reális esélye állást szerezni az első 3 évben, mivel véleményük 

szerint szakmai tapasztalat hiányában hátrányban vannak a munkaerőpiacon. 

Ehhez kapcsolódóan megkérdeztem, hogy milyen beosztásban lenne szívesen a 

munkahelyi próbaidő lejárta után. Ezek alapján kijelenthető, hogy ezen a helyen 

a ponton kettéválik a két régió fiataljainak gondolkodása. A magyarok azt 

gondolják, hogy a legtöbbjük középvezetői beosztásban lesz (50%), majd a 

22,5%-uk alkalmazottként és 17,5%-uk pedig egyéni vállalkozóként képzeli 

tudja elképzelni magát. A felvidékiek ellenben szerényebben látják a jövőjüket, 

42%-uk alkalmazottként, 27%-uk középvezetőként és csak 25%-uk egyéni 

vállalkozóként képzeli el a jövőjét. 

Az elképzelt fizetési kategóriáknál szintén nagy volt a különbség a két régió 

válaszadói között. A magyarországi válaszadók átlagosan alacsonyabb fizetési 

kategória igényt jelöltek meg maguk számára a kényelmes megélhetés 

biztosítása érdekében, mint a felvidékiek. Ez az életszínvonalak, a gazdasági 

helyzetek és a fizetőeszközök különbsége miatt lehetett (1. ábra). 
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1. ábra: a megkérdezettek fizetési igénye 

 

 
2. ábra a fiatalok letelepedési elképzelései 

 

Ehhez kapcsolódóan nem volt meglepő azaz eredmény (2. ábra), hogy a 

magyar fiatalok nem is igazán gondolkodnak más országba való elköltözésre, 

leginkább hazánkban képzelik el az életüket. Ellenben a felvidéki fiatalok 

válaszai meglepőek voltak, hogy bár nagyobb fizetési kategóriát igényelnek, de 

jelentős részük valamely Szlovákiával határos országban képzeli el az életét, 

elmondásuk szerint főként Magyarországon (70%-uk), főként úgy, hogy az 

itthoni átlagkeresetek elmaradnak a szlovákiaiaktól. Megjegyzendő, hogy a 

felvidékiek Magyarországon kívül legszívesebben Nagy-Britanniába, 

Csehorszgába és Ausztriába költöznének, míg a kevés elvándorolni szándékozó 

magyarországi fiatal legszívesebben Nagy-Britanniába, Németországba és 

Ausztriába költözne el. 
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Szervesen kapcsolódik ehhez az a kérdés is, hogy milyen típusú településen 

laknának szívesebben a tanulmányaik befejezése után. Kijelenthető, hogy a 

fiatalok nagy része 60%-uk elköltözne onnan, ahol aktuálisan lakik és a nagyobb 

lélekszámú településeket részesítik előnyben a vélhetően jobb megélhetési 

körülmények miatt. Ez a tendencia mindkét régió fiataljaira igaz így szintén 

igazolja azokat a statisztikákat, hogy napjainkban egy erős urbanizációs 

folyamat zajlik le, amely a nagyvárosok javára zajlik. 

Az elvándorlás, kivándorlás és a fizetési igényhez viszonyítva fontos adat, 

hogy a válaszadók milyen nyelveket és milyen arányban beszélnek. A 

felvidékiek jelentős része három, de inkább négy nyelvet tanul és beszél. A 

legtöbbjük által beszélt nyelvek a magyar, a szlovák, az angol és a német. A 

magyarországi fiatalok a saját anyanyelvükön kívül vagy angolul, vagy pedig 

németül beszélnek, Így egyértelmű, hogy a felvidéki fiatalok nyelvtudást 

tekintve tanultabbak az átlagban négy beszélt nyelvvel, ellenben a magyar 

válaszadók átlag két beszélt nyelvével. 

 

Következtetések 

A kutatásom alapján készült jelen írás kivonati jellege és terjedelmi lehetőségei 

ellenére azért az szembetűnő, hogy jelentős különbségeket tapasztalhatunk a 

felvidéki és a magyarországi válaszadók jövőképét illetően, de sok dologban 

meg is egyezik a véleményük. A különbségek leginkább arra vezethetőek vissza, 

hogy a felvidéken a magyarság kisebbségben van, így az ottani magyar identitás 

és szocializáció hatására valószínűleg jobban kötődnek hazánkhoz, valamint az 

ottani kisebbségi gondolkodás teljesen más irányba mozdította el a jövőbeni 

kilátásaikat, így fegyelmezettebbek, realistábbak a magyarországi társaiknál. A 

magyar társadalom és ezzel együtt a fiataljainak jövőképe ellenben nem annyira 

diverz és mobil, mint a felvidékieké.  

Az egyezések ezzel szemben nem a közös magyar származásra vezethetők 

vissza, hanem arra a tényre, hogy amióta a két ország 2004-ben csatlakozott az 

Európai Unióhoz, azóta teljes értékű európai tagállamokként elkezdődtek azok a 

társadalmi, szociális és gazdasági folyamatok amelyek egységessé teszik az 

európai népeket bizonyos szinteken azon felül, hogy megőrzik azok egyedi 

nemzeti identitását és kultúráját.  

 

Javaslatok 

A kutatás eredményeit tovább kell elemezni és értékelni a komolyabb 

társadalmi és gazdasági összefüggések feltárására a két vidéki tér között. Ezen 

felül a kikérdezettek számát is tovább kell növelni, hogy a megemelt mintaszám 

teljesen reprezentatív tudjon lenni. Ezen felül a további eredményeket 

folyamatosan publikálni kell a téma fontossága és a szakértők és a szakma 

számára, mivel az eredmények megalapozhatják további fontos társadalmi és 

gazdasági kérdések kutatását. 
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Bevezetés, konceptualizáció 

Richard E. Smalley Nobel-díjas tudós szerint az emberiség egyik legnagyobb 

kihívása, az élelmiszerellátás, melyet nap mint nap biztosítanunk kell. A 

népesség száma a világban az utóbbi 40 évben közel megkétszereződött, mely 

egyre nagyobb erőforrás igénnyel jár. A növekvő népességgel az 

élelmiszerigény dinamikusabban növekszik, mint valaha, a növekvő fogyasztói 

igények kielégítése azonban a jelenlegi gazdálkodási, keresleti és ökológiai 

tényezők miatt egyre nagyobb veszélybe kerül.  

Napjainkban a fenntarthatóság fontos szempont már az élelmiszer-ellátásban is, 

azonban klasszikus fenntarthatósági pillérek megdőlni látszanak. Gazdasági 

oldalról válságok sújtanak, míg környezeti oldalról az erőforrások kimerülése, a 

biodiverzitás hanyatlása fenyeget, társadalmi-szociális oldalról pedig növekszik 

a különböző rétegek közötti szakadék. A pillérek közötti klasszikus értelemben 

vett fókuszpont eltolódni látszik az élhetőbb környezet felé, amely az 

élelmiszertermelésre is igaz, így például az állatjóléti szempontok 

felértékelődnek. 

Az élelmiszer ellátás a hagyományos mezőgazdasági termeléssel annak negatív 

hatásai miatt nem fenntartható. Az ökológiailag, társadalmilag és gazdaságilag 

fenntartható mezőgazdasági termelés kialakítására érdekében a 

mulitfunkcionális mezőgazdaság és a hagyományos extenzív gazdálkodás, az 

organikus, a bio és integrált termelés egyre inkább előtérbe kerül Európában. 

(Sinka 2009) 

Mulitfunkcionális azaz többfunkciós mezőgazdaság esetében az innovativitás 

alapkövetelmény. Alacsonyabb szintű innováció valósul meg a korábban 

használt vagy meglévő technológiák alkalmazásával egy gazdaság működése 

során, vagy az innováció egy magasabb szintje valósul meg, a merőben új 

módszerek, technológiák. eljárások alkalmazásával. Az eddigi szakirodalomban 

még alig található a multifunkcionális mezőgazdaság és az ökogazdaságok 
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közötti kapcsolatok vizsgálatára. FEHÉR et. al. (2010) kutatásában, mely a 

Tarna menti, Tisza-Tarna-Rima-menti LEADER akciócsoportok településeit 

vizsgálták, ahol az ökogazdálkodás mint a mezőgazdasági termelési funkció 

aránya a vizsgált gazdaságokban mindössze 5%-ot tesz ki. 

Az ökológiai gazdálkodás hozzájárul a biodiverzitás megőrzéséhez, a minőségi 

termékek előállításához, a természeti erőforrások védelméhez, ezáltal a vidék 

visszanyerheti értékteremtő funkcióit. A kutatás alapjaként a fentiek érdekében a 

magyar bioélelmiszer termelőket helyeztük a vizsgálat fókuszába. 

Mára már megjelentek olyan fogyasztói szegmensek, akik az egészséges 

életmód, és a környezetvédelem miatt előtérbe helyezik a bioélelmiszereket, 

ezzel fizetőképes keresletet teremtve azok iránt, azonban ezeknek a termékeknek 

a hazai és nemzetközi piacra jutását több tényező hátráltatja. Az intenzív 

mezőgazdasági termelés az olcsó élelmiszerekkel alacsonyan tartja az élelmiszer 

árakat, illetve a fogyasztók étkezési szokásai is jelentősen megváltoztak az 

elmúlt évtizedekben. Cikkünk elsősorban arra keresi a választ, hogy milyen 

lépésekre lenne szükség a multifunkcionális mezőgazdasági modell 

elterjesztésének sikerességéhez. 

 

Anyag és módszer 

A bemutatott eredmények között elsőként a Magyar Biokultúra Szövetség 

honlapján közzétett termelői listában található információkat rendszereztük, 

illetve csoportokra bontottuk. A lista összesen 1126 gazdaságot számlál. Az 

adatok alapján térképen ábrázoltuk az ökológiai gazdálkodók térbeli 

elhelyezkedését, illetve meghatároztuk, hogy a termelők milyen ágazatokban 

tevékenykednek. A kapott eredményeket összevetettük a szakirodalomi 

adatokkal. A továbbiakban kérdőíves vizsgálatunk eredményeit mutattuk be, 

amelyet a Hungária Öko Garancia Kft. termelői körében végeztük. A 

gazdálkodók bemutatása után a hazai és a külföldi értékesítésre vonatkozó 

kérdések válaszait dolgoztuk fel. 

 

Eredmények 

A térségi innováció lehetőséget nyújt sajátos, egyedi jelenségek bemutatására. 

Az ökológiai gazdálkodók térbeli elhelyezkedésének – koncentrációjának – 
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meghatározása nehéz feladat, mivel a tanúsító cégek adatbázisa e tekintetben 

nem nyilvános. Ugyanakkor elérhető a Magyar Biokultúra Szövetség nyilvános, 

országos termelői listája, „amely az ökológiai gazdálkodásból származó 

termékek forgalmazásának elősegítése és a címjegyzékben szereplőkkel 

folytatott kommunikáció lehetővé tétele érdekében került nyilvánosságra” 

(Magyar Biokultúra Szövetség honlapja). Az itt közzétett adatokat használtuk fel 

az elemzés során. A termelői lista 2013. március elsején frissített változata 1126 

gazdálkodót szerepeltet, amely a két szervezet által ellenőrzött 1560 gazdaság 

72 %-a. A termelők térbeli megoszlását az 1. táblázat szemlélteti. Ez alapján 

megállapíthatjuk, hogy az ökotermelők száma Nógrád megyében a 

legalacsonyabb, mivel a listában csupán 16 feljegyzett vállalkozás szerepel 

ebből a megyéből. A legtöbb bejelentkezett termelő Pest megyében található 

167 vállalkozással. Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, illetve 

Békés megye az átlagnál több termelőt tart nyilván, a legtöbb termelő azonban 

Hajdú-Bihar, Bács-Kiskun, Szabolcs-Szatmár-Bereg, illetve Pest megyébe 

koncentrálódik. Az ország nyugati részén minden megyében átlag alatti a 

termelői bázis jelenléte. 

1. ábra: A biogazdaságok centrum és periféria területei Magyarországon 

 

Forrás: Saját szerkesztés a Magyar Biokultúra Szövetség termelői listája alapján, 2013 

Megjegyzés: citromsárga: 16-59 db biogazdaság – narancssárga: 59-82 db biogazdaság – 

piros: 82-167 db biogazdaság 

További eredményeink bemutatása előtt meg kell jegyezni, hogy az adatbázisból 

nagyon nehéz elemzéseket készíteni, mivel a termékek esetében nincsenek 

egységesen meghatározott kategóriák, így a termesztett növényekre, a tartott 
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állatokra, vagy az előállított termékekre nem lehet egységesen szűrni. A 

Biokontroll adatai alapján 2012-ben az ökológiai mezőgazdasági területek 

csupán körülbelül egyharmadán, 32,77%-án, összesen 38999,40 ha-on folyt 

szántóföldi növénytermesztés, ugyanakkor a termelői lista alapján a gazdaságok 

mintegy 85%-a érintett a gabonatermesztésben, alapanyag termelőként, vagy 

akár késztermék (tönkölybúza sóspálcika, kenyér) előállítójaként. Többségében 

azonban alapanyag termelés folyik a szántóföldi növénytermesztés keretében. A 

Biokontroll területein 42,78%-ban rét, legelő, extenzív gyephasznosítás történik, 

2,6%-án évelő növényeket, 1,51%-án pedig friss zöldségeket, dinnyét, szamócát 

termesztenek. A fennmaradó területeket ugaroltatják. A Hungária Öko Garancia 

teljes területének 90%-át teszi ki a szántóföldi növénytermesztés, amely 

10573,57ha-t jelent. Ennek 62%-án termesztenek gabonaféléket, 13%-án zölden 

betakarított takarmánynövényeket, szintén 13%-án pillangósokat és 

fehérjenövényeket, 11%-án olajos növényeket, a fennmaradó területen pedig 

különféle gyökér növényeket, illetve gyógy- és fűszernövényeket.  

A következő kategória a gyümölcs és az abból készült termékek a gazdaságok 

kb. 70%-ának jellemző a profiljára, ez kiemelkedően magas, korábbi elemzések 

ilyen nagyarányú gyümölcstermelést, illetve feldolgozást nem mutattak ki. Ezt 

követik a zöldségfélék aránya, amelyeket az összes gazdaság kb. 45%-a 

termeszt, illetve feldolgoz valamilyen formában. A szakirodalom szerint 

nagyobb a biozöldségek terén a kereslet, mint a kínálat, tehát részarányának 

növelése indokolt. A szőlő aránya kiemelkedően magas, az 1126 gazdaságból 

434 termelő foglalkozik szőlővel, amelynek 40%-a szőlőbor-termelés alatt 

bejegyzett tevékenység. Itt többek között találunk Kékfrankos, Merlot, vagy 

Pinot Noir borokat.  

38%-a a gazdaságoknak takarmánynövényeket is termeszt, amely azt jelenti, 

hogy nem minden állattartó képes egyedül megtermelni a szükséges 

takarmánybázist, így a gazdák vélhetően összefognak. Ez az együttműködés 

kedvező feltétel lehet az állattartó gazdaságok számának növekedéséhez. A 

termelők 28%-a folytat gyepgazdálkodást. Ez meglepően alacsony, ahhoz 

képest, hogy a Biokontroll Hungária adatai szerint az ellenőrzött ökológiai 

terület 42,78%-a rét, legelő, illetve extenzív gyep. Ez a szám azt tükrözi, hogy 

bár igen nagyarányú az ökológiai gyepek aránya, ugyanakkor ez koncentráltan 

jelenik meg a termelőknél. Az adatok alátámasztják a szakirodalmi feldolgozás 

megállapításait, miszerint valóban nagyon alacsony az állattartók aránya. 
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Bár itt megemlítendő, hogy a Biokontroll Hungária 2012-es adatai alapján 5,5% 

az állattartással foglalkozó gazdaságok aránya, de lehetséges, hogy ide csak a 

kizárólag állattartó gazdaságok kerültek számításba. A fenti adatok szerint 

valójában a termelők 25%-a tart valamilyen állatot, vagy előállít különféle állati 

eredetű termékeket. Ez az arány amellett, hogy igen alacsony, mégis igen 

kedvező képet mutat a Biokontroll adatához képest. 

2. ábra: Vadnapraforgó 

 

Forrás: Saját készítés 

Érdekesség, hogy viszonylag nagy a vadon termő gyógynövények, illetve a 

testápolási cikkek gyártásának aránya, amely 20, illetve 15%-ára jellemző a 

gazdaságoknak. Ez azt mutatja, hogy a természetes alapanyagú, 

gyógynövényeket tartalmazó termékekre egyre nagyobb a kereslet. Az olajos 

növények termesztésével szintén 15%-a foglalkozik a termelőknek, amely a 

testápolási cikkek viszonylatát nézve, igen kevésnek tekinthető. Mintegy 4,5% 

csupán az ökológiai vetőmegtermesztés. A magas gabonafélék arányát tekintve 

indokolt lenne a nagyobb arányú vetőmagtermesztés, amely hiánya esetén 

import input-alapanyag beszerzésre szorul az ágazat.  

Kérdőíves vizsgálatunkat 2013 márciusában végeztük. A kérdőíveket a 

Hungária Öko Garancia termelői körében a tanúsító cég segítségével küldtük ki. 

A kérdőíveket több részre bontottuk, először a gazdálkodók általános 
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gazdálkodási adatait mértük fel, majd az értékesítésre kérdeztünk rá. 2012-ben a 

termelésben érintett 102 gazdálkodóból 39 válaszolt, ami 38%-a az összes 

termelőnek. A válaszadók 50%-a gabonafélék termesztésével, 44,7%-a 

zöldségtermesztéssel, 38,5%-a gyümölcstermeléssel, 18,4%-a állattartással 

foglalkozik. A gazdaságokban a Biokultúra termelői listájával megegyezően 

gabonanövények termesztése a legmagasabb arányú, a zöldségtermesztéssel 

foglalkozók aránya szinte megegyezik, viszont kevés gyümölcstermelő került az 

adatbázisba. Az állattartók aránya valamivel a 25% alatt marad, ugyanakkor 

szerencsés, hogy ennyi állattartással foglalkozó termelő válaszolt. 

Az ökológiai növénytermesztés területi nagyságát tekintve a legkevesebb terület 

4 ha, a legtöbb pedig 828 ha. A területek átlagos nagysága 193 ha. A kertészeti 

kultúrák tekintetében 0,5 illetve 18 ha között mozogtak az értékek. Átlagos 

területnagyság: 6 ha. Állategység esetében a legkisebb érték 6, a legmagasabb 

pedig 940 állategység. A számokból látszik, hogy a válaszadók között voltak 

egészen kicsi, illetve nagy gazdaságok is.  

A termékek közül gabonafélék esetében 89%-ban, a zöldségek 70%-ban, a 

gyümölcs 33%-ban, a hústermékek pedig 28%-ban alapanyagként kerülnek 

értékesítésre. A hústermékek 72%-ban valamilyen hozzáadott értéket 

tartalmaznak, illetve a gyümölcsök is 67%-ban feldolgozott formában jelennek 

meg a piacon. A gyümölcs és a hús esetében tehát ez kedvezőnek mondható, 

viszont a gabonafélék igen nagy része alapanyagként kerül eladásra, amely azért 

is hátrányos, mivel ez a termelők 85%-ának jellemző a termékkínálatára.  

3. ábra A gazdaságok által értékesített termékek feldolgozottsági szintje 

 

Forrás: Saját szerkesztés, primer kutatás alapján (2013) 
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A mintába bekerült termelők közül a legmagasabb arányban a gabona 

termesztők, a gyümölcstermelők exportálják termékeiket, 63, illetve 60%-ban. A 

húskészítmények 43%-a kerül hazánkon kívül értékesítésre, míg a 

zöldségtermékeket előállítók 41%-a forgalmaz külföldre. Ez az érték, bár a 

szakirodalomi 80% alatt van, mind a négy ágazat esetében igen magasnak 

mondható.  

A termelők a hazai ökotermelés leggyengébb pontjának a termelői összefogást, 

illetve a fizetőképes kereslet hiányát látják. Ugyancsak kiemelkedő problémának 

tekintik, hogy nincs megfelelő marketing, amely gyengíti a termékek piaci 

jelenlétének tudatosítását. A hazai piacokon aránytalanul magas az ár, amely a 

külföldi keresleti viszonyok között már nem ugyanakkora árkülönbözetet jelent 

a hagyományos termékekhez képest. Ezt az is alátámasztja, hogy a külföldi 

piacokon nem érzékelik a fizetőképes kereslet hiányát. 

A termelők még mindig nehezen teljesíthetőnek vélik egyes szabályok 

betartását. Sarkalatos pontok között említik a termelőkkel és kereskedőkel 

szembeni bizalmatlanságot, úgy tűnik, hogy külföldön jobban bíznak a saját 

termelőikben mint a hazai vásárlók a hazai termékekben. Ezzel összefüggésben 

még mindig nincs kultúrája a helyi értékesítésnek, ezért kénytelenek egy-egy 

nagyáruház kegyeiért harcolni, amelyek azonban magas polcdíjakat kérnek. A 

külföldi vásárlók biotermékekhez való hozzáállása is pozitívabb, mint a hazai 

fogyasztóké. Mind a márkahűség, mind az erős lokális piacszervezés 

tekintetében fölénk kerültek, ezáltal természetesen a helyi termékeiket is 

előnyben részesítik. A piac telítettségével és a sok versenytárssal a külföldi 

piacoknak is szembe kell nézniük, de az imént említett okok miatt jobban védik 

a termékeiket.  

Következtetések, javaslatok 

A hazai ökológiai gazdálkodás helyzetét számos tanulmány vizsgálta, azonban 

hiányzik egy olyan egységes, rendszerezett termelői nyilvántartás, amely 

megkönnyítené az ágazati szereplők pontosabb megismerését. A meglévő 

adatbázisok és a kérdőíves felmérés alapján megállapítható, hogy a 

biogazdálkodók rendkívül széles termékkínálattal rendelkeznek, és az üzemek 

méreteiben is jelentős különbségek vannak. Az ökológiai termékek 

értékesítésével kapcsolatban a termelők a fizetőképes kereslet, a megfelelő 

marketing és a termelői összefogás hiányát említették. A kérdőíves felmérés 

eredményei szerint a megkérdezett termelők a gabona 63%-át, a gyümölcs 60%-
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át, a hús 43%-át, a zöldség 41%-át exportálják. Ráadásul ennek nagy része 

alapanyagként kerül értékesítésre. A gazdálkodók úgy látják, hogy nincs 

termelői összefogás, szervezetlen a helyi értékesítés, és a hazai viszonyok között 

csak magas értékesítési ár mellett tudnak eredményesen termelni. A magyar 

fogyasztókban még nem alakult ki a biotermékek iránti pozitív attitűd, illetve 

hiányzik a márkahűség. A termelők és a kereskedők felé támasztott bizalom 

mértéke is alacsony, amely tovább fokozza a hazai értékesítés nehézségeit. 
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SÁMSONHÁZA KÖZSÉG EGYEDI TÁJÉRTÉK 

KATASZTERÉNEK ELKÉSZÍTÉSE 
 

TÓTH ENIKŐ 
Szent István Egyetem, Gödöllő 

 

Bevezetés 

Mivel az ember emberöltők óta kártékony hatással van a tájra (biodiverzitás 

csökkentése, erdőirtás, környezetszennyezés stb.), egyre szükségesebbé válik a 

táj és a környezet védelme. Ehhez alapos megismerésre és felmérésre, nem 

utolsó sorban, tudásra van szükség.  

Az egyedi tájértékek felmérésének célja a települések közigazgatási 

területén található, az adott közösség számára fontos kultúrtörténeti, természeti 

és táji értékek felkutatása, felvételezése, egyedi tájértékké nyilvánítása, továbbá 

az egyes típusokra vonatkozó kezelési előírások megadásával, fennmaradásuk 

biztosítása. A felmérés célja pedig egy egységes, az egész országra kiterjedő 

kataszter létrehozása, amely egyaránt segítséget nyújt a tájvédelmi szakhatósági 

ügyek megoldásához, a tájvédelmi szempontból jelentős természeti és 

kultúrtörténeti értékek védelméhez, megőrzéséhez, valamint ezen értékek 

turisztikai célú bemutatásához az önkormányzatok közreműködésével. (http1.) 

Miután kijelölésre kerülnek az egyedi tájértékek, a települési 

önkormányzat helyi rendeletben nyilváníthatja védetté a helyi jelentőségű 

természetvédelmi területet (helyi jelentőségű védett természeti terület) és más 

érdemes védelemre érdemes földterületet (helyi jelentőségű természeti emlék). 

(LUKÁCS et al. 2003) 

 

Sámsonháza jellemzése 

Sámsonháza az Észak-Magyarországi régióban, Nógrád megyében, a 

Bátonyterenyei kistérségben, a Központi-Cserhát kistájban, a Kis-Zagyva 

völgyében, a Mátra és Cserhát hegységek találkozásánál, a 21-es főközlekedési 

úttól 3–4 km-re, a Kék-túra útvonallal érintve terül el. A török hódoltság után 

betelepült 1271 ha-os területe nagyrészt szlovákok által lakott nemzetiségi 

település. (Sámsonháza településrendezési terve, 2003) (1. ábra) 

Sámsonháza a történelem tanúsága szerint már II. Béla király idejében már 

létezett, nevét egy Sámson nevű főúrtól kapta, aki 1132-ben az ellenkirály-jelölt 

híve volt.  

A természeti katasztrófák által sújtott település mérsékelten hűvös-

mérsékelten száraz éghajlatú. Az évi középhőmérséklet 8,0–9,5°C körüli. A 

legmagasabb hőmérsékletek átlaga 32,0 °C körüli. A legalacsonyabb 

minimumok átlaga pedig -17,0 °C. Az évi csapadék 580–630 mm, ebből 340–

380 mm a vegetációs időszakban hull. Az uralkodó szélirány az északnyugati, a 

szélsebesség a völgyekben 2 m/s, de a magasabb pontokon 3–3,5 m/s.  
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Száraz, gyenge lefolyású terület, összefüggő „talajvíztükre” 2–3 m alatt 

helyezkedik el. Éghajlati szempontból elsősorban az erdőgazdálkodás igényeit 

elégíti ki. 

Az Északi-középhegység legszerényebb mezőgazdasági potenciálú 

régiójában található. Erősen tagolt hegyvidéki kistáj, az andezitre lajta- és 

szarmata mészkő rakódott, a pleisztocénban pedig lösz települt, amely mára már 

különböző mértékben erodálódott. 

Félperiférikus közlekedési hálózati helyzetű, főút és vasút nélküli terület. 

A népsűrűség az országos átlag 1/3-a körül mozog (2001: 38 fő/km
2
). Tipikus 

népesség-kibocsátó terület, a népességmaximum éve 1941, 2010-re 

népességének felét elveszítette (1. diagram). (Magyarország kistájainak 

katasztere, 2010.)  

1. diagram: Sámsonháza népességének alakulása (1910–2010) (TeIR-VATI 2012) 
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Lakosságának fele szlovák nemzetiségű (a Zólyom melletti Kriványból és 

a Losonc melletti Ábelová környékéről betelepült lakosok leszármazottai), 

evangélikus vallást gyakorolnak. 

 

Anyag és módszer 

 

Az egyes törvények, fogalomkörök, és a magyarországi egyedi tájértékek 

történetének tanulmányozása után az egyes tájelemeket Mőcsényi, valamint a 

1996. évi LIII. Természetvédelmi törvény és az Európai Tájegyezmény elveinek 

megfogalmazása alapján jelöltem ki. Ezután pedig az MSZ 20381:2009 sz. 

Természetvédelem. Egyedi Tájértékek kataszterezése c. szabvány (továbbiakban 

MSZ 20381:2009) kategóriái szerint soroltam be ezeket. Az egyedi tájértékek 

felvételezését minden esetben valamely település teljes közigazgatási területére, 

vagyis annak kül- és belterületére egyaránt el kell készíteni. A felmérést védett 

és nem védett természeti területeken, természeti, kultúrtörténeti és tájképi egyedi 

tájértékekre kell kivitelezni, osztályokba sorolásukkal. (CSIMA, 1998) 

Az egyedi tájértékek felmérése helyszíni bejárás során, egyedi 

tájértékekre vonatkozó adatlap kitöltésével, térképvázlaton való 

megjelölésükkel, valamint fényképek készítésével szabványban (MSZ 

20381:2009) meghatározott módon történik. A településen felvett egyedi 

tájértékek olyan dokumentációba kerülnek, amely tartalmazza az adott 

településre, értékre vonatkozó irodalmi, jogszabályi áttekintést, a települési 

összesítő térképet a felvett értékek helyének megjelölésével, valamint települési 

összesítő adatlapot a felvett értékek nevével és típusának, fajtájának 

megjelölésével. Ezeket az adatlapokat a Nemzeti Park igazgatóságoknak 

benyújtva javasolható az egyes tájértékek felvétele a kataszterbe. (http1.)  

A kataszterezési munka menete az előzetes adatgyűjtéssel irodalmazással 

(műemlékvédelmi jegyzék beszerzése), térképek beszerzésével veszi kezdetét, 

majd a helyszíni bejárás és felvételezés (adatlapok kitöltése, fényképezés) után a 

számítógépes feldolgozás, dokumentáció összeállítása (adatlapok fényképpel, 

elhelyezkedésüket térképen ábrázolva) következik. Végül az elkészült adatok 

nyilvántartásba kerülnek. (KISS et al., 2011) Esetemben, a település helyszíni 

bejárása során készített fényképek WGS-84-es vonatkozási rendszerben kerültek 

rögzítésre. 

A 2010 szeptemberében létrejövő TÉKA-program egyik legfontosabb 

szakmai eredménye volt, hogy hozzájárult az egyedi tájérték kataszterezés 

módszertanának fejlesztéséhez, egységesítéséhez, valamint a nyilvántartás 

korszerűsítéséhez, új alapokra helyezéséhez. Létrejötte óta lehetőség van a 

http://tajertektar.hu/hu oldalon tájértékek keresésére és feltöltésére is. 

Tanulmányomban ismertetett értékek feltöltése idő hiányában még várat 

magára. 
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Eredmények és megvitatásuk 

 

Az alábbiakban a felvételezésre került egyedi tájértékek összesítő adatlapja 

látható a jelzeteikkel és a típusaikkal. (1. táblázat)  

 

Egyedi tájérték összesítő adatlap 

S-1 Felhagyott kőfejtő 4.1.3.4., 

4.2.1.1. S-2 Fejérkő vára 4.1.1.5., 

4.3.2. S-3/1 Tetőalakulások, lakóépületek 4.1.1.1. 

S-3/2 Sámsonháza egyetlen szabadkéményes háza 4.1.1.1. 

S-4 Sálaškai meleg vizű forrás 4.1.3.5. 

S-5/1 Pálik Pali felhagyott gyümölcsösének almafái 4.1.1.7., 

4.2.2.1. S-5/2 Skultéti Ilona gyümölcsöse és gazdasági épületei 4.1.1.7., 

4.1.3.2. S-5/3 Csüd-hegyi házi berkenye 4.1.1.7., 

4.2.2.1. S-5/4 Birs orgona szegéllyel 4.1.1.7., 

4.2.2.1 S-5/5 Papi földek (Kňazove zeme) 4.1.3.2. 

S-6 Dolinkai pincesor 4.1.3.2. 

S-7 Gazdasági épületek, szérűk, galambdúcok 4.1.3.2. 

S-8 Szlovák konyhamúzeum 4.1.1.1. 

S-9 Artézi kút 4.1.3.5. 

S-10 Kossuth Lajos emléke 4.1.4.1. 

S-11 Evangélikus templom és stallumja 4.1.1.3., 

4.1.4.1. S-

12/1 

Püspöki temető 4.1.1.4. 

S-

12/2 

Öreg és új temető (Starje hrobje a Nové hrobje/ 

Šafranó bok) 

4.1.1.4. 

S-

12/3 
Zsidótemető 4.1.1.4. 

S-13 Kráľóka- Király kút 4.1.3.5., 

4.2.1.4. S-14 Kis-Zagyva folyása 4.2.1.4. 

S-15 Oskoruža-völgy 4.2.1.2. 

S-16 Rigó-gödör 4.2.1.2. 

S-17 Trávnik nadrágszíj-parcellái 4.1.3.2. 

S-18 Buda-hegyi turistaútvonal a Mogyoróspusztai 

bányával 
4.1.4.2. 

S-19 Kenderáztatók 4.1.3.3. 

S- 20 Lőárok a Csüd-hegyen 4.1.1.5. 

S-21 Panorámaút a község fölött 4.1.3.2., 

4.3.2. S-22 Kis-Zagyva partjait összekötő hidak 4.1.2.2. 
1. táblázat: Egyedi tájérték összesítő adatlap, jelzettel és típusával (saját szerkesztés) 

 

A felsorolt 29 egyedi tájértéket 3 főtípusba, 8 típusba, és ezen belül külön 

altípusokba soroltam be az MSZ 20381:2009 szabvány szerint (2. táblázat). A 

szabványban meghatározására került főtípusok, típusok és altípusok adottak, 

viszont ha nem találunk az általunk felmért tájértéknek megfelelő altípus-

30



kategóriát, akkor új altípus létrehozására is lehetőség van, amellyel segítjük a 

tájérték-kataszterezés módszerének pontosságát, bővítését, a munka 

gördülékenyebbé tételét, valamint az újítással, gazdagabb értéktár létrehozása 

válik lehetővé.  

A kultúrtörténeti 28, míg a természeti 8 és a tájképi 2 értéket foglal össze. 

Ez azért lehetséges, mert a rendszerezéskor több tényezőt is figyelembe kell 

vennie a kataszter-készítőnek. Emiatt egy-egy tájérték több kategóriába való 

besorolása is lehetséges, sőt szükséges. Erre esetemben kitűnő példa az S-5/4-es 

jelzetű Birs orgona szegéllyel, ami egyszerre kultúrtörténeti, ezen belül 

településsel kapcsolatos egyedi tájérték, amely zöldfelületi 

létesítmény/objektum (tehát fasor) és egyszerre természeti, biológiai egyedi 

tájérték, nevezetesen növénycsoport (cserjesáv). Jelentősége a lakosság számára 

továbbá még a birsalma különféle felhasználásában és a papi földek 

talajmegtartó erejében is rejlik. 

Az elemzéskor megállapítható, hogy a kultúrtörténeti főtípus, településsel 

kapcsolatos típusába 19, a közlekedéssel, szállítással kapcsolatos típusba 1, a 

termeléssel kapcsolatos típusba 5, míg az egyéb emberi tevékenységhez, 

eseményhez kapcsolódó típusba 3 egyedi tájérték tartozik. A természeti főtípus 

földtudományi egyedi tájértékek típusába 5, míg a biológiaiba 3 egyedi tájérték 

tartozik. A tájképi főtípus kilátópont egyedi vagy jellegzetes látványképpel és 

vonalas jellegű kilátóhely egyedi vagy jellegzetes látványképpel típusaiba egy-

egy tájérték sorolható. E kategóriák meghatározásából kiderül, hogy egyes 

tájértékek több szempontból is védelemre, fenntartásra, megőrzésre jogosultak. 

(2. diagram)  

 

 

Az egyes osztályok, típusok, altípusok egyaránt meghatározóak. Bár az 

értékelés során, a felmérő szubjektív megítélése alapján becsüli meg az 

összegeket. Az összefoglaló értékelést meghatározott kategóriák szerint (pl. 

ritkaság/egyediség/különlegesség, a régiesség/ősiségi jelentőség, 

hagyományőrzés stb.) végeztem. Osztályozásukkor 1–5-ig terjedő értékelési 

módszert alkalmaztam (2. táblázat).  

2. diagram: Sámsonházai egyedi tájértékek csoportosítása 

0 5 10 15 20 25 30

vegyes

tájképi

természeti

kultúrtörténeti

2. diagram: Egyedi tájértékek csoportosítása (saját szerkesztés) 
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2. táblázat: Egyedi tájértékek összefoglaló értékelése (saját szerkesztés) 

 

Az elkészített, összesített összefoglaló értékelésben pedig jól 

megfigyelhető, hogy -a különböző szempontok alapján- az összesített értékek 

meghaladják a húsz pontot (szabványban meghatározott határérték), így 

védelemre, fenntartásra, megőrzésre és egyedi tájértékké való minősítésre 

egyaránt alkalmasak. 

Az általam felmértek többsége a településsel kapcsolatos egyedi tájérték, 

mégis túlnyomórészt a környezet kialakulása és felszínformáknak köszönhetően 

jöttek létre. A közlekedéssel kapcsolatos egyedi tájértékek az infrastruktúra 

elmaradása miatt csekély számban lelhető fel a községben, hiszen sem vasút, 

sem hajózható víztér, sem fontos hadi út nem vezet Sámsonházán keresztül. 

Ezzel szemben a termeléssel kapcsolatos egyedi tájértékek skálája nagyon 

változatos. Megemlíteném az evangélikus egyház parókiájának udvarán lévő, 

1860-as években állított épületet, amelyet a püspökök és lelkészek gazdasági 

állatok tartására használták. Szerte a faluban jól látható, hogy a múltban az 

állattartás jelentős mértékben befolyásolta Sámsonháza életét. Hiszen méhkasok, 

madárlakok, ólak, pajták és istállók, mára már kihasználatlan sora megtalálható. 

Egyéb emberi egyedi tájérték közé sorolhatóak azok az értékek, amelyek 

történelmi vagy kulturális eseménnyel, jelentős személlyel, természetjáráshoz 

vagy turizmushoz tartozó egyedi tájértékek. Ez a típus nagyban összefügg az 

idegenforgalommal, és azokkal az eseményekkel, amelyek a települések 

csalogató és marasztaló voltját biztosítják. A természeti főtípus tájértékei sok 
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esetben évmilliók munkáját őrzi meg, esetemben például a 16–18 millió éves, 

Bükki Nemzeti Park által oltalmazott kőfejtő. A tájképi főtípus az szubjektív 

esztétikai megítélés határain belül történik. Sámsonháza medence jellege 

biztosítja azt, hogy a kilátópontok és a panoráma-utak meghatározó jelleget 

öltenek a tájképet illetően.  

A tanulmány során felmért értékeket összesítő térkép szemlélteti (2. ábra). 

Jól látható, hogy egyedi tájértékek szórtan, az egész település belterületén 

előfordulnak. 

Miért is fontosak a tájértékek és felmérésük?  

1. a településrendezési terv szerves részét fogják képezni; 

2. a turizmus és az identitástudat szempontjából is kiemelkedő 

jelentőségűek; 

3. minden település közigazgatási határán belül megtalálhatóak.  

 

 2. ábra: Sámsonházai egyedi tájértékek összesítő térképe (FÖMI térkép alapján, 

saját szerkesztés) 
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Összefoglalás 
  

Az egyedi tájértékek fogalmát a Természetvédelmi Törvény 6. § (3) 

bekezdése határozza meg. Ezt a definíciót veszi át az MSZ 20381: 2009 is. A 

definíció egyik lényeges eleme, hogy mind a természeti jellegű, mind az emberi 

tevékenységgel létrehozott tájalkotó elemek is egyedi tájértéknek minősíthetők. 

Tanulmányomban a többszörösen hátrányos helyzetű, Magyarország északi 

részén, a Kis-Zagyva völgyében fekvő, Nógrád megyei Sámsonháza község 

egyedi tájértékeinek kataszterbe gyűjtését végeztem. Ezzel célom, hogy a 

település közigazgatási területén található, a közösség számára fontos 

kultúrtörténeti, természeti és táji értékeket összefoglaljam, majd az egyedi 

tájértékké nyilvánításukat előkészítsem, valamint fenntartásuk, fennmaradásuk 

módját javasoljam. Jelentőségük abban rejlik, hogy ezen értékek is 

hozzájárulnak Magyarország egyedi arculatához, a vidék versenyképességének 

fokozásához. Emellett természetvédelmi szempontból egy egységes, az egész 

országra kiterjedő kataszter létrehozását támogatja, amely segítséget nyújt a 

tájvédelmi szakhatósági ügyek megoldásához, a tájvédelmi szempontból jelentős 

természeti és kultúrtörténeti értékek védelméhez, megőrzéséhez, valamint ezen 

értékek turisztikai célú bemutatásához. 
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TUDÓSOK A KARANCS-MEDVES ÉS CSERES-HEGYSÉG ÉS 

KÖRNYÉKÜK ÉRTÉKEINEK NYOMÁBAN 
 

TÓTH ENIKŐ 
Szent István Egyetem, Gödöllő 

Bevezetés 

 

A természetvédelem Magyarországon már a XV. században körvonalazódott, 

amikor is Zsigmond király az erdőgazdálkodást törvényi szabályozás alá vonta. 

Később a természetvédelem kezdeményezői főleg a botanikusok, zoológusok, 

geológusok, orvosok, írók, tanítók, papok, erdészek és természetbarátok voltak. 

Nógrád megye sok híres és kevésbé híres –de nem kevésbé fontos– 

természettudós szülőhelye, munkásságának székhelye és örök nyughelye. Az 

1900–as években ezen két terület egy országhoz tartozott. Ám az idők folyamán 

a határok átrendeződtek, de a természet, mint egység mindig megmarad. Ezért a 

határokat figyelmen kívül hagyva kell foglalkoznunk munkásságukkal, hogy a 

köztudat számára megmaradjanak kutatási eredményeik. Ezért célkitűzésem 

ezzel a munkával, hogy ezen emberek munkásságát feltárjam, köztudatba 

hozzam. Vajon hány ember tudja, hogy a Nobel–díjas kémikus, Szent–Györgyi 

Albert a Nógrád megyei Kiskérpusztán töltötte gyermekéveit? Hogy a Jonathán 

alma elterjedését Magyarországon, a Romhányban született Bereczki Máténak 

köszönhetjük? Vagy hogy az Ősmátra–elméletet Borbás Vince, litkei botanikus 

dolgozta ki részletesen? Természettudósaink munkáját meg kell ismernünk, és 

kellőképpen meg kell becsülnünk, hiszen munkásságuk a természettudományok 

terén kihagyhatatlanok.  

 

Bél Mátyás,  történet– és földrajztudós (Ocsova/Očová,  

1684.- Pozsony, 1749)  

Legfontosabb, máig ható tudományos jelentőségű munkája 

a Notitia Hungariae novae historico–geographica (Az új 

Magyarország történeti–földrajzi ismertetése volt. Tíz 

vármegye (Pozsony, Turóc, Zólyom, Liptó, Pest–Pilis–

Solt, Nógrád, Bars, Nyitra, Hont, Moson) leírását 

tartalmazza Mikovinyi Sámuel térképeivel. Nemcsak a 18. 

századi magyar tudományosság leguniverzálisabb 

szelleme, hanem a korra jellemző polihisztor iskolának 

egyik legkiemelkedőbb képviselője, akit a berlini, olmützi, londoni, jénai, 

szentpétervári tudományos akadémia még életében tagjává választotta.  

 

Mikoviny (Mikovini) Sámuel, a magyar térképészet 

megalapítója (Ábelfalva/Ábelová, 1698. – Trencsén, 

1750.) 
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1731–ben kezdte el Bél Mátyás Notitia Hungariae című, Magyarország 

történelmét és földrajzát bemutató könyve számára a vármegyék térképeinek 

elkészítését, 1736–ban 24 fólió oldal terjedelmű tanulmány jelent meg, amely a 

hazai kartográfiatörténet alapvető forrásműve. Selmecbányán mérnökként 

segítette a termelést. 1735–től a selmeci Bányatisztképző Intézet első tanáraként 

oktatott. Több mint harminc vármegyének a térképét készítette el, az ő érdeme a 

Duna Pest vármegyei szakaszának, az ország összes nagyobb folyó– és 

állóvizének szabályozása, vagy legalábbis felmérése, szabályozási terveik 

készítése. Az első magyar vízügyi mérnöknek tekinthető.  

 

Zipser Keresztély András, természettudós (Győr, 1783.  

– Besztercebánya/Banská Bystrica, 1864. ) 

Többek között ásványtannal is foglalkozott, megjelent 

ásványtani kézikönyve is. Felderítette Magyarország 

őskori földtani viszonyait. Mint kiváló természettudós 

külföldön is ismert nevet szerzett magának, több német 

egyetem díszdoktori oklevéllel tüntette ki.  

 

 

 

François–Sulpice Beudant, mineralógus, geológus 

(Párizs, 1787. – Párizs, 1850.) 

Az 1818. évben XVIII. Lajos megbízásából és 

támogatásával, beutazta hazánkat is és utazásáról 

alapvető munkát írt, amely csaknem a legújabb időkig az 

egyetlen összefoglaló geológiai munka volt, címe: 

Voyage minéralogique et géologique en Hongrie pendant 

l'année 1818. Párizsban 1822. jelent meg. Művét 

magyarra a mai napig nem fordították le. A munkához 

mellékelt földtani térkép Magyarország első rendszeres 

topográfiai térképe, amelyen nemcsak a tömeges és üledékes képződmények, 

hanem a hasznosítható anyagok: a kősó, a barnaszén és a vasérctelepek is fel 

vannak tüntetve. Földtani szelvényein a hegyeket felépítő kőzeteket teljes 

részletességgel tünteti fel. A kristályosodásról és Magyarországról írt munkáiért 

elnyerte a „tudományok fakultásainak professzora” címet.  

 

Kubinyi Ferenc, paleontológus (Videfalva/Vidiná, 1796. – 

Videfalva/Vidiná, 1874. ) 

Tudományos útitársai voltak testvére Ágoston, Kovács 

Gyula, Petényi Salamon János, Zipser Keresztély András 

és Szabó József. Ipolytarnócon 24–féle cápa fogai, 

krokodil– és delfinfogak, megkövesedett fák – köztük a 

felfedezés időszakában még 24 öles, mintegy 46 méteres 
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ősfenyő–maradvány – láthatók, ötezernél is több szubtrópusi, egzotikus 

levéllenyomat, 2000 állati lábnyom tárul fel évmilliók homályából a látogatók 

előtt. 1861–ig tudományos munkájának élt. Életpályája során számos 

tanulmánya látott napvilágot, főként a geológia, paleontológia és az archeológia 

témakörből, de kéziratban is maradtak hátra jegyzetei, melyek az Magyar 

Tudományos Akadémia kézirattárában találhatók. A nevét több növény– és 

állatrendszertani egység is viseli.  

 

Kubinyi Ágoston, természetkutató, régész (Videfalva/ 

Vidiná, 1799.  – Budapest, 1873. ) 

1804–től bátyjával, Ferenccel együtt tanult, Ragyóczy 

János papjelölttől, aki a füvészetet és madártant 

kedveltette meg velük úgy, így szenvedélyes madártojás– 

és növénygyűjtő lett. Zipser András pedig az 

ásványtanban és rajzolásban oktatta. Iskolai pályáját 

Besztercebányán kezdette, ahol a füvészetet és az 

ornitológiát kedvelte, s Petényi Salamonnal együtt 

gyűjtögetett. Madártojás–gyűjteménye, éremgyűjteménye, 

s hatezer kötetből álló könyvtára részben martaléka lett a Videfalván átvonuló 

orosz csapatok pusztításának. Losonc könyvtárat alapított. Bátyjával, Kubinyi 

Ferenccel együtt sokat tett a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 

Vándorgyűlései szervezésében.  

 

Petényi Salamon János, a magyar madártan megalapítója 

(Ábel–Lehota/Ábelová, 1799. – Pest, 1855.) 

Egy ideig erdőőrként éldegélt egy felvidéki birtokon, majd 

Kubinyi Ágoston vendégszeretetét élvezte Videfalván. 

Rendezte a madártani gyűjteményt, minden fajról 

feljegyezéseket és kisebb monográfiákat készített. Saját 

gyűjteményét (173 fajhoz tartozó 1360 példány) a Magyar 

Nemzeti Múzeumnak ajándékozta, úgyszintén kéziratait 

is. Halkutatással is foglalkozott, 49 fajt és 3 alfajt 

határozott meg, egy róla elnevezett új márnafajt fedezett 

fel. A paleontológiában is úttörő munkát végzett. Magyarországon az 

állatvédelem első hirdetője. Leírta Magyarország madárvilágát, előkészítette 

Magyarország gerinces állatvilágának kézikönyvét, a magyarországi ásatag 

(fosszilis) állatok maradványainak katalógusát és a magyar barlangok jegyzékét.  

 

Haynald Lajos, bíboros, kalocsai érsek, a magyar 

tudomány mecénása (Szécsény, 1816.– Kalocsa, 1891.) 

Élénk tevékenységet fejtett ki az Magyar Tudományos 

Akadémián és a főrendiházban. Fiatal korától kezdve lelkes 

növénygyűjtő, kora magyar flórakutatóinak bőkezű 
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mecénása. Nagy herbáriumát és szakkönyvtárát az Magyar Nemzeti Múzeum 

Növénytárának adományozta, amely így 1914–ig Európa harmadik legnagyobb 

botanikai könyvtára volt. Tudományos és világnézeti elveit külföldi tudósokról 

mondott akadémiai emlékbeszédeiben fejtette ki. Nevét számos növény és a 

Haynaldia nemzetség viseli. Saját botanikai munkái kevéssé jelentősek. Elismert 

könyvgyűjtő és flórakutató volt. Kalocsán kisebb tudományos központot hozott 

létre, ahol botanikai és csillagászati kutatások folytak, emlékét szobor őrzi. 

 

Ipolyi Arnold, régész (Ipolykeszi/ Kosihy nad Ipľom, 

1823. – Nagyvárad, 1886.) 

Bejárta a felvidéki Trencsén–, Liptó–, Zólyom– és Árva 

megyéket, a Dunántúlon pedig Vas, Zala és Somogy 

helységeit. Különös alapossággal kutatta végig a régi 

műemlékekben oly gazdag Szepességet. Őt tekintjük a 

műemlékvédelem megalapítójának. Képzőművészeti 

gyűjteménye egy részét az Országos Képcsarnoknak 

ajándékozta. Más része utóbb az esztergomi Keresztény 

Múzeumba került. Számos tanulmánya, cikkei és 

értekezései jelentek meg számtalan folyóiratban, lapban és évkönyvben.  

 

Bereczki Máté, pomológus, gyümölcsnemesítő, tudós 

(Romhány, 1824. – Kunágota, 1895.) 

472 féle körtét, 423 almát, 136 szilvát, 27 cseresznyét és 

17 meggyfajtát különböztetett meg a múlt század 

hetvenes–nyolcvanas éveiben elsőként az országban. Így 

alakította ki országos hírűvé nőtt kertjét 

Mezőkovácsházán, mely az 1870–es években az ország 

egyetlen hiteles fajtagyűjteménye volt. A magyar és 

külföldi gyümölcsfajták leírásával a magyar pomológiai 

szakirodalom megteremtője. Tevékenységének és 

mintagyümölcsösének az egész világon is jelentős híre volt. Indítványozta az 

Országos Pomológiai Társaság létrehozását, az ország gyümölcstermesztési 

körzetekre való beosztását. Szükségesnek tartotta az árugyümölcsök 

termesztését, a kereskedelem, a piac, szállítás megszervezését.  

 

Fábry János, flórakutató tanár, muzeológus, botanikus 

(Losonc/Lučenec, 1830. – Rimaszombat/Rimavská Sobota, 

1907.) 

Fábry János tevékenyen részt vett több tudományos és 

kulturális egyesületben, észlelője volt a rimaszombati 

meteorológiai állomásnak. Tevékenyen részt vett több 

tudományos és kulturális egyesületben. Flóraművei bár 

szorgalmas gyűjtés eredménye, sok téves adatot is 
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tartalmaznak. Növénygyűjtésének 42 évi eredményét rendezett herbáriuma 

foglalta magában, melynek ma kisebb része Kolozsvárott és a Gömör–Kishonti 

Múzeumban, nagyobb része a pozsonyi Szlovák Nemzeti Múzeumban található.  

 

Jozef (Vincent) Hugolín Luňáček, paleontológus, geológus 

(Csákóc/Čekovce, 1844.– Korpona/Krupina, 1911.) 

Ján Pantoček monográfiájában tevékenyen részt vállalt. 

Pantoček 8 taxont nevezett el Luňáček után. 1873–ban Andrej 

Kmeť vezetésével Hontkirályfalván és Felsőesztergályon 

tudományos- és gyűjtőmunkát végzett, ahol hatalmas 

mennyiségű megkövült élőlénycsontra és ásványra bukkant (a 

harmadidőszakból). E leletek alapján, amelyeket megőriztek a 

budapesti, prágai, bécsi és párizsi múzeumokban, írta meg két 

kiemelkedő művét: Skameneliny v Horných Strhároch (1883) 

(Kövületek Felsőesztergályon) a Moje výlety do prírody a výskumy v chotári 

hornostrhárskom (almanach Tovarišstvo 1., 1893) (Kirándulásiam a természetbe 

és eredményeim Felsőesztergály határán).  

 

Borbás Vince, rendszertanász, a magyar flóra– és 

növényföldrajzi kutatás korszerűsítője, ethnobotanikus 

(Ipolylitke, 1844.– Kolozsvár, 1905.) 

1870 és 1905 között 874 dolgozata jelent meg, mintegy 

2000 új növényalakot írt le és nevezett meg. 

Foglalkozott a táplálkozásra, festésre alkalmas 

vadnövényekkel, a népi gyógynövényekkel és 

kiemelkedő értékűek a növények mitológiai 

jelentőségéről írt közlései. Ő volt 40 éven át a magyar 

flóra legjobb ismerője. Részletesen kidolgozta az Anton 

Kerner által fölvetett Ősmátra-elméletet (a homokpuszták hegyről füvesedése). 

Összegyűjtötte Magyarország nehezen meghatározható növényfajait. 

Pilisszentivánon talált rá a Pilisi lenre (Linum dolomiticum) (csak 

Magyarországon él). Tisztelői róla számos és a Borbásia folyóiratot nevezték el.  

 

Krepuska Géza, a magyar orvostudomány nagy alakja, 

geológus (Pest, 1861. – Budapest, 1949) 

A Medves-hegység bazaltbányáiban gyűjtött és vizsgált 

kőzetmintákat Krenner Józseffel, Lóczy Lajossal és 

Jugovics Lajossal. Értékes ásvány–kőzettani 

gyűjteménye volt, amely sajnos a II. világháború alatt 

elpusztult. A pomológiában olyan széles körű 

tapasztalatai voltak, hogy a budapesti Kertészeti Főiskola 

tanárai gyakran kérték ki a véleményét a 

termővidékekről. Az 1890–es évek végén területet 
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vásárolt a Lővy család birtokán (Péteripusztán) országos hírű szőlészetet hozott 

létre, és 1896–ban itt építette fel emeletes présházát.A családi krónikák szerint 

neki köszönhető a Cabernet magyarországi elterjesztése. 1905–ben vette meg 

birtokát Somoskőújfaluban, ahol szintén virágzó gazdaságot vezetett.  

 

Andreánszky Gábor, botanikus, paleobotanikus (Bécs, 

1845.– Alsópetény, 1908.) 

A 20. század első felének egyik legkiemelkedőbb botanikusa, 

jelentős növényföldrajzi és vegetációtörténeti kutatások 

fűződnek a nevéhez, ősnövényföldrajzi vizsgálataival pedig 

iskolát teremtett, a magyar paleobotanika (ősnövénytan) 

mindmáig legkiemelkedőbb egyénisége. Ő volt a kővé vált 

erdők detektívje. A gyöngyösi Mátra Múzeum őslénytani 

anyaga az egykori gyűjtő Legányi Ferenc, és a jó barát tudós 

Andreánszky Gábor munkásságának eredményeként 

nemzetközileg is kiemelkedő jelentőségű.  

 

Tuzson János, botanikus, paleobotanikus, erdőmérnök 

(Szászcsanád, 1870.– Budapest, 1943. ) 

Pályája kezdetén a fás növények anatómiájával, 

szövettanával, mikológiával és patológiával foglalkozott. A 

későbbi Tuzson Arborétum alapjául szolgáló 

fenyvespusztai erdőbirtokot megvásárolta, ahol faiskolát 

létesített külföldi fajok honosítása céljából és 

gyógynövényekkel is sikeresen kísérletezett. Jelentős 

munkásságot fejtett ki az élő fák és faanyagok 

gombakárosítóinak a kutatásával, az ipari szempontból 

kártékony gombafajok ismertetésével. Ő végezte el az ipolytarnóci kovásodott 

ősfenyő fatörzs szövettani összehasonlító vizsgálatát, ő nevezte el a fatörzset 

Pinus tarnóciensisnek. Elsőként írta le a bátorligeti ősláp növényzetét. 

Jelentősek Magyarország kihalt növényeire vonatkozó munkái.  

 

Jugovics Lajos, geológus, címzetes egyetemi tanár 

(Budapest, 1887.– Budapest, 1975.) 

Munkásságának fő területe előbb az ásványtan, később a 

kőzettan. A Magyarhoni Földtani Társulat tiszteletbeli tagja. 

A nógrád–gömöri bazaltterületet összes bazaltkibúvását ő 

vizsgálta át. A II.  világháború előtt még foglalkozott a 

Csontos–árok ősmaradványos rétegeivel.  
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Darnay (Dornyay) Béla, geológus (Keszthely, 1887.– 

Keszthely, 1965.) 

A Salgótarjáni Almanachban jelent meg 1925–ben első írása 

Salgótarjánról. 1933–tól 1944–ig saját kiadásában jelent meg 

a Salgótarjáni Könyvek sorozat. Három múzeumot alapított: 

Rózsahegyen, Tatán, Salgótarjánban. Számos útikalauzt írt. 

Rajzainak nagy része fennmaradt és a salgótarjáni múzeum 

gyűjteményében található.  

 

 

Tasnádi Kubacska András, geológus, paleontológus, a 

föld– és ásványtani tudományok doktora (Budapest, 1902.– 

Budapest, 1977.) 

Az 1930–as évektől az 1960–as évek végéig végezte 

Ipolytarnócon, a világhírű lábnyomos homokkő 

lelőhelyének feltárását és megóvását. Hazánkban elsőként 

foglalkozott a kihalt ősállatok betegségeit kutató új 

tudományággal. Az ő közvetítésével jutottak múzeumba az 

1960-as évek végén a Rudabányán fellelt emberszabású 

ősmajom–leletek. Új kutatóintézeteket létesített (Embertani tár, Biológiai Intézet 

stb). Ő írta a Búvár Zsebkönyveket, a Bölcs Bagoly sorozatot.  

 

 

Molnár Zoltán, ornitológus (Brezina, 1909. – 

Fülek/Fiľakovo, 1987.) 

A természettudományok szeretetét, az első ornitológiai 

utasításokat és az első madár preparátumokat itt, Hrabár 

Sándor professzortól kapta. 1933–ban, a Károly Egyetemen 

J. Komárka professzornál írta a diplomamunkáját, amely 

csak kéziratban maradt meg. Később az ornitológiai és 

geomorfológiai területein specializálta magát. 1934–ben 

Csehszlovákiában, a neve megtalálható az első 22 

madárgyűrűzők között. Doktori munkáját, 1935–ben a Bodrogköz vízrajza és 

morfológia kialakulása címen írta. 1973–77 között adatokat gyűjtött az „Atlasu 

hniezdného rozšírenia vtákov” című gyűjteménybe. Az Állami 

Természetvédelem konzervátora és a Járási Múzeum egykori igazgatója volt. A 

Csehszlovákiai Ornitológiai Társaság (1928) alapító tagjai közé tartozott.  

  

41



Láng Sándor, geográfus, karsztkutató 

(Rákosszentmihály, 1913.– Budapest, 1982.)  

Terepmunkáját hazai középhegységeinkben (Börzsöny, 

Mátra, Cserhát, Pilis, Bükk, Visegrádi–hegység, Gerecse, 

Bakony, Aggteleki–karszt) végezte. Alapvető 

tanulmányokat közölt a karsztmorfológia, a 

karszthidrológia és a hidrometeorológia témaköreiben. 

1955–ben kandidátusi, 1964–ben akadémiai doktori 

minősítést szerzett. Több város: Budapest, Szekszárd, 

Pécs, Miskolc, Salgótarján ivóvíz– és iparvízi ellátásának megoldásához vagy 

fejlesztéséhez készített szakvéleményt. A Kárpát-medence tájainak egyik 

legalaposabb hazai ismerője volt. Publikációinak száma meghaladja a 

háromszázat, melyek között több könyv, egyetemi jegyzet és számos 

szakvélemény, javaslat található. Előadásaiban, cikkeiben a természetföldrajz 

csaknem valamennyi ágával foglalkozott.  

 

Következtetések 

 

Élő akadémikusok és még most is tevékenyen részt vállaló természettudósok 

szintén nem részei a szakdolgozatomnak, pontos adatok és elérhetőségeik híján. 

Akik még szerepet vállaltak a Karancs–Medves Tájvédelmi Körzet, a Cseres–

hegység Tájvédelmi Körzet, valamint környékük természetvédelmi értékei 

feltárásában: Ambrus Béla tanár, zoológus; Bartkó L, geológus; Csiky J, 

botanikus; Doleschall Gábor, növényfiziológus ; Ebeczky E, földesúr, a 

Csontos–árok felfedezője; Erdélyi J, mineralógus; Gaál Ľ, barlangász; Haner 

F, első nyomtatott földtani térkép a területről; Hámor Géza, geológus, egyetemi 

tanár ; Koch A, geológus; Kolbány Pál, orvos, botanikus; Kubinyi András, 

régész, egyetemi tanár; Leél–Őssy S, geológus; Lipthay Béla, entomológus, 

lepidopterológus, növénynemesítő; Malesevics Emil, geológus, biológus; 

Mocsáry A,  a Nemes Nógrád Vármegyének Historiai, Geographiai és 

Statisztikai Esmertetése (1826); Nécsey István, madár– és lepkeillusztrátor, 

amatőr entomológus és lepidopterológus; Nemecz E, geológus; Noszky Jenő, a 

föld– és ásványtani tudományok kandidátusa; Nyáry Jenő, ősrégész, 

barlangkutató; Paul C. M, homokkövek és bazaltos hegycsúcsok feltérképezése; 

Peja Győző, geográfus, geomorfológus, a földrajztudományok kandidátusa; 

Rozlozsnik Pál, geológus; Shvoy M, Nógrád megye leírásának szerzője (1874–

75); Székely András, geográfus; V. von Zepharovich, a somoskői 

bazaltoszlopok tanulmányozása; Varga Ferenc, ornitológus; Varga Gyula, 

geológus, a földtudomány kandidátusa; Villax Ödön, növénynemesítő; Vitális 

I, geológus;  
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Javaslatok 

 

 Kiadvány megjelentetése  a magyarországi és a szlovákiai 

természetvédelem  együttműködésének legújabb jele (Novohrad-Nógrád 

Geopark).  

 E természettudósok munkáinak reprint változatú kiadása és elérhetővé 

tétele  a régmúlt és a jelen  összehasonlítása szempontjából..  

 Panteon létrehozása, a szülőhelyeken pedig emléktáblák elhelyezése, 

nyughelyeik ápolása  

 A kutatásaim a teljesség igénye nélkül kerültek az alábbiakban 

bemutatásra, a teljes kép kialakításához újabb kutatásokra van szükség. 

 

Irodalomjegyzék 

 

 A Karancs–Medves és a Cseres–hegység Tájvédelmi Körzet, Nógrád és 

Gömör határán, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Eger, 2007  

 KITAIBELIA II-V (1997-2000) 

 Nógrád határok nélkül–Novohrad bez hraníc A Nógrád Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara kiadványa, Balassagyarmat, 2005 

 Révai Nagy Lexikona kötetei 

 Vass, D. et al.: Geological map of the Lučenská kotlina Depression and 

Cerová Vrchovina Highland. Geol. Ústav D. Štúra, Bratislava, 1992 

 Magyar Életrajzi Lexikon (1978–1991), Akadémiai Kiadó, Budapest 

 Karancs–Medves Útikalauz, Budapest, 1964 

 Magyarok a természettudomány és a technika történetében, Életrajzi 

Lexikon, Budapest, 1992, pp: 49–50. 

 Sloboda Ján: Novohrad. Regionálna vlastivedná monografia 1. Príroda, 

Osveta, 1985 
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Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az élet minden területén a környezetbarát 

technológiák. Mi a növényvédelem szegmenséből közelítettük meg a témát. A cecei típusú 

étkezési paprika, azaz latin nevén Capsicum annuum tárolási vegyszermentes fogyasztó- és 

környezetbarát technológiájának kidolgozását tűztük ki célul.  

Ezt három illóolaj, a kakukkfű, a citrom és a rozmaring illóolajok alkalmazásával 

kívántuk megoldani, az Alternaria alternata a Fusarium solani, a Botrytis cinerea és a Penicillium 

expansum ellen. A téma aktualitását és jelentőségét támasztja alá az a tény, hogy az Európai 

Unióhoz való csatlakozásunk következtében az utóbbi években számos növényvédő szert nem 

engedélyeztek. Így a jövőben sokkal nagyobb hangsúlyt kaphatnak az alternatív és 

környezetbarát technológiák. 

Az in vitro kísérlet során paradicsomos táptalajok egyik felére a vizsgált gombákból 

kivágott 6 mm átmérőjű korongot helyeztünk, másik felére 50µl illóolajat.  

Felvételezéskor megállapítottuk, hogy az illóolajok szignifikánsan gátolták a kórokozó gombák 

telepeinek növekedését. 

Az in vivo kísérletben a   terméseket sebzésen keresztül fertőztük. A gombákra nézve a 

legnagyobb gátló hatással bíró illóolajok mennyiségét térfogatarányosan számoltuk ki. A 

méréseket 3 naponta végeztük, a kísérlet időtartama 15 nap volt. 

A kakukkfűolaj 100 %-osan gátolta az Alternaria a. és a Fusarium s. telepeinek növekedését. 

Ugyanez elmondható a rozmaringolajról is a Botrytis c. ellen alkalmazva.  
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A cecei típusú paprika vegyszermentes védelme 
illóolajokkal különböző gombabetegségek ellen 

 Ambrózy Zsuzsanna1, Turóczi György2 

1:Szent István Egyetem, Kertészeti Intézet    2:Szent István Egyetem, Növényvédelmi Intézet 

 
Bevezetés és célkitűzés 
Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az 
élet minden területén a környezetbarát 
technológiák. Mi a növényvédelem szegmenséből 
közelítettük meg a témát. A cecei típusú étkezési 
paprika tárolási vegyszermentes fogyasztó- és 
környezetbarát technológiájának kidolgozását 
tűztük ki célul.  
Ezt három illóolaj, a kakukkfű, a citrom és a 
rozmaring illóolajok alkalmazásával kívántuk 
megoldani, az Alternaria alternata a Fusarium 
solani, a Botrytis cinerea és a Penicillium 
expansum ellen. A téma aktualitását támasztja alá, 
hogy az EU-hoz való csatlakozásunk következtében 
az utóbbi években számos növényvédő szert nem 
engedélyeztek. A 2050-re jósolt népességrobbanás 
egyik a mezőgazdaságot érintő  kérdése az 
élelmiszerválság. Elkerülásére számos stratégia 
került kidolgozásra, de egyik sem irányult a már 
megtermelt javak védelméne. Pedig a világon 
betakarított kertészeti termékek közel egyharmada 
semmisül meg a betakarítástól a fogyasztóig tartó 
úton. Ez megfelelő tárolási technológiával 50%-kal 
is csökkenthető. 
 
Anyag és módszer: 
Az in vitro kísérlet során paradicsomos táptalajok 
egyik felére a vizsgált gombákból kivágott 6 mm 
átmérőjű korongot helyeztünk, másik felére 50µl 
illóolajat. A kifejlődött telep méretét felvételezve 
határoztuk meg a gátlás mértékét. Az in vivo 
kísérletben a  tárolóedényekben lévő terméseket 
sebzésen keresztül fertőztük, majd egy petricsészét 
helyeztünk a paprikák közé. A petricsészébe 
szűrőpapír került, melyre az illóolajokat 
pipettáztuk. A gombákra nézve a legnagyobb gátló 
hatással bíró illóolajok mennyiségét 
térfogatarányosan számoltuk ki, így 0,5; 1; és 2 ml 
illóolajjal kezeltük a paprikákat. 15 napon keresztül 
a méréseket 3 naponta végeztük. 
 
 

 
 

 

 
 

Eredmények: 
In vitro az illóolajok szignifikánsan gátolták az 
Alternaria a. és a Fusarium s. telepeinek 
növekedését. A két kórokozó ellen leghatásosabb 
a kakukkfűolaj volt. A Botrytis c. esetében a 
rozmaringolaj 100%-os gátló hatást mutatott. A 
Penicillium e. telepek átmérőjének növekedését a 
kakukkfűolaj szignifikánsan gátolta. 

 
 

Az in vitro kísérlet Elrendezési sémája 

In vivo a kakukkfűolaj 100 %-osangátolta az 
Alternaria a. és a Fusarium s. telepeinek 
növekedését. Ugyanez elmondható a 
rozmarigolajról is a Botrytis c. ellen alkalmazva. 
A kakukkfűolajos kezelés nem mutatott 
szignifikánsan gátló hatást a Penicillium e. 
fertőzött paprikáknál. 
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A mai formájukban ismert hitelszövetkezetek gyökerei a 19. század közepi Németországba 

nyúlnak vissza. A mozgalmat egyrészről a mezőgazdasági termelés nehéz finanszírozhatósága, a 

falusi gazdák és a városi bankok közötti nagy fizikai és kommunikációs szakadék tarthatatlan 

állapota hívta életre (Raiffeisen-típusú h.sz.), másrészt a városi kisiparosok hiteligénye (Schulze-

Delitzsch típusú h.sz.). A két modell között elsősorban a szomszédsági viszony szorossága, a 

decentralizáltság mértéke és a felelősségi kérdések mentén mutatkoznak meg a főbb 

különbségek. A helyi adottságokhoz igazodva épült ki Európa-szerte több országban a 

hitelszövetkezeti rendszer, és a többszintű szövetkezeti bankrendszerek a központi és regionális 

ernyőbankokkal. A 20. század elején Észak-Amerikában is megindult a pénzügyi szövetkezés, 

ám az eltérő sajátosságok okán ott a tagok fogyasztási igényeit finanszírozó hitelezés vált 

meghatározóvá. Az Egyesült Államok időközben a hitelszövetkezeti mozgalom világszintű 

elterjedésének első számú előmozdítójává vált, melynek köszönhetően már a fejlődő világban 

sem ismeretlen a kölcsönös segítségnyújtás ezen formája. 

Ezekben a szövetkezeti pénzintézetekben a valamilyen lokális rendező elv (pl. vallás, 

foglalkozás, lakóhely) alapján szerveződő tagok megtakarításaik egy részével egy közös 

tőkebázis építéséhez járulnak hozzá, melyből egymásnak bizalmi elven hiteleznek a pénzpiacon 

is versenyképes betéti és hitelkamatokkal, köszönhetően az alacsony szervezeti és ügyviteli 

költségeknek. 

A hitelszövetkezetek lokális, decentralizált mivoltuk ellenére igen jelentős erőt képviselnek a 

világgazdaság nagy hitelezőinek körében, hiszen a sejtszerű szövetkezetek nagyobb regionális, 

országos, kontinentális és világszintű hálózatokba tömörülnek. Az 1971-ben alapított Takarék- és 

Hitelszövetkezetek Világtanácsa (WOCCU) ezermilliárd dollár nagyságrendű pénztömeg fölött 

rendelkezik. Az olajozottan működő felépítményben a területi központok képesek transzfereket 

biztosítani a hitelszövetkezeteknek, illetve a nagyobb központok a kisebbeknek, tehát a 

kölcsönös segítségnyújtás magasabb szinteken is megjelenik. A világtanács jelentőségét 

támasztja alá a globális pénzügyi szövetkezés összefogásán túlmenően a számos nemzetközi 

szervezetnek történő hitelnyújtás, valamint a fejlődő, háború vagy természeti katasztrófa által 

sújtott, illetve a szegénység gondjaival küszködő országok gazdasági-társadalmi fejlődését 

elősegítő programok végrehajtása. 
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HITELSZÖVETKEZETEK A VILÁGBAN  
Bálint Csaba - Dr. Tóth Tamás 

Szent István Egyetem, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet  

Mi a hitelszövetkezet? 

Szövetkezeti pénzintézet 

A hitelszövetkezet NEM takarékszövetkezet 

Tagi tulajdon és irányítás 

Not-for-profit jelleg (nyereség helyett szükséges 

többlet  tartalékalap) 

Cél: 

• Takarékosság ösztönzése (magas betéti 

kamat) 

• Kedvező árú hitel nyújtása (alacsony 

hitelkamat) 

• Pénzügyi termékek és szolgáltatások 

TAGOKNAK!!! 

A hitelszövetkezetek kialakulásának mozgatórugói 

Bankrendszer hátrányai: 

• Profitorientált hitelnyújtás 

• Nagyobb volumenű hitelek (cut-off szint) 

• Kisvállalkozók, gazdák, kisiparosok számára kedvezőtlen 

hitelkonstrukciók 

• Magasabb költségek mindkét oldalról 

• Nagyobb hitelezési kockázat 

• Pénzügyi hitelképesség („Kreditfähigkeit”) 

Hitelszövetkezet előnyei: 

• Mikrokörnyezet  személyes ismertségek 

• Erkölcsi hitelképesség („Kreditwürdigkeit”) 

• Könnyebb elérhetőség 

• Alacsonyabb költség (tranzakciós, kamat) és kockázat 

• Humánusabb adósságbehajtás 

• Szövetkezeti jelleg  szociális, kulturális attitűdök 

  Hitelszövetkezetek Kereskedelmi bankok 
Egyéb mikrofinanszírozási 

intézmények (MPI) 

Szerkezet 

Non-profit, tagi tulajdonban lévő 

szövetkezetek, nagyrészt a tagok 

betéteiből finanszírozva. 

Részvényesek tulajdonában lévő 

profitorientált intézmények. 

Jellemzően külső hitelek, 

támogatások és/vagy befektetők által 

finanszírozott intézmények. 

Klientúra 

Tagok közti kötelék az alapján, ahol 

élnek, dolgoznak, vagy amiben 

hisznek. Szolgáltatások kiterjesztése 

a szegényekre és a társadalom 

szélesebb körére, amely 

versenyképes árakat és díjszabást 

tesz lehetővé. 

Általában közepes és magas jövedelmű 

ügyfelekkel dolgozik, az ügyfelek köre 

nincs meghatározva. 

Célközönség az alacsony jövedelmű 

tagok/ügyfelek, főleg nők, akik 

ugyanahhoz a közösséghez 

tartoznak. 

Irányítás 

Az igazgatótanács tagjait a tagok 

választják. Egy tag-egy szavazat 

elve. 

A részvényesek választják a fizetett 

igazgatóságot, akik nem feltétlenül 

ugyanazon közösség tagjai, illetve a bank 

szolgáltatásának használói. A szavazatok 

a részvénytulajdon arányának megfelelő 

súllyal szerepelnek. 

Kinevezett igazgatótanács vagy 

fizetett alkalmazottak által irányított 

intézmények. 

Jövedelmek 

Nettó jövedelem felhasználásával 

alacsonyabb hitelkamat, magasabb 

betéti kamat és új termékek, 

szolgáltatások fejlesztése. 

Részvényesek a részvénytulajdonuk 

arányában kapnak részesedést a 

nyereségből. 

A nettó jövedelmet tartalékképzésre 

fordítják, vagy szétosztják a 

befektetők körében. 

Termékek, 

szolgáltatások 

Teljes körű pénzügyi szolgáltatások, 

elsősorban a megtakarítások, hitelek, 

az átutalások és a biztosítás körében. 

Teljes körű pénzügyi szolgáltatások, 

beleértve a befektetési lehetőségeket. 

Fókuszban a mikrohitel. Egyes 

intézmények kínálnak megtakarítási 

termékeket és átutalási 

szolgáltatásokat is. 

Szolgáltatás-

átadás 

Központi iroda, ATM, POS 

eszközök, mobiltelefon, internet 

Központi iroda, ATM, POS eszközök, 

mobiltelefon, internet 
Közösség rendszeres felkeresése 

Hitelszövetkezetek kontra egyéb 

pénzintézetek 

Szövetkezeti bankrendszerek típusai 
 

Kétszintű 

• Szövetkezet közvetlenül kapcsolódik a központi bankhoz 

• Pl. Rabobank (Hollandia), Takarékbank (Magyarország) 

Háromszintű 

• A szövetkezet és a központi bank közé regionális bankok ékelődnek 

• Pl. Credit Mutuel (Franciaország) 

Háromszintű vegyes 

• Közvetlenül és regionális bankokon keresztül kapcsolódó szövetkezetek is megtalálhatóak 

• Pl. DZ bankrendszer (Németország) 



WOCCU 

 

Takarék- és Hitelszövetkezetek Világtanácsa 

(World Council of Credit Unions) 

 

Célja: 

•Segítség a tagoknak a takarék- és 

hitelszövetkezetek szervezésében, bővítésében, 

fejlesztésében 

•Tagok érdekképviselete 

•Szövetkezeti pénzügyi segítségnyújtás 

•Tapasztalat- és információcsere 

•Szolgáltatás: pénzügyi, oktatás, 

intézményfejlesztés 

 

A WOCCU a számok tükrében (2011): 

•100 országban 51.013 db hitelszövetkezet 

196.498.738 taggal 

•7,8 %-os lefedettség 

•Betétállomány: 1.221.635.067.920 USD 

•Hitelállomány: 1.016.243.687.593 USD 

•Tartalékállomány: 141.314.921.922 USD 

•Tőkeállomány: 1.563.529.230.923 USD 

 

7 regionális konföderáció: 

Ázsia (ACCU), Afrika (ACCOSCA), Ausztrália 

(AFCUL), Kanada (CUCC), Karib-tenger 

(CCCU), Latin-Amerika (COLAC), USA (CUNA) 

 

Szövetkezeti alapelvek: 

•Nyitott és önkéntes tagság 

•Demokratikus irányítás 

•Diszkrimináció-mentesség 

•A tagok szolgálata 

•A feleslegek tagok közötti felosztása 

•Pénzügyi stabilitás megteremtése 

•Folyamatos oktatás és képzés 

•Együttműködés a szövetkezetek között 

Hitelszövetkezet 

létrehozásának 

modellje 

Bővítés, termékek 

és szolgáltatások 
Hálózatépítés 

Alapelvek és eljárások Marketing Partnerségek és szövetségek 

Pénzügyi tudományágak 
Megtakarítás 

mozgósítás 
Hálózatok 

Üzleti tervezés Új termék fejlesztése 
Tranzakciós szolgáltatások 

- fizetés, átutalások, kártyák 

Megtakarítási és 

hitelrendszerek 
Fiókirodák Informatikai rendszerek 

Információs technológia 

(IT) 

Külkapcsolatok 

elmélyítése 

Irányítás 

Megfizethetőség. Elérhetőség. Hozzáférhetőség 

Hatékonyság és 

strukturáltság, a 

költségek csökkentése és 

a tagok 

megtakarításainak 

védelme. 

A pénzügyi 

szolgáltatások 

megfelelő keverékének 

létrehozása, a 

megtakarításoknak, 

mint a központi 

finanszírozás legfőbb 

forrásainak 

mobilizálására, 

valamint a 

külkapcsolatok 

drasztikus bővítésére. 

A források csoportosítása 

az új technológiák 

beszerzése és a szolgáltatás-

hozzáférési pontok széles 

hálózatának kialakítása 

érdekében. 

WOCCU - Koncepció  

WOCCU - Lobbitevékenység  

 

• Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) 

• Nemzetközi Számviteli Szabvány Testület (IFRS) 

• Európai Unió (EU) 

• Szegényeket Segítő Tanácsadó Csoport (CGAP) 

• Világbank 

• Nemzetközi Valutaalap (IMF) 

• Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) 

Felhasznált források: 

•Bátori L.:  A  Raiffeisen-i szövetkezeti mozgalomról. Szövetkezés, 1997/1-2. 129-139. o. 

•Chornitzer P. (1994): Szövetkezeti bankok integrált együttműködése Nyugat-Európában. Állami Bankfelügyelet Felügyeleti Füzetek 

•Gergely S.: A magyar takarékszövetkezetek története és modernizációja. OTSZ Bp. 1994. 25.o. 

•Ian MacPherson. Hands Around the Globe: A History of the International Credit Union Movement and the Role and Development of World Council of Credit Unions, 

Inc. Horsdal & Schubart Publishers & WOCCU, Victoria, Canada 1999. 

•Ihrig K. (1937): A szövetkezetek a közgazdaságban. Első Kecskeméti Nyomda és Hírlapkiadó Rt. 

•Laczó F.: Szövetkezeti bankok működése piacgazdaságokban. Bankszemle, 1993/6. 42-55. o. 

•Moizs A. – Szabó G.: A szövetkezeti hitelintézetek története, jelenlegi rendszere és sajátosságai Magyarországon. Hitelintézeti Szemle, 2012/1. 67-85. o. 

•Pál J.: A szövetkezeti identitás alapjai. Szövetkezés, 1998/1. 49-56. o. 

•Simon S.: Nyugat-Európa legelterjedtebb szövetkezeti modelljei. Szövetkezetek Erdélyben és Európában, 2007. 317-347. o. 

•World Council of Credit Unions: http://woccu.org 

Raiffeisen-féle (mezőgazdasági) hitelszövetkezet Schulze-Delitzsch-féle (ipari) hitelszövetkezet 

Kezdetben falvakban, gazdálkodók érdekében – korlátlan 

szavatosság 

Kezdetben városokban, kisiparosok és kereskedők érdekében – 

kivételesen korlátlan szavatosság 

Szomszédsági viszony erős Szomszédsági viszony laza 

Erősen decentralizált és kis taglétszámú egységeket felölelő 

szervezet 
Nagy működési körzet, kiterjedt fiókhálózat 

Működésüket áltaalában nem tagokra nem terjeszthetik ki 

(hitelnyújtás) 

Üzletkörük nagy forgalmú és változatos, melléküzletek kötése 

nem tagokkal 

Hitelnyújtás meghatározott produktív célra                    Előlegkölcsön nyújtása 

Erkölcsi, etikai jelleg, szociokulturális célok Etikai jelleg, szociális elhivatottság kisebb mértékű 

Egyszerűbb ügyvitel és olcsó munkaerő Bankszerű működés 

Csekély mértékű üzletrésztőke Saját tőke növelésére nagy súlyt helyeznek 

Központi pénztárak alakításának szükségessége 
Hitelközpontot nem mindenütt létesítenek 
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Magyarországon a málnatermelés egyre csökkenő tendenciát mutat, a termőterületek 

folyamatosan csökkenek, így a feldolgozó üzemek sem jutnak kellő mennyiségű gyümölcshöz, 

pedig megfelelő termésátlagok mellett jó piaci lehetőségek lennének benne (Fruitveb, 2011). A 

gyümölcs- és zöldségfajok vízoldható szárazanyag tartalma, más néven ˚Brix a friss fogyasztás 

és a feldolgozóipar számára is egy fontos érték meghatározó tényező. Kísérletünk célja az volt, 

hogy kidolgozzunk egy módszert, melynek segítségével pontos meghatározást tudunk adni a 

málnában található vízoldható szárazanyag tartalomról, közeli infravörös spektroszkópia 

alkalmazásával. A gödöllői Kertészeti Intézet kísérleti telepéről származó 6 különböző fajtából 

összesen 76 minta került mérésre. A mintákat egész, illetve turmixolt formában is vizsgáltuk. 

Perten DA7200 (Perten Instruments) típusú közeli infravörös spektrométert használtunk a minták 

szkennelésére, amely 950-1650 nm-es hullámhossztartományban képes dolgozni. A referencia 

adatokat Krüss DR201-95 (A. Krüss Optronics) típusú digitális refraktométerrel mértük meg. Az 

adatokat Unscrambler 10.1 (Camo) szoftver segítségével értékeltük. A kalibrációs modellt PLS 

(részleges legkisebb négyzetek) használatával építettük fel, ahol kereszt-validációt alkalmaztunk. 

Különböző spektrum-transzformációs műveleteket alkalmaztunk, keresve a legkisebb hibával 

dolgozó modellt. A használt műveletek a következők voltak: első és másodlagos deriváltak 

(Savitsky-Golay), SNV (Standard Normál Variancia), MSC (Többszörös Szóródás Korrekció).  

A legkisebb hibával dolgozó modellt az egész minták esetében (R
2

CV = 0,67; RMSECV = 0,72) 

és a turmixolt minták (R
2

CV = 0,70; RMSECV = 0,66) esetében is a nyers spektrum adta. Az 1. 

derivált spektrum is szoros összefüggéseket adott mindkét esetben. A nyers minták esetében 

viszont a többi (2. derivált, SNV, MSC) transzformációs művelet értékelhetetlen eredményt 

adtak ellentétben a turmixolt gyümölcsökkel, ahol a 2. derivált kezelésű minták kivételével 

minden esetben szoros összefüggést mutattunk ki. Összességében megállapítható, hogy a Perten 

DA7200 közeli infravörös spektrométer alkalmas a málna vízoldható szárazanyag tartalmának 

mérésére, alacsony hibával. A nyers spektrum adta a legerősebb összefüggést és ez által a 

legkisebb hibával dolgozó modellt. Az egész és a turmixolt minták közötti különbség rendkívül 

alacsony, tehát felesleges a minták turmixolása a pontos eredményhez. A kalibrációs modell 

további minták hozzáadásával tovább javítható, a hibafaktor csökkenthető.  

 

Kulcsszavak: málna, vízoldható szárazanyag, közeli infravörös spektroszkópia 

 

A kutatást a TÁMOP-4.2.1. B-11/2/KMR-2011-0003 és a Szent István Egyetem, Mezőgazdaság 

és Környezettudományi Kar 9910-3/2013/TUDPOL és a KTIA-AIK-12 projectek támogatták. 
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  Egész gyümölcs Turmixolt gyümölcs 

R2
cal RMSE R2

cv RMSECV R2
cal RMSE R2

cv RMSECV 

Nyers spektrum 0,85 0,46 0,67 0,72 0,84 0,49 0,70 0,66 

1.derivált 0,85 0,45 0,43 0,90 0,88 0,40 0,65 0,72 

1.derivált+SNV 0,89 0,39 0,27 1,04 0,85 0,47 0,65 0,71 

1.derivált+MSC - - - - 0,84 0,47 0,65 0,71 

2.derivált - - - - - - - - 

2.derivált+SNV - - - - 0,98 0,14 0,19 1,10 

2.derivált+MSC - - - - 0,98 0,15 0,20 1,09 

SNV - - - - 0,85 0,46 0,71 0,66 

MSC - - - - 0,85 0,46 0,71 0,65 

A kutatást a TÁMOP-4.2.1. B-11/2/KMR-2011-0003 és a Szent István Egyetem, Mezőgazdaság és 
Környezettudományi Kar 9910-3/2013/TUDPOL és a KTIA-AIK-12 projectek támogatták. 

 

1. ábra: Turmixolt minták spektruma (950-1650 nm) 

2. ábra: Egész minták spektruma (950-1650 nm) 

1. táblázat: Spektrumtranszformációk eredményei 

R2
Cal: Kalibráció R2 értéke, RMSE: Négyzetes középhiba, R2

CV: Kereszt-validáció R2 értéke, RMSECV: Keresztvalidálás hibája, SNV: 
Standard Normál Variancia, MSC: Többszörös Szóródás Korrekció 

 

Kísérletünk célja az volt, hogy kidolgozzunk 
egy módszert, melynek segítségével pontos 
meghatározást tudunk adni a málnában 
található vízoldható szárazanyag tartalomról, 
közeli infravörös spektroszkópia 
alkalmazásával. A gödöllői Kertészeti Intézet 
kísérleti telepéről származó 6 különböző 
fajtából összesen 76 minta került mérésre. A 
mintákat egész, illetve turmixolt formában is 
vizsgáltuk. Perten DA7200 (Perten 
Instruments) típusú közeli infravörös 
spektrométert használtunk a minták 
szkennelésére, amely 950-1650 nm-es 
hullámhossztartományban képes dolgozni. A 
referencia adatokat Krüss DR201-95 (A. Krüss 
Optronics) típusú digitális refraktométerrel 
mértük meg. Az adatokat Unscrambler 10.1 
(Camo) szoftver segítségével értékeltük. A 
kalibrációs modellt PLS (részleges legkisebb 
négyzetek) használatával építettük fel, ahol 
kereszt-validációt alkalmaztunk. Különböző 
spektrum-transzformációs műveleteket 
alkalmaztunk, keresve a legkisebb hibával 
dolgozó modellt. A használt műveletek a 
következők voltak: első és másodlagos 
deriváltak (Savitsky-Golay), SNV (Standard 
Normál Variancia), MSC (Többszörös Szóródás 
Korrekció).  
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Szent István Egyetem, Állattenyésztés-tudományi Intézet 

___________________________________________________________________________________________ 

  

  

A bivaly kevésbé elterjed és szinte már feledésbe merült állatfaj Magyarországon. Ez szomorú 

tény. Pedig eme állatfaj nagy alkalmazkodóképessége lévén kiválóan tudná hasznosítani a 

gyengébb termőképességű területeket, amelyeket már az intenzív mezőgazdaság nem tud 

kihasználni. A bivalyból készült termékeket egyre nagyobb érdeklődés övezi a gasztronómiai 

élvezeteket kedvelők körében és ez jelentős piacot is jelent. Ezekkel a tulajdonságaival 

hozzájárulhat a vidék népességeltartó képességhez és a vidékfejlesztéshez is. 

A bivaly szoros rokonságban áll a szarvasmarhával, ezért felmerült a kérdés, hogy kimutatható-e 

lényeges különbség a húsuk között. Célunk az volt, hogy megvizsgáljuk azt, hogy az eltérő 

tartástechnológiából származó húsminták között van-e különbség, fogyasztói szempontból. 

Jelen esetben az érzékszervi tulajdonságokat befolyásoló tényezőket értékeltük ki. A vizsgálatok 

a kémhatás (pH), porhanyósság mérésére és a hússzínére vonatkoztak. A pH mérést vágást 

követő 45. percben valamint 24. órában végezték el, pH-STAR Matthäus
® 

– pH mérővel. A 

húsminták színét reflektancia spektrometriás módszerrel, Minolta
®
 CR 410 típusú 

Chromameterrel határoztuk meg az L*, a*, b* színrendszerben. 

A vizsgálatok során két hazai vágóhídról származó húsmintákat vizsgáltunk. A minták bivaly, 

magyar szürke marha és holstein-fríz állatokból származtak: hosszú felsálból és rostélyosból.  

Az eredmények alapján elmondható, hogy a legmagasabb pH értéke a magyar szürke marhának 

volt 7,58-as pH combban 45. percben, míg a legalacsonyabb a holstein-fríz hátszínében volt 24 

óra elteltével 

A színmérések adataiból kitűnik, hogy a magyar szürke marha hátszín minták friss 

metszésfelületének színe sötétebb, mint a bivalyé és a holstein-frízé. Meglepő és a fogyasztói 

vélekedéssel ellentmondó azonban az az eredmény, hogy a bivaly és a holstein-fríz minták 

méréseinek eredménye közel azonos.  

A E* a bivaly és magyar szürke marha hátszínének összehasonlításában a mérések alapján 

1,92, ami vizuális érzékelhetőség alapján az észrevehető kategóriába esik. Ugyanebbe a 

kategóriába esik a bivaly és a szürke marha hátszín holstein-frízzel történő összehasonlítása. 

A nyíróerő értékek meghatározása alapján elmondhatjuk, hogy a magyar szürke marhának van a 

legrágósabb húsa 5,57 kg. Ezzel szemben a várakozásnak megfelelően holstein-fríz fajtának 

voltak a legkisebb mért értékei 3,44 kg. A bivaly húsmintái a 5 kg körüli értéket mutatnak. 

A legnagyobb sütési vesztesége a várakozásokkal ellentétben a bivaly hús mintáinak volt, 

tömegének egy negyedét (25,17 %) vesztette el. A magyar szürke marha 23,94 %-ot és a 

holstein-fríz 23,22 %-ot veszítette a tömegéből. 

Következtetésképp megállapítható, hogy a bivaly és a két szarvasmarha fajta húsa között nincs 

számottevő különbség. Az értékek nem térnek el az általánosan elfogadott marhahús értékeitől. 

A különbségek csak olyan fogyasztó fedezheti fel, aki „gyakorlott” ezen a téren. Az eredmények 

közötti kismértékű eltérések a konyhatechnikai eljárások elfedtek. Ennek következtében a 

fogyasztók, könnyedén hamisítás áldozatai lehetnek. 
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HÚSMINŐSÉGI KÜLÖNBSÉGEK BIVALY, MAGYAR SZÜRKE 

MARHA ÉS HOLSTEIN-FRÍZ EGYEDEK KÖZÖTT 
Drobnyák Árpád1 – Kovács Alfréd1 – Weber Mária1 

 1Szent István Egyetem MKK Állattenyésztés-tudományi Intézet 

2103 Gödöllő, Páter K. u. 1. 

BEVEZETÉS 

A bivaly kevésbé elterjed és szinte már feledésbe merült állatfaj Magyarországon. Ez szomorú tény. Pedig eme 

állatfaj nagy alkalmazkodóképessége lévén kiválóan tudná hasznosítani a gyengébb termőképességű területeket, 

amelyeket már az intenzív mezőgazdaság nem tud kihasználni. A bivalyból készült termékeket egyre nagyobb 

érdeklődés övezi a gasztronómiai élvezeteket kedvelők körében és ez jelentős piacot is jelent. Ezekkel a 

tulajdonságaival hozzájárulhat a vidék népességeltartó képességhez és a vidékfejlesztéshez is.  

A bivaly szoros rokonságban áll a szarvasmarhával, ezért felmerült a kérdés, hogy kimutatható-e lényeges 

különbség a húsuk között. Célunk az volt, hogy megvizsgáljuk azt, hogy az eltérő tartástechnológiából származó 

húsminták között van-e különbség, fogyasztói szempontból. 

ANYAG ÉS MÓDSZER 

Jelen esetben az érzékszervi tulajdonságokat 

befolyásoló tényezőket értékeltük ki. A szövetmintákat 

post mortem vettük. 

A vizsgálatok a kémhatás (pH), porhanyósság 

mérésére és a hússzínére vonatkoztak. A pH mérést 

vágást követő 45. percben valamint 24. órában 

végeztük el, pH-STAR Matthäus® – pH mérővel. A 

húsminták színét reflektancia spektrometriás 

módszerrel, Minolta® CR 410 típusú Chromameterrel 

határoztuk meg az L*, a*, b* színrendszerben. 

A nyíróerő érték méréséhez a fagyasztott 

hátszín mintákat kiolvasztottuk, majd egy konyhai grill 

sütőben (Cucina HD 2430, Philips, Németország) 

sütöttük 72 ºC-os maghőmérsékletig. A megsütött 

hátszín darabokból minta testet vágtunk. A sütés 

megkezdése előtt a hátszín darabok súlyát lemértük és 

lejegyeztük ezt a műveletet a sütés után újra 

elvégeztük. 
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 1. Ábra: pH mérés eredményei  

L* a* b* 

Bivaly 
átlag 30,936 16,331 11,276 

szórás 3,315 3,179 3,150 

Magyar szürke marha 
átlag 31,902 17,957 10,943 

szórás 2,826 1,936 2,058 

Holstein-fríz 
átlag 30,456 17,758 9,990 

szórás 2,720153 2,244553 0,826015 

2.Ábra: A színmérés eredményei 

EREDMÉNYEK 

A legnagyobb sütési vesztesége a bivaly hús 

mintáinak volt (25,17 %). A magyar szürke marha 

(23,94 %) és a holstein-fríz (23,22 %) minták 

veszteségei közel esnek egymáshoz 

KÖVETKEZTETÉSEK 

A kapott eredmények minden esetben a normál marhahús értékeivel megegyeztek. A bivaly, a magyar 

szürke marha és a holstein-frízek egyedektől származó hús között csak a „gyakorlott” fogyasztó tud színe alapján – 

nyers állapotban – különbséget tenni. A kis mértékű eltéréseket is a konyhatechnikai eljárások teljesen elfedhetnek. 

Egyik esetben sem tudtunk szignifikáns, statisztikailag igazolható különbséget detektálni. A vizsgálatokat kis 

minta-elemszámmal hajtottuk végre, ezért szükség lenne nagyobb elemszámmal történő megismétlésére. Célszerű 

lenne valamely húsmarha fajta mintáival is elvégezni a vizsgálatokat 

A nyíróerő értékek meghatározása alapján elmondhatjuk, 

hogy a magyar szürke marhának van a legrágósabb húsa. 

Ezzel szemben a holstein-fríz fajtának voltak a legkisebb 

mért értékei. 

A pH és színmérés eredményei az 1. és 2. ábrán láthatóak. 

 



AZ IGÁSHASZNOSÍTÁS 
 

HAJDÚ PÉTER – DR. HORVAINÉ DR. SZABÓ MÁRIA 
 

Szent István Egyetem, Állattenyésztés-tudományi Intézet 

 

 
Az emberek a földművelés nehéz munkáit megpróbálták hatékonyabbá tenni, s Kr.e. III-IV. 

évezredben már elkezdtek igaerőt alkalmazni. Az évezredek során sikerült az alkalmazott 

eszközöket, módszereket tökéletesíteni, valamint a célirányos tenyésztési munka is meghozta 

gyümölcsét. A gépek megjelenése, és térnyerése szinte eltörölt mindent, ami az igáshasznosításhoz 

kötődött. A napjainkban jelentkező gazdasági és környezetvédelmi problémák, melyek a gépesítés 

lehetőségeit korlátozzák, alternatív megoldási lehetőségek kidolgozását sürgetik. Egy ilyen alternatív 

lehetőségként merült fel, hogy – rég elfeledett segítőinket – az állatokat ismét szolgálatba kellene 

állítani, mivel a kis és közepes méretű gazdaságokban egyaránt képesek a gépek szinte teljes 

kiváltására, mind a növénytermesztés, mind pedig az állattenyésztés területén. 

A jelen dolgozat célja a téma szakirodalmi összegzése, továbbá az igás hasznosítás lehetőségeinek 

és jelen helyzetének vizsgálata a ló fajban, melyhez a Magyar Hidegvérű Lótenyésztő Országos 

Egyesület nyújtott segítséget tenyésztési adatok szolgáltatása, illetve az egyesület tagjai kérdőíves 

felmérésem során, annak kitöltésével. Ennek oka, hogy a hidegvérű fajták a legjelentősebbek 

hazánkban a ménlétszám alapján (GULYÁS, 2008). Összesen 302 db kérdőívet küldtünk el, melyek 

közül 145 db érkezett vissza. A kérdőív három témakört érintett: általános gazdasági, tenyésztési és 

hasznosítási jellemzőket. Az egyesület által kiadott törzskönyvi adatok a ménállomány (n=186) 

vizsgálatára adtak lehetőséget.  

A kérdőívek kiértékelése alapján megállapítható, hogy a mintában (n=145) a legnagyobb 

gyakorisággal előforduló igáshasznú fajta a magyar hidegvérű ló (62%). A gazdaságok többsége 

önálló tenyészet (84%), a telepek túlnyomó részében (60%) csupán 1-5 egyed található. Az állomány 

78%-a 10 évesnél fiatalabb állatokból áll, amelyben a mének és a kancák aránya megfelelőnek 

mondható, mely tendencia a növekvő állatlétszám ellenére sem változott.  A válaszadók szerint az 

igásállat használata olcsóbb, illetve az elvégzett munka minősége is jobb a gépek által végzettnél. Az 

egyesület törzskönyvét elemezve megállapítható, hogy az aktív fedezőmének közül a legtöbb 

Veszprém megyében (14%) található, de Borsod-Abaúj-Zemplén megyében nincs aktív mén 

bejegyezve. A mének testméretei összefüggésben állnak a genotípussal, a minőségi osztályokba 

sorolással. Megállapítást nyert, hogy a hazai ménállomány egyedei – a percheron fajtába tartozók 

kivételével – a marmagasság tekintetében megfelelnek a fajtastandardben megadott 

követelményeknek. 

Környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve ajánlható az igás állatok használata. Mivel az 

állatok takarmánya megújuló energiaforrás, a károsanyag kibocsátás elenyésző, valamint kevesebb 

környezeti kárt okoznak a gépeknél. Továbbá a hasznosítás lehetőséget teremt az igáshasznú fajták 

fenntartásához, valamint a jobb minőségű haszonállatok előállítása mellett megőrizhetjük őseink 

hagyományait is. Erre a feladatra pedig leginkább hidegvérű fajtákat célszerű használni. Továbbá 

javasolható az igáshasznosítás elméleti- és gyakorlati oktatásának bevezetését is. 
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Bevezetés 

Az emberek a földművelés nehéz munkáit megpróbálták 

hatékonyabbá tenni, s Kr.e. III-IV. évezredben már elkezdtek 

igaerőt alkalmazni. Az évezredek során sikerült az alkalmazott 

eszközöket, módszereket tökéletesíteni, valamint a célirányos 

tenyésztési munka is meghozta gyümölcsét. A gépek 

megjelenése, és térnyerése szinte eltörölt mindent, ami az 

igáshasznosításhoz kötődött. A napjainkban jelentkező gazdasági 

és környezetvédelmi problémák, melyek a gépesítés lehetőségeit 

korlátozzák, alternatív megoldási lehetőségek kidolgozását 

sürgetik. Egy ilyen alternatív lehetőségként merült fel, hogy – 

rég elfeledett segítőinket – az állatokat ismét szolgálatba kellene 

állítani. 

 

Lehetőségek 

Napjainkra a mezőgazdaság minden területét gépesítették, mely 

folyamat sok esetben komoly környezetvédelmi problémákat 

eredményezett. Így az erdészetekben a természetvédelmi 

szempontokat figyelembe véve kifogásolható tarvágás 

módszerét fokozatosan váltja fel a szálaló fakitermelés. Ez 

utóbbi során lékeket vágnak a faállományba, ami nem károsítja 

a környezetet, azonban a nagyméretű gépekkel már nem lehet 

eljutni a favágás helyszínére. Itt kerülnek képbe a lovak, melyek 

vonóláncos megoldással, vagy lovas famegközelítővel húzzák a 

fát a lerakatig, illetve onnan lóvontatású szállítójárművekkel 

szállítják el. 

 
Az igásállatok használatának oka 

Nem csak erdőkben, de állattartó telepeken is van lehetőség lovak 

használatára. Különösen kis, és közepes méretű, extenzív 

húshasznú állatokat tartó gazdaságok számára előnyös e módszer. 

Ennek oka, hogy az anyagmozgatás, a legelők karbantartásának, 

az állomány és a karámok ellenőrzésének műveletei is 

elvégezhetők. Továbbá lovardákban is ménesgazdaságokban is 

alkalmazhatók a lovak ugyan ezen feladatok elvégzésére. 

Mindazonáltal bio-, kis és közepes méretű növénytermesztő 

gazdaságokban és kertészetekben is meggondolandó az igás 

állatok használata. Lovas fogatokkal tulajdonképpen minden 

művelet elvégezhető s az egyre növekvő igények kielégítésére a 

gépgyártók is modern lóvontatású eszközöket készítenek. Ezen 

felül bizonyos növénykultúrákban (Dhalia, Canna sp.) csupán ez 

az egyetlen járható út. 

 

Anyag és módszer 

Összesen 302 db kérdőívet küldtünk el, melyek közül 145 db 

érkezett vissza. A kérdőív három témakört érintett: általános 

gazdasági, tenyésztési és hasznosítási jellemzőket. Az adatok 

elemzése az SPSS 18.0 programcsomaggal történt 

 

Eredmények 

A kérdőíves felmérésből kiderül, hogy a gazdák kb. 60%-a 

kevesebb, mint 5 egyedet tart. A telepek 62%-ában pedig a magyar 

hidegvérű fajta volt fellelhető, tehát ez az uralkodó fajta e 

fajtakörben.  
 

 
Földművelés igásállattal 

 A megkérdezettek többsége igáshasznosítás céljából űzi 

tevékenységét. Tenyésztői munkájuk során a küllemet és a 

származást tartják a legfontosabb szempontnak, míg a 

munkakészség kevésbé fontos. A tenyésztők állataikat kiképzik, de 

földjeiket csak kevesen művelik meg igásállattal. Ennek oka 

valószínűleg az, hogy vállalkozók szolgáltatásait veszik igénybe, 

továbbá egyéb feladatokat látnak el velük. Akik mégis lovaikkal 

művelik földjeiket, azok főként anyagi okokból teszik, de sokuk 

szerint nem elhanyagolható az elvégzett munka minősége és a 

hagyományőrzés sem. Az eladásra szánt állatokat főként 

gazdálkodók vásárolják meg és tenyésztés céljából. 

 

 
Szelekciós szempontok megoszlása 

Javaslatok 

Környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve ajánlható az igás 

állatok használata. Mivel az állatok takarmánya megújuló 

energiaforrás, a káros anyag kibocsátás elenyésző, valamint 

kevesebb környezeti kárt okoznak a gépeknél. Továbbá a 

hasznosítás lehetőséget teremt az igáshasznú fajták fenntartásához, 

valamint a jobb minőségű haszonállatok előállításár, emellett 

megőrizhetjük őseink hagyományait is. Erre a feladatra pedig 

leginkább hidegvérű fajtákat célszerű használni. Továbbá 

javasolható az igáshasznosítás elméleti- és gyakorlati oktatásának 

bevezetését is. 
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A VIDÉKI TÉR FEJLESZTÉSÉNEK TERMÉSZETVÉDELMI 

SZEMPONTÚ HATÁSBECSLÉSE EGY KISKUNHALAS KÖRNYÉKI 

HULLADÉKLERAKÓ JÖVŐBENI KÁRMENTESÍTÉSÉNEK PÉLDÁJÁN 
 

KENDE ZOLTÁN 
 

Szent István Egyetem, Gödöllő 

 

 

A vidékfejlesztés egyik sarokköve napjainkban az, hogy egyre inkább előtérbe kerül az elmúlt 

száz–százötven év emberi beavatkozásának a természeti környezetre gyakorolt hatása. Számos 

esettanulmány, elmélet és elképzelés került napvilágra már egy-egy táj átalakulásának pontos 

okairól és eredményeiről. Ezeket az elméleteket és eseteket áttanulmányozva rá lehet jönni, 

komoly problémával állunk szemben és, hogy nagy részük antropogén eredetű. A felismerések 

hatására ezeket az átalakult tájakat a lehetőségekhez mérten a legújabb tudományos eredmények 

és technológiák birtokában folyamatosan megpróbáljuk visszaállítani az eredeti, vagy legalább 

ahhoz közeli állapotukba. Ám minden helyreállítási törekvés is egyben egy újabb beavatkozás a 

természet folyamataiba, éppen ezért pontosan meg kell tervezni minden beavatkozást, legyen az 

jó szándékú helyreállítás, vagy egy szükséges új gazdasági beruházás. Kutatásom során 

megvizsgáltam Kiskunhalas környékén egy ilyen jó szándékú helyreállítási elképzelést és annak 

jövőbeni várható hatását. Vizsgálataim során arra a kérdésre kerestem a választ, vajon a tájat és a 

tájtörténetet ismervén milyen természeti hatásai lehetnek egy ilyen beavatkozásnak a tájra. 

Az eredményeim alapján kiderül, hogy a város melletti hajdani tó medre napjainkban is magas 

ökológiai potenciállal bír, mivel a mai napig üdébb a környező magasabban fekvő területektől. A 

magas talajvízállásnak köszönhetően valószínűsíthető, hogy a hulladéklerakó kármentesítése 

nyomán, a mélyebben fekvő területeken újra meg fog jelenni a víz, így egy üde lápos terület 

alakulhat ki. Az általam végzett cönológiai felvételezés eredményei alapján kijelenthető, hogy a 

területen nagy szükség van a helyreállításra, hiszen az endemikus növényzetnek nyoma sincs. A 

felvételezés során kapott adatok jó kiindulási alapot adhatnak a jövőbeni tájalakulás 

vizsgálatához, mutatva, hogy milyen biotikus és abiotikus tényezők játszottak szerepet a 

területen a kármentesítés előtt és után. 

Javaslataimat a kapott eredmények, a hatályos jogszabályok és a természet- és környezetvédelmi 

alapelvek figyelembevételével fogalmaztam meg, melyben kitérek a kármentesítés utáni 

tájrendezés fontosságára és a hajdani élővilág jelenkori megjelenésének lehetőségére. Továbbá a 

tájfejlődés jövőbeni vizsgálatához fogalmazok meg monitoring lehetőségeket, módszereket, 

ugyanis a kármentesítés után a terület egy újonnan kialakuló ökológiai folyosó része lesz, amely 

a várostól északra és délre fekvő védett természeti területeket köti majd össze.  Így maga a táj 

további figyelmet igényel, mivel a jövőben visszatérő növényi és állati populációkon fog múlni a 

kialakuló környezet természetessége és értéke. 
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Hulladéklerakó jövőbeni kármentesítésének természetvédelmi szempontú hatásbecslése 

Kiskunhalason 

Készítette: Kende Zoltán, Szent István Egyetem, (2012-2013) 

e-mail: zoltan.kende@outlook.com 

1. Problémafelvetés: 
Kiskunhalas belterületén található 

egy hulladéklerakó, amelyet az 

1960-as évektől használtak, egészen 

1993-ig, a telep bezárásáig. A 30 

éves időszak alatt mintegy 224 000 

m3 kevert lakossági és inert hulladék 

került lerakásra a nagyjából 11 

hektáros területen.   

2. A téma aktualitása: 
hulladéklerakó kármentesítésére 

lehetőség nyílt a KEOP-

2.4.0/B/2F/10-11-2012-0001 

azonosítószámú projekt keretében; 

A pályázat 1. fordulóján nyert 

támogatásból elkészült egy 

tényfeltárási dokumentáció; 

A tényleges kármentesítés 2013 I. 

félévében fog megtörténni; 

A beavatkozás kihatással lesz a táj 

természeti és környezeti állapotára. 

3. Célkitűzéseim a következők 

voltak: 

A táj változásának vizsgálata; 

A hulladéklerakó vegetációjának 

cönológiai felmérése és kiértékelése; 

A táj természeti és környezeti 

állapotának értékelése; 

Monitoring és tájrendezési 

javaslatok megfogalmazása. 

4. Vizsgálati módszerek 
I. Megvizsgáltam a kármentesítendő 

területtől északra (T1), illetve délre 

(T2) található védett természeti 

területek természeti értékeit a létező 

és a saját eredményeim alapján. 
II. A táj változásának vizsgálatához  

a Katonai Felmérések térképeit, az 

1976-ban készített Hazai-féle és az 

1993-as topográfiai térképet, 

valamint a 2000,2005 és 2009-ben 

készült Ortofótókat használtam fel. 

III. A hulladéklerakó területén (T3) 

cönológiai felvételezést végeztem, 

amelyet BRAUN-BLANQUET (1951) 

módszere alapján, készítettem. Az 

eredményeket diagramokon 

5. Eredmények I.a. : A Fejetéki 

mocsár (T1) Természetvédelmi 

Terület flórája és faunája: 

3 fokozottan védett és 35 védett 

növénynek ad élőhelyet többek 

közt: 

pókbangó (Ophrys sphegodes); 

vidrafű (Menyanthes trifoliata); 

buglyos szegfű (Dianthus 

superbus); 

kornicstárnics(Gentiana 

pneumonanthe). 

gyurgyalag (Merops apiaster); 

erdei és tavi béka (Rana 

dalmatina, R. ridibundus); 

5. Eredmények I.b. : A 

kiskunhalasi Csetényi-park (T2) 

helyi jelentőségű védett természeti 

területen  

Legjellemzőbb védett fajok 

(TERNYÁK, 2002 ; és saját 

megfigyeléseim alapján): 

agár kosbor (Orchis morio); 

mocsári aggófű (Senecio 

paludosus); 

mocsári kosbor (Orchis laxiflora 

ssp. Palustris); 

mocsári teknős (Emys 

Orbicularis); 

gyepi béka (Rana temporaria); 

vízi sikló (Natrix natrix). 

T1 

T2 

T3 

T4 

5. Eredmények III. 
A hulladéklerakó területén végzett 

cönológiai felvételezés során 32 db 

növényfaj került elő, amely nagy 

része invazív gyom volt. Védet faj 

nem volt jelen, a két fő domináns faj 

a siskanád (Calamagrostis epigeios), 

tarackbúza (Agropyron repens) A 

terület az „U4 – Telephelyek, 

roncsterületek és hulladéklerakók”, 

valamint az „U5 – Meddőhányók, 

földdel már befedett 

hulladéklerakók” Á-NÉR 

kategóriákba sorolható.  

A kapott adatok alapján a terület 

NÉMETH–SEREGÉLYES-féle (1989) 

skála alapján 1-es kategóriába 

sorolható.  

6. Összegzés: 
A vizsgálataim eredményeként 

igazolódott, hogy a hulladéklerakó 

kármentesítése valóban időszerű 

volt, ugyanis jelenléte a táj 

természetessége szempontjából 

jelentős környezeti és ökológiai 

teher. A kármentesítéssel egy új 

ökológiai zöld folyosó fog 

kialakulni, amelynek jelentős 

természetvédelmi szerepe lesz. 

Felhasznált irodalom és források: 
Horváth A. (2006): Kutatási jelentés: A kiskunhalasi Fejetéki mocsár Természetvédelmi Terüelt 

kezelési tervét megalapozó 2006. évi állapotfelmérés, Vácrátót 73 p. TJM-22.758. 

Ternyák J. (1993): Védett növények Kiskunhalas környékén. Rendezvény- és Programiroda: Városi 

Ifjúsági Műhely, Kiskunhalas, 36 p. 

5. Eredmények II.: 
A táj változásának a vizsgálata során 

kiderült, hogy Kiskunhalas városa 

mellett hajdan egy tórendszer 

húzódott, mintegy 6 km hosszan és 

átlagosan 50 m szélességben (1. ábra).  

 

 

 

 

 

 

 
1.ábra: A táj alakulása a Katonai felmérések 

folyamán (Forrás: Arcanum, 2006) 

A lecsapolások egészen napjainkig 

tartottak, így a hajdani táj képéhez 

viszonyítva ma már egy teljesen más 

világot láthatunk.  

 

 

 

 

 

 

 

2. ábra: A vizsgált területek változása a 

2000-es években (Forrás: FÖMI, 2012) 

A 2000-es években felgyorsult a táj 

változása. Az ezredfordulón készült 

ortofotón (2.A-C. ábra) látható, hogy 

a hulladéklerakó mellett lévő két 

horgásztó (T4) közül az egyik már 

megépült. Továbbá az is, hogy a 

Csetényi Park és a hulladéklerakó 

területén a szukcesszió kezdetleges 

szakaszban van még. 2005-ben a 

második horgásztavat alakították ki. 

2009-re pedig elérte a táj a mai 
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A mezőgazdaságban használt Bt-növényfajták által termelt toxinok környezetre és élő 

szervezetekre gyakorolt, toxikus hatásainak meghatározása kiemelt feladat, mivel a toxin 

folyamatosan termelődik a növényben, ezért hosszú ideig a környezetben marad. 

  

Kutatásaink során két rovarrezisztens transzgenikus kukoricafajta (MON 810, DAS 59122-7) és 

közel izogenikus vonalainak vízi ökoszisztémára gyakorolt hatásait vizsgáltuk. A kísérleti 

rendszer kialakítása során nyolc darab akváriumot rendeztünk be a Dunából, illetve a Velencei-tó 

nádasos kazettájából származó vízzel és iszappal. A rendszer beállítása után a vizsgált 

transzgenikus Bt-kukoricák és közel izogenikus vonalainak leveléből származó 

levéltörmelékeket helyeztük el a különböző akváriumokba. Ezt követően folyamatosan történt a 

víz- és levélminták begyűjtése a MON 810-es kukorica által termelt Cry1Ab-toxin koncentráció 

időbeni változásának vizsgálatához és a két transzgenikus kukorica által termelt Cry-toxinok 

akut és krónikus (reprodukcióra gyakorolt) hatásainak meghatározásához. A toxikus hatásokat 

nagy vízibolha (Daphnia magna) és egyiptomi csípőszúnyog (Aedes aegypti) lárvák esetében 

állapítottuk meg. 

 

Eredményeinkkel szeretnénk hozzájárulni a rovarrezisztens Bt-kukoricafajták környezeti 

kockázatainak megismeréséhez. 
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Bt-kukoricafajták által termelt Cry-toxinok hatása  
a vízi ökoszisztémára 
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A mezőgazdaságban használt Bt-növényfajták által termelt toxinok környezetre és élő szervezetekre gyakorolt, lehetséges toxikus 
hatásainak meghatározása kiemelt feladat, mivel a toxin folyamatosan termelődik a növényben, ezért hosszú ideig a környezetben 
marad, ami befolyásolja az ökoszisztémát.  

ANYAG ÉS MÓDSZER 

Vizsgálataink során két rovarrezisztens transzgenikus kukoricafajta (MON 810, DAS 59122-7) 
és közel izogenikus vonalainak vízi ökoszisztémára gyakorolt hatásait vizsgáltuk. A kísérleti 
rendszer kialakítása során nyolc darab akváriumot rendeztünk be a Dunából illetve a 
Velencei-tó egyik nádasos kazettájából származó vízzel és iszappal (1. kép). Három héttel a 
rendszer beállítása után a két vizsgált transzgenikus Bt-kukorica és közel izogenikus 
vonalának leveléből származó levéltörmelékeket helyeztük el a különböző akváriumokba (2. 
kép). Ezt követően a mintavételezés során, a kísérlet 0., 1., 2., 3., és 7. napján víz és 
levélmintákat gyűjtöttünk be a Cry1Ab-toxin koncentráció időbeni változásának 
vizsgálatához és az ökotoxikológiai tesztekhez.  

EREDMÉNYEK 

A Cry1Ab-toxin tartalom változásának vizsgálata során a vízmintákban és a közel izogenikus vonal levélmintáiban a toxin jelenlétét 
nem tudtuk kimutatni. A transzgenikus MON810 levélmintáiban viszont szignifikánsan csökkent a toxin mennyisége a Duna (1. ábra) és 
a Velencei-tó (2. ábra) esetében is.  

1. kép 

A MON 810-es kukorica által termelt Cry1Ab-toxin koncentráció időbeni változásának 
vizsgálatához a vízmintákban és a levélmintákban ELISA módszerrel határoztuk meg a toxin 
mennyiségét. Az ökotoxikológiai teszteket mind a két kukoricafajta esetében elvégeztük. A 
MON 810 által termelt Cry1Ab-toxin és DAS 59122-7 által termelt Cry34/35Ab1 toxinok akut és 
krónikus hatásait különböző vízi szervezeteken határoztuk meg. Az akut hatásokat nagy 
vízibolha (Daphnia magna) és csípőszúnyog (Aedes aegypti) lárvákon, a krónikus 
(reprodukcióra gyakorolt) hatásokat nagy vízibolha (Daphnia magna) egyedeken állapítottuk 
meg. 

2. kép 

A vizsgált transzgenikus kukoricák nem gyakoroltak akut toxikus hatást a vizsgált 
tesztszervezetekre. A különböző Bt-kukorica fajták és közel izogenikus vonalaik 
krónikus hatásait vizsgálva megállapítható, hogy: (i) a DAS 59122-7 és közel 
izogenikus vonala hatással voltak az utódok számára a kontrollhoz viszonyítva, 
viszont a két kukorica vonal között nem volt szignifikáns eltérés, (ii) az anyák 
túlélésére a DAS 59122-7 és közel izogenikus vonala nem voltak hatással, (iii) a MON 
810 és közel izogenikus vonala hatással voltak az anyák túlélésére a kontrollhoz 
képest, és a két kukorica hatásai között is  volt különbség (3. ábra). Az anyák 
nagymértékű elhullása miatt az utód produkció értékelésére ebben az esetben nem 
volt lehetőség. 

2. ábra:  Cry1Ab-toxintartalom a MON 810-es 
transzgénikus  kukorica levélmintáiban a 

Velencei-tó esetében  

1. ábra:  Cry1Ab-toxintartalom a MON 810-es 
transzgénikus  kukorica levélmintáiban a Duna 

esetében  

3. ábra:  A MON 810-es transzgénikus kukorica 
és közel izogenikus vonalának hatása a D. 

magna anya egyedek mortalitására 

JAVASLATOK 

• Az extrakciós módszer fejlesztése. 
• A hosszabb távú vizsgálatok preferálása. 
• A D. magna reprodukciós vizsgálatának ismétlése, 
fejlesztése. 
 

KÖVETKEZTETÉSEK 

A toxin erősen kötődik a természetes víz szárazanyag tartalmához. A vizsgált  Bt-
kukoricák nem gyakoroltak akut toxikus hatást a vizsgált tesztszervezetekre, 
amely az A. aegypti lárvák esetében feltételezhetően a specifikus receptorok 
hiányával magyarázható. A Cry1Ab-toxin akut hatásait D. magna tesztszervezeten 
korábban sem tudták igazolni. Az utód produkció kisebb mértéke a DAS 59122-7 
esetében elsősorban a kukorica levéltörmelékkel való táplálással magyarázható. A 
MON 810-es kukoricafajta hatással van a D. magna reprodukciójára.  
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A méz érzékszervi tulajdonságai közül az első, amivel találkozik a fogyasztó a színe, amit 

számos tényező befolyásol. A fajtamézek színükben is különböznek, de ezek is eltérhetnek, ha 

más-más helyről származnak. A mézkinyerés egyes folyamatai, illetve tárolás körülményei, ideje 

is hatással bírnak rá. Hazánkban egyre többen vágnak bele a méhészkedésbe, de értékesítés 

szempontjából tisztában kell lenni a fogyasztói igényekkel, kereslettel. Olyan színminősítési 

eljárásokat hasonlítottunk össze, melyeket bármely méhész elsajátíthat és használhat akár saját 

méhészetében is. 

 

A méz színét szubjektív vagy szubjektivitással terhelt módszerekkel mérik. Azért, hogy a 

színmérési lehetőségeket bővítsük és objektív képet kaphassunk a méz színéről, Lovibond 

műszerrel színkategóriákat határoztunk meg és ehhez kapcsoltan hasonlítottuk össze a fenti 

módszerrel a Minolta Chromameter és az érzékszervi vizsgálat eredményeit. 

 

Célunk volt megvizsgálni a fogyasztók mézzel kapcsolatos ismereteit és szokásait. Ezen felül az 

érzékszervi színminősítés eredményeit összehasonlítani a Lovibond műszer által kapott 

eredményekkel, továbbá a Lovibond műszer, illetve a Pfund-skála használatával kapott 

eredmények megegyeznek-e a Minolta műszer használatával kapott adatokkal. Majd a Minolta 

műszeres vizsgálat során eldönteni, hogy a fehér vagy a fekete háttér az ideálisabb. 

 

Lovibond műszerrel vizsgáltuk meg a 21 mézminta  színét.  Ezen eredményekhez párosítani 

lehet a Pfund-skálát, illetve ezekhez a színkategóriákat. Minolta Chromameter CR400-at 

használtuk L*a*b* értékek meghatározására. Fehér háttér alkalmazásakor a hársméz (1) 

kivételével az eredmények tükrözték a Lovibond színkategóriákba sorolást. Fekete háttér esetén 

a színkategóriák nem követik egymást olyan egységesen, mint a fehér háttér alkalmazásakor, 

továbbá az árnyalat (b*/a*) meghatározásakor sem. Kiszámoltuk a ΔE* értéket fehér és fekete 

háttérnél mért eredményekből. A fehérnél dominánsan csak nagy eltérések mutatkoztak, de az 

adott Lovibond kategóriájú mézek között kisebb az eltérés. A fekete háttérnél eltérések egész 

skálájával találkozhattunk, de a fehér háttérhez képest ritkábban tapasztaltuk kategórián belüli 

kisebb eltérést. 

 

Megállapíthattuk, hogy a fogyasztók számára fontos a méz színe és többségük tisztában van a 

szín és ásványianyag tartalom kapcsolatával. Az érzékszervi színminősítést szubjektivitása miatt 

nem minden esetben érdemes alkalmazni. A Lovibond színmérés szubjektivitással terhelt 

eredményeket ad. A Minolta Chromameter a méz színmérésének objektív módszere lehet, mivel 

L* és a ΔE* értékek összhangban vannak a Lovibond által alkotott színkategóriákkal, ami 

alapján fehér háttér alkalmazása javasolható. 
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 Bevezetés 

A élelmiszerek minőségével kapcsolatos növekvő igények nem mindig találkoznak az adott termékre vonatkozó pontosabb 

ismeretekkel. Különböző korcsoportokban felmértük a mézzel kapcsolatos alapismereteket, preferenciákat. Ez alapján 

kitűnik, hogy a fogyasztóknak összességében van ugyan egy általános képük a mézről, azonban jelentős többségük az 

akác- és vegyes mézet ismeri, pedig Magyarországon több tucat fajtamézet állítanak elő. Másik vizsgálatban mézek 

érzékszervi vizsgálatában a résztvevők nem csak a különböző fajtamézeket, de eltérő helyről származó azonos 

fajtamézeket is megkülönböztették. Ismét igazolódott, hogy a méz tulajdonságait számos tényező befolyásolja, melyek 

által az adott méz egyedivé válik. 

Következtetések, javaslatok: 

A fogyasztóknak van egy általános képük a mézről, azonban annak egyes tulajdonságaival, felhasználhatóságával, 

összetételével nincsenek tisztában. A méz egyedi termék, egyediségét az is mutatja, hogy azonos fajtamézek is 

különbözőek lehetnek, ezzel is színesítve a fogyasztók mindennapjait, lehetőséget adva a változatosságra. A hazai 

mézfogyasztás növelése érdekében tudatosítani kell a méz kedvező tulajdonságait és sokszínű felhasználhatóságát, illetve 

a mézfajták közötti különbségben rejlő, ki nem használt lehetőségeket.  

Anyag és módszer: 

A fogyasztók mézzel összefüggő tudásukat, ismereteiket zárt, illetve nyílt kérdést, Likert-típusú skálát tartalmazó 

önkitöltéses egyéni, írásos kikérdezéssel mértük fel. Az érzékszervi vizsgálat előtt a résztvevőket felkészítettük a 

legfontosabb kérdésekről, illetve a méz alaptulajdonságaival ismerkedtek meg. A mézkóstolón 21 db mintát 

sorakoztattunk fel. A mézminták azonos mennyiségű és minőségű kiszerelésben voltak. Az üvegeken csak számok 

szerepeltek. A vizsgálat közben vizet, almát és kekszet biztosítottunk. Mindenki saját belátása szerint választott 

kóstoláshoz mézet, illetve sorrendet. A méz megadott tulajdonságait 1-5-ig terjedő skálán jellemezhették, ahol az 1 a 

legkevésbé jellemzőt, az 5 pedig a leginkább jellemzőt jelentette. 
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Fajtaméz/Szín Átlátszó Sárga Barna 

4. Akác 4,6 3,6 1 

19. Akác 4,1 4,1 1,6 

Akác+hárs 3,9 2,1 2,7 

Akác+repce 2,3 3,8 1,4 

12. Mézharmat 1 3,1 2,7 

14. Mézharmat 3,9 3,1 2,1 

16. Mézharmat 2 1 4,4 

Fajtaméz/Íz Édes Savanyú Keserű 

 Eukaliptusz 2,8 2,4 2,3 

 Narancs 3,7 1,9 2,4 

7. Hárs 4,4 2,5 1 

11. Hárs 3,3 2,6 2,8 

Hárs+Napraforgó 3,3 2,2 3,5 

Eredmények 

A helyes összetevők sorából a színanyagokat és szerves anyagokat jóval 

kevesebben jelölték (1. ábra). A méz színe meghatározó, mivel ránézésre 

eldöntheti a vásárló, hogy neki az megfelel-e. A szín összefüggésben áll az 

ásványi-anyag tartalommal is. A méz kémhatása miatt érthető, hogy 

összetételében savak is megtalálhatóak, bár aki nincs tisztában a méz pH 

értékével, az kihagyja a savakat a méz összetevői közül. Legtöbben (59%) 

úgy gondolták, hogy a méz semleges kémhatású, (23%) a lúgos kémhatást 

jelölték. Legkevesebben (18%) tudták a helyes választ, a savas kémhatást. 

A fajtamézek közül a narancsmézet édesebbnek ítélték (3. ábra). 

Savanyúbbnak érezték az eukaliptusz mézet. A 7. mézet 1,1 ponttal 

édesebbnek ítélték, mint a 11., illetve hárs- és napraforgóméz keverékét. 

Savanyú íz megítélésekor szinte azonos értékeket kaptak, nem úgy a keserű 

íz kapcsán.  

Átlátszóság tekintetében a tiszta fajtamézek magasabb pontokat kaptak a 

vegyes mézeknél (5. ábra). A 4. akácmézet átlátszóbbnak ítélték a 19. 

akácméznél, illetve az akác és hárs vegyes mézet az akác- és repce vegyes 

méznél. A sárga szín tekintetében a legsárgábbnak a 19. akácmézet, majd az 

akác+repcemézet jelölték. Az akác+repceméznél 0,2 ponttal kevesebbet 

kapott a 4. akácméz. Csupán 2,1 pontot kapott az akác+hársméz. A 

legbarnábbnak az akác+hárs mézet jelölték 2,7 ponttal, ezt követi a 19. 

akácméz. Az akác+repceméz 0,2 ponttal kapott kevesebbet, mint a 19. 

akácméz. A 4. akácméz kereken 1 pontot kapott átlagban a barna szín 

megítélésénél.  

A három mézharmat között nagy különbségek figyelhetők meg. 

Legátlátszóbbnak a 14. mézet, majd a 16 és 12. mézet jelölték. A sárga szín 

tekintetében a 12. és 14. mézek azonos értékeket kaptak, a 16. méz 

jelentősebben kisebb pontszámot kapott. A barna színnél pont fordítva 

alakult a sorrend: legbarnábbnak a 16. mézet írták, ezt követi a 12. méz. 

Legkevésbé a 14. mézet tartották barnának. 

1. ábra: Méz összetevői a válaszadók szerint 

3. ábra:Mézek ízek szerinti megítélése 

5. ábra: Mézek színek szerinti megítélése  
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A magyarországi széles kárász (Carassius carassius) állomány az elmúlt egy 

évszázadban, de főleg az utóbbi ötven év folyamán erősen hanyatló tendenciát mutat, melyet 

elsősorban a megromlott környezeti feltételek indokolnak. 2012-ben a Magyar Haltani Társaság 

honlapján történő szavazás eredményeképpen a széles kárászt választották az év halának, 

ráirányítva a közvélemény figyelmét a fajra. Hazánkban a környező országok gyakorlatával 

ellentétben (pl. Ausztria, Horvátország, Szlovákia, Szerbia, Románia) célunk a védettségi státusz 

bevezetését megelőzni, ennek érdekében eredeti élőhelyeinek rehabilitációjával és telepítésekkel 

megerősíteni a hazai állományokat. Célomként a széles kárász indukált szaporítás 

technológiafejlesztést (alternatív ikrakezelés), ivadék nevelését, majd kitelepítését tűztem ki, 

valamint egy revitalizált helyen telepített széles kárászok növekedésének, megmaradásának 

megfigyelését élőhelyfelméréssel. 

A ponty indukált szaporítási technológiáját sikeresen alkalmaztam a széles kárász 

szaporítására. A termékenyítést és az ikra ragadóság elleni kezelést követően az ikrák inkubálása 

során az áztatott égertoboz (0,5kg/550l 12 h áztatás) hatásos védelmet nyújtott ikrákat 

veszélyeztető gombásodás (pl.: Saprolegnia) ellen. Fontos megemlíteni, hogy ebben az oldatban 

neveltük a lárvákat is, lárvaelhullást nem okozott.. A lárvák tartására először Óriás-Zugert (200l), 

majd nevelő kádakat (500l) használtunk, artemia, gyűjtött plankton, tubifex etetéssel. Előnevelés 

után az ivadékokat a tanszéki fóliás tóba telepítettük ki (10 m
3
). A nevelt ivadékok közül a 

Halbarát Vízprogramnak felajánlottunk és már kitelepítettünk 150 széles kárászt (~5cm). A 

veresegyházi Tavirózsa Környezet-és Természetvédő Egyesület által 2008-ban megkezdett lápi 

póc fajvédelmi mintaprogram keretén belül 550 széles kárászt (~1,5-3cm) telepítettem ki 

revitalizált élőhelyekre, ahol monitoring adatok alapján értékeltem a megmaradásukat, 

növekedésüket. Ezentúl még a saját szaporításból 850 kárászt telepítettünk ki fajmegsegítési 

célzattal 3 helyre (Isaszeg, Rajka, Szarvas; ~2-6cm). Véleményem szerint ez a viszonylag 

egyszerűen szaporítható, őshonos, ellenálló halfajunk fontos szerepet játszhat az elmocsarasodó, 

igényesebb halfajok számára alkalmatlan vízterek benépesítésében, ezáltal teremtve régi-új 

értéket hazánkban, nagyban növelve a magyar vidék vizes élőhelyeinek értékét. Munkám során 

szerzett tapasztalataimat szeretném bemutatni előadásom során. 
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Újabb adatok a széles kárász ex situ és in situ védelméhez 
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Szent István Egyetem, Mezőgazdaság –és Környezettudományi Kar,  Halgazdálkodási Tanszék, 2100, 

Gödöllő Páter K. u. 1. 

A magyarországi széles kárász (Carassius carassius) állomány az elmúlt egy 

évszázadban erősen hanyatló tendenciát mutat, melyet elsősorban a megromlott 

környezeti feltételekkel indokolhatunk. Hazánkban a környező országok 

gyakorlatával ellentétben (pl. Ausztria, Horvátország, Szlovákia, Szerbia, Románia) 

cél a védettségi státusz bevezetését megelőzni, ennek érdekében eredeti élőhelyeinek 

rehabilitációjával és telepítésekkel megerősíteni a hazai állományokat. Célomként a 

széles kárász indukált szaporítás technológia fejlesztést (alternatív ikrakezelés), 

ivadék nevelését, majd kitelepítését tűztem ki, valamint egy revitalizált helyen 

telepített széles kárászok növekedésének, megmaradásának megfigyelését 

élőhelyfelméréssel. 

 

Bevezetés 

Anyag és módszer 

A ponty indukált szaporítási technológiáját sikeresen alkalmaztam a széles kárász 

szaporítására. A termékenyítést és az ikra ragadóság elleni kezelést követően az 

ikrák inkubálása során áztatott égertobozzal (0,5kg/550l 12 h áztatás) kezeltem a 

vizet az ikrákat veszélyeztető gombásodás (pl.: Saprolegnia) ellen, mellyel 

kiválthatók különféle vegyszerek. Az ikrák keltetésére mini Zuger-üveg rendszert 

használtam. A lárvák kezdeti előnevelése is ebben az oldatban történt. A lárvák 

tartására először Óriás-Zuger (200l), majd nevelő kádakat (500l) használtunk, 

artemia, gyűjtött plankton, tubifex etetéssel. Előnevelés után az ivadékokat a 

tanszéki fóliás tóba telepítettük. A revitalizált élőhelyről villamos halászat útján 

szereztünk adatokat. 

Eredmények 

•A sikeres szaporítást követően, az égertobozos kezelés 

hatására a víz erőteljesen bebarnult, azonban, emiatt az 

ikrák inkubálása során semmilyen rendellenességet nem 

tapasztaltunk. Az égertoboz igazolta a szakirodalomban 

leírt antimikrobiális hatását. A keltetés során, sem az 

elpusztult, sem pedig az élő ikrákon nem jelent meg 

penész (pl.: Saprolegnia). A lárvák kezdeti nevelése is 

ebben a vízben történt, probléma nélkül. 

•A szaporítás és előnevelés után az ivadékok különböző 

élőhelyekre való kitelepítése következett. A Halbarát 

Víz program és a lápi póc fajvédelmi mintaprogram 

keretén belül 700 db, ezen kívül fajmegsegítési célzattal 

három helyre, összesen ki  850 kárászt telepítettünk ki. 

•A revitalizált élőhelyen a visszafogások alapján 

megállapítható, hogy a széles kárász megtalálta az 

életfeltételeit, gyarapodik és szaporodik.  

 

Következtetések, javaslatok 

Alternatív ikrakezelési megoldásként ajánlom az égertoboz használatát. A kísérlet során használt mennyiség 

viszont pontosításra szorul még. A revitalizált élőhely monitoring során szerzett tapasztalatok alapján javaslom 

további új élőhelyek kialakítását. 

1. Kép: Széles kárász 

2. Kép: Égertoboz 

3. Kép: Ikrák a Zuger 

üvegben 

4. Kép: A szaporítás 

képekben 
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A zöldségtermesztés a kertészet egyik nagy élelmiszertermelő ágazata. 2009-ben a világ 

összes zöldségtermelése elérte az 1 milliárd tonnát és azóta is folyamatosan emelkedő tendenciát 

mutat. A zöldségtermelés ágazatában a paradicsomtermelés nagy jelentőséggel rendelkezik, 

körülbelül 150 millió tonna paradicsomot állítunk elő évente, amelynek megközelítőleg a 30%-át 

a konzervipar dolgozza fel. 

Táplálkozás élettani szempontból a paradicsom sok értékes antioxidánst (színanyagokat, 

polifenolokat, vitaminokat) és ásványi anyagot tartalmaz. A ketchupok, szószok, mártások és 

más paradicsom alapú termékek elkészítéséhez, ipar paradicsomfajták termését használják fel. 

Ezek hagyományos bogyó-átlagtömegű, magas beltartalmi értékkel rendelkező fajták. 

Ugyanakkor fontos szem előtt tartani, hogy a bogyók beltartalmi értékét nagyban befolyásolja, a 

fajta genetikai potenciálja, az évjárathatás valamint a termesztéstechnológia helyes 

megválasztása. A beltartalmi értékek mérésének egyik sarokszáma a ºBrix, amely az összes 

vízoldható szárazanyagtartalmat jelenti. Az ipari paradicsomfajtáknál ez az érték átlagosan 5,5-

6,5%. A fajták genetikai hátterét tekintve, a bogyók szárazanyag-tartalma és mérete között 

negatív korrelációt lehet felfedezni. Esős évjáratban, ill. öntözés hatására a bogyók mérete 

megnő, a ºBrix pedig lecsökken, egyfajta hígulás figyelhető meg, ami a feldolgozóipar számára 

nem előnyös, hiszen nagy energiaközlés árán lehet sűríteni a készülő terméket.  

2013-as kísérletünkben a Strombolino F1, ipari cseresznye paradicsom fajtát használtuk mely, 

bár alacsonyabb termésmennyiséget, de magasabb beltartalmi értéket képes produkálni, így a 

feldolgozóipar, mint minőségjavítót használhatja. Ezen felül a különböző öntözővíz mennyiséget 

kapott állományokat mikorrhiza gombákkal is kezeltük, amelyek szimbiózisban élnek a 

paradicsommal, csatlakoznak a növény aktív gyökérrendszeréhez és nagymértékben megnövelik 

a felszívó felületet.  

A kísérlet öntözési része a várt eredményeket hozta. A kijutatott vízmennyiség pozitív 

befolyással volt a termésmennyiségre és negatívan hatott a termések beltartalmára. Az öntözés 

termésmennyiségre gyakorolt pozitív hatása nagyobb mértékű volt, mint a termések 

felhígításának mértéke, melynek következményeként az öntözés hatására jelentősen emelkedett a 

szárazanyaghozam. 

A mikorrhiza gombák által kifejtett hatás a termésmennyiséget tekintve semleges, ill. negatív 

volt, viszont a ºBrix értéket az öntözött állományokban jelentősen megnövelte. Az optimális 

vízadaggal és mikorrhiza gombával ellátott növényállomány, a kontroll állomány 

termésmennyiségének közel a dupláját produkálta viszont a ºBrix nem csökkent szignifikánsan. 
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Az öntözés és a mikorrhizálás hatása az ipari 

cseresznyeparadicsom termésmennyiségére és vízoldható 
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A kertészeti növényeink jelentős gazdasági 

szereppel rendelkeznek. A zöldségtermesztés 

a kertészet egyik nagy élelmiszertermelő 

ágazata. 2009-ben a világ összes 

zöldségtermelése elérte az 1 milliárd tonnát. A 

zöldségtermelés ágazatában a 

paradicsomtermelés nagy jelentőséggel 

rendelkezik. A világon, évjárattól függően, 

körülbelül 150 millió tonna paradicsomot 

állítunk elő évente, aminek megközelítőleg a 

30%-át a konzervipar dolgozza fel. A 

ketchupok, szószok, mártások és más 

paradicsom alapú termékek elkészítéséhez, 

determinált paradicsomfajták bogyóit 

használják fel. Ezek a hagyományos bogyó-

átlagtömegű fajták magas beltartalmi értékkel 

rendelkeznek. A beltartalmi értékek egyik 

fontos jelzőszáma a ºBrix, amely az összes 

vízoldható szárazanyagtartalmat jelenti. Az 

ipari paradicsomfajtáknál ez az érték 

megközelítőleg 5,5-6,5%. A fajták genetikai 

hátterét tekintve, a bogyók szárazanyag-

tartalma és mérete között negatív korrelációt 

lehet felfedezni. Kísérletünkben a 

Strombolino F1, ipari cseresznye paradicsom 

fajtát használtuk, melynek különböző 

öntözővíz mennyiséget kapott állományait 

mikorrhiza gombákkal is kezeltük. A 

kijutatott vízmennyiség pozitív befolyással 

volt a termésmennyiségre és negatívan hatott 

a termések beltartalmára. A mikorrhiza 

gombák által kifejtett hatás a 

termésmennyiséget tekintve semleges, ill. 

negatív volt, viszont a ºBrix értéket az 

öntözött állományokban jelentősen 

megnövelte. Az optimális vízadaggal és 

mikorrhiza gombával ellátott 

növényállomány, a kontroll állomány 

termésmennyiségének közel a dupláját 

produkálta viszont a ºBrix nem csökkent 

szignifikánsan. 

 

 

 




