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A tudományos diákköri munka lényege 

A hallgatók egy témavezető oktató (továbbiakban: konzulens) irányításával önálló 

kutatómunkát végeznek, mely által elmélyítik az elméleti oktatás során szerzett tudást, 

illetve a tananyagon túlmenő ismeretekre, esetleg gyakorlati tapasztalatokra is szert 

tesznek. Munkájuk eredményét írásban (TDK dolgozat) és szóban (TDK Konferencia) 

bemutatják, ami versenyszerűen elbírálásra kerül. 

 

A TDK munka folyamata 

1.Téma/konzulens választás 

2.A témához kapcsolódó szakirodalom áttekintése 

3.A kutatás/kísérletek/elemzés megvalósítása 

4.Az eredmények feldolgozása 

5.A TDK dolgozat elkészítése 

6.Részvétel a kari TDK Konferencián 

 

A TDK munkát célszerű legkésőbb a IV. félév elején elkezdeni, hogy annak teljes 

megvalósításához 1,5-2 év álljon rendelkezésre. 

 

TDK dolgozatok általános formai követelményei 

• A dolgozat terjedelme nem lehet 30 oldalnál kevesebb vagy 50 oldalnál több. 

A terjedelembe MINDEN (mellékletek, de még a címlap is) beletartozik. 

• Az egész dolgozat 1 fájl, amelynek mérete PDF-ben (!) nem lehet 10 MB-nál 

több. 

• Oldalméret A4. Minden margó 2,5 cm, Times New Roman betűtípus, 12 pt 

betűméret, 1,5 sorköz, sorkizárt. 

• Egyéb, itt nem szabályozott kérdésekben a Szakdolgozati útmutató az 

irányadó. Ha az Útmutató által javasolt tagolás adott témában nehezen 

értelmezhető, erőltetett, úgy – a konzulenssel egyeztetve – más tagolás is 

alkalmazható. 

• A dolgozatot az aláírt Hallgatói nyilatkozattal kell lezárni, ami lehetőleg külön 

lapra kerüljön. Ha ez a terjedelmi korlát (50 oldal) túllépését okozná, akkor az 

50. oldal alján kell elhelyezni. A PDF változatba is aláírt (szkennelt) 

nyilatkozat szükséges. 

 

A kari TDK Konferencia 

Karunk – hagyományai szerint – évente 1 alkalommal, lehetőleg november utolsóelőtti 

szerdáján rendezi meg a Tudományos Diákköri Konferenciát. A kari TDK Konferencián 

– a konzulens beleegyezésével – bárki részt vehet, aki a megadott határidőre le tudja 

adni a TDK dolgozatát. A Kari Tehetséggondozási Tanács (mint szervező) a beérkezett 

pályamunkákat – azok számától függően, és a rövid Összefoglaló alapján – több 

szekcióba sorolhatja. A Konferencián minden nevezett hallgatónak szóbeli előadást kell 

tartania, megfelelő szemléltetéssel. Hallgatónként 20 perc áll rendelkezésre, amelyből a 
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TDK munka bemutatása – tehát a hallgató előadása – legfeljebb 15 perc lehet. Az elvárt 

időtartam 12-15 perc, a 15 perces időkorlát túllépése nem megengedett. Az előadást a 

kérdések megválaszolása, hozzászólások elhangzása követi. Kötelező jelleggel minden 

pályamunkához kapcsolódnak kérdések, melyeket a hallgatók előre nem ismernek. 

 

A TDK munka értékelése 

Több szekció esetén az értékelés szekciónként külön történik. Minden szekciónak bíráló 

bizottsága (a bizottságnak elnöke és legalább 2 tagja) van, munkájukat titkár is segíti. A 

dolgozatokat a bizottság elnöke és legalább 1 tagja, az előadást és szakmai 

felkészültséget a bizottság elnöke és minden tagja értékeli, az OTDT aktuális irányelveit 

is figyelembe véve. A bírálat 100 pontos rendszerben történik, amelyből az írásbelin (a 

dolgozattal) legfeljebb 45 pont szerezhető meg.  

A dolgozat bírálati szempontjai a következők: 

• Szerkesztés, stílus, nyelvezet (max. 5 pont) 

• Szakirodalom feldolgozottsága (max. 10 pont) 

• Kutatás színvonala, módszere (max. 5 pont) 

• Eredmények bemutatása (max. 20 pont) 

• Eredmények alkalmazhatósága, hasznossága, tudományos értéke (max. 5 pont) 

• Összesen max. 45 pont 

A szóbeli előadás bírálati szempontjai: 

• Előadásmód, nyelvezet (max. 10 pont) 

• Felépítés, időbeosztás, szemléltetés (max. 10 pont) 

• Tartalom, szakmai színvonal (max. 20 pont) 

• Felkészültség, vitakészség (max. 15 pont) 

• Összesen max. 55 pont 

A helyezéseket az összpontszám alapján felállított rangsor határozza meg. Helyezéssel 

a pályamunkák 1/3-a, összesen (helyezés + Különdíj) legfeljebb fele ismerhető el 

(OTDT szabály). Karunk hagyománya szerint minden résztvevő részesül valamilyen 

jutalmazásban.  

 

Részvételi lehetőség a következő OTDK-n, a kari bíráló bizottság javaslatához kötött. 

Rendszerint a helyezést elérő hallgatók kapják meg a jogosultságot, hogy Karunkat az 

OTDK-n képviseljék. Az OTDK kétévente – mindig a páratlan számú években – 

tavasszal, és mindig más egyetemen/karon kerül megrendezésre. 
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A TDK dolgozat elfogadása szakdolgozatként (diplomadolgozatként) 

Színvonalas teljesítmény (legalább 70 pont elérése) esetén a szekció bíráló bizottsága 

írásban javaslatot tehet a TDK dolgozat szakdolgozatként történő elfogadására, így a 

hallgató – végzéskor, a záróvizsgája keretében – mentesülhet a szakdolgozat védés alól. 

Általában 80 ponttól jeles (5), 70-80 pont között jó (4) érdemjeggyel kerül elfogadásra a 

TDK munka. 

 

Kinek ajánlott a TDK tevékenység? 

• Érdeklődik egy adott szakterület iránt, igénye van annak alaposabb 

kiművelésére, mint amit a tananyag lehetővé tesz. 

• Szeretne betekinteni a „tudományos életbe” (kutatás/elemzés), abban magát 

szívesen kipróbálná, társaival versenyezne. 

• Kommunikációs készségeit (írásban és szóban) fejlesztené. 

• A szakmában elismertséget szerezne magának. 

• Kari TDK helyezés → OTDK I. hely → Pro Scientia aranyérem 

• Hallgatói ösztöndíjakra kíván pályázni. 

• Továbbtanulásban (BSc → MSc → PhD) gondolkodik. 

• Oktatói/kutatói életpályát tervez. 

 

Hogyan lehetek TDK-s hallgató? 

1. Témaválasztás 

Mindenki az egyéni érdeklődésének megfelelően bármilyen témát választhat, 

természetesen a Kar oktatási profilján belül! 

➢ Az intézetek által meghirdetett (szakdolgozat) témákból lehet választani. 

Karunk évente frissíti a témaajánlását, és az egyes témákhoz kijelöli a 

leendő konzulenst is. 

➢ A hallgató saját témaötletének befogadását is kérheti egy konzulenstől, akit 

ezúttal maga választ ki és kér fel az adott témához. 

➢ Mindkét esetben fontos követelmény az ÖNÁLLÓ kutatómunka 

(kísérlet/elemzés)! 

2. Kutatási terv egyeztetése a konzulenssel 

• A hallgató munkáját elsősorban egy belső konzulens irányítja, aki a Kar 

főállású oktatója/kutatója. 

• A hallgató emellett – nem helyette! – külső konzulenst is felkérhet 

munkájának segítésére (nem kötelező). 

3. TDK regisztráció 

• A megállapodás írásba foglalása a belső konzulenssel. 

• A regisztráció még NEM jelentkezés a soron következő kari TDK 

Konferenciára! 
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TDK műhelyünk eredményessége 

Részvétel kari TDK Konferencián, az utóbbi 5 évben 

 

Év 
Szekciók 
száma* 

Pályamunkák 
száma 

összesen* 

Szerzők száma 
összesen* 

Konzulensek 
száma 

összesen** 

2015 2 15 15 8 

2016 2 11 11 7 

2017 1 7 7 7 

2018 1 6 6 6 

2019 2 14 14 10 

 

*Csak a felsőoktatási TDK (középiskolai nélkül számolva). 

**Csak a belső konzulensek, 1 személy 1-szer számolva (függetlenül a vállalt 

témavezetések számától). 

 

Az utóbbi 5 OTDK-n elért eredményeink 

 

Év 
Pályamunkák 

száma 
Szerzők 
száma 

Helyezés (db) Különdíj 
(db) 

Összes díjazott 
pályamunka 

I. II. III. (db) (%) 

2011 10 10 0 2 1 0 3 30 

2013 7 7 1 0 1 2 4 57 

2015 6 6 0 0 1 1 2 33 

2017 5 5 0 1 0 1 2 40 

2019 5 5 0 0 1 1 2 40 
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A TÁPANYAGELLÁTÁS HATÁSA A KÖLES 

TERMÉSEREDMÉNYÉRE 

CZINEGE Barbara – FUTÓ Zoltán  

Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Tessedik Campus 

5540 – Szarvas, Szabadság u. 1-3.; czinegebarbara@hotmail.com; futo.zoltan@gk.szie.hu 

 

Bevezetés  

A termesztett köles (Panicum miliaceum L.) Magyarországon jelenleg nem nagy 

területen termesztett gabonaféle. Hazánkban főképp madáreleségként ismerik és 

keresik, azonban a reformétkezés terjedésével újabban előtérbe került a köles, mint 

táplálék. Jó tápértékű, emellett a gluténérzékenyek is fogyaszthatják. A köles 

termesztése előtérbe kerülhet a jövőben, hiszen termesztése rosszabb adottságú 

területeken is megoldható, illetve hazánkban is érzékelhető a klímaváltozás, ami miatt 

szélsőségesebbé válhat az időjárás. A köles a meleg égöv növénye, ezért jól tud 

alkalmazkodni a szárazabb körülményekhez is. Kevés kutatás folyt a köles 

termesztésével kapcsolatban, így a dolgozatom célja az volt, hogy egy olyan gazdaságos 

tápanyag-gazdálkodási terv készüljön, ami hasznos lehet a köles termesztésben.  

 

Irodalmi áttekintés  

A köles Közép-Ázsiából származik, termesztésével már időszámításunk előtt is 

foglalkoztak. A világ keleti tájain az egyik legfontosabb gabonanövény, és a mai napig 

a legnagyobb kölestermelő országok Ázsiában vannak. Európába valószínűleg kelták 

által került, ahol a kukorica, a burgonya és a kenyérgabonák megjelenésével csökkent a 

jelentősége egészen az utóbbi évtizedekig (Chrappán et. al. 1997, Ábrahám 2019, Tóth 

2013, Varga 1966). A köles Ázsiában és Afrikában a mai napig az egyik legfontosabb 

gabona, 400 millió ember napi szinten fogyasztja (Léder, 2010). A vetésterülete 

mindezek ellenére világszinten és hazánkban is csökkent. A világ elsőszámú köles-

termelő országa India. (FAO).  

Hazánkban a köles termelésről az mondható el, hogy változó. A vetésterülete néhány 

ezer hektár. Ez az ingadozás összefüggésben lehet azzal, hogy hazánkban termesztése 

főképp másodvetésként, illetve kipusztult vetések helyett történik. Emiatt talán akkor nő 

a vetésterülete, amikor az időjárás nem engedi a vetést másik növény számára, vagy a 

fagykár miatt pótló növényként (FAO, Seres 2014). A hozamokat tekintve nem történt 

növekedés, átlagosan 1-1,6 t/ha-t terem (Ábrahám, 2019). 

Magyarországon a kölestermesztés jövőjét tekintve növekedés várható (Lazányi, 2010), 

mert a köles jó alternatíva több tekintetben is más gabonákkal szemben. A 

klímaváltozás a mezőgazdaságban is tapasztalható, a szárazság és a forró napok 

számának növekedése miatt a jelenleg legnagyobb területen termesztett kultúrnövények 

termesztése egyre bizonytalanabb öntözetlen viszonyok között. A köles trópusi-

szubtrópusi területekről származik (Romhányi és Gondola, 2011), jól alkalmazkodik 

ezekhez a körülményekhez, így akár hosszabb tenyészidejű és nagyobb termőképességű 

mailto:czinegebarbara@hotmail.com
mailto:futo.zoltan@gk.szie.hu
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fajták is termeszthetők (Seres, 2014). Emellett a rosszabb adottságokkal rendelkező 

talajok hasznosíthatók, változatosabbá tehető a vetésforgó (Blaskó, 2010).  

A köztermesztésben jelenleg 8 köles fajta található: Lovászpatonai piros magvú, 

Fertődi-2, Gyöngyszem, Maxi, Biserka, Rumenka, GK Alba és GK Piroska. A fajták 

egy része takarmánynak és humán táplálkozási célra egyaránt alkalmas.  

A termesztett köles (Panicum miliaceum L.) egyszikű növény, a pázsitfűfélék (Poaceae) 

családjába tartozik. A nemzetségbe több száz faj tartozik, ami közül a legismertebb a 

termesztett köles (Panicum miliaceum L.)  (Nagy és Ábrahám, 2010). A toklász színe 

alapján négy színváltozata van: fehér, piros, sárga és szürke. (Chrappán et.al, 1997). 

A kölest nem ajánlatos május előtt elvetni, mivel akkor még nem áll rendelkezésére 

olyan talajhőmérséklet, ami biztosítani tudja a minimum 10 °C-ot. Illetve a korábban 

elvetett magokat veszélyeztetik a fagyok, ezen kívül az alacsonyabb talajhőmérséklet 

visszafoghatja a növényt a fejlődésben. (Chrappán et. al., 1997). 

Bittera (1930) leírása alapján a köles szárazságtűrő növény. Valóban jobban tűri a 

szárazságot más gabonákhoz viszonyítva, mint például a kukorica vagy a búza, hiszen 

másodvetéskor a szárazabb, nyári időszakban is kikel a köles, amikor a talaj 

nedvességtartalma kisebb. A csírázástól a szárbaszökésig jól tolerálja a vízhiányt. A 

szárbaszökéstől azonban növekszik a vízigénye, főleg a bugahányás és az érés közötti 

időszakban igényli a vizet, ami megléte esetén jó termés várható (Varga, 1966). 

A növény igényeinek leginkább megfelelő talaj humuszban gazdag, mélytermőrétegű, 

kötöttségét tekintve közepesen kötött. A csernozjom talaj ideális, hiszen ez a talajtípus 

tápanyagban gazdag, jó víz- és hő gazdálkodású. Vethető humuszos homok területekre, 

ami könnyen felmelegedik, vagy barna erdőtalajra. Kedveli a meszes talajt (Chrappán 

et. al 1997, Antal 1983, Bittera 1930, Ábrahám 2019).  

Előveteményre nem igényes növény. Főnövényként általában kipusztult vetések helyett 

vetik, vagy ha az időjárás nem engedte más tavaszi kultúra vetését. Másodvetés esetén 

korán lekerülő elővetemény után vetve is beérik betakarításig. Utána tavaszi kapást 

érdemes vetni. (Nagy J. 2005, Chrappán et. al 1997, Radics 2002, Varga 1966). 

A vetés időpontjától függően kell meghatározni a talaj-előkészítés módját. Törekedni 

kell arra, hogy a talaj felső rétege lazított legyen, mert a növény gyökérrendszerének 

egy része a talaj felsőbb rétegét gazdagon átszövi.  Főnövényként termesztve az őszi 

szántást tavasszal - megfelelő nedvességállapotnál - simítózással rögmentessé kell tenni. 

(Chrappán et. al 1997).  

A köles tápanyagellátásával kapcsolatosan vannak ajánlások a szakirodalmakban és 

készültek kísérletek is erre vonatkozóan, azonban viszonylag kevés kutatás történt ezzel 

kapcsolatban Magyarországon. Bittera (1930) leírása alapján nem érdemes közvetlenül 

sem istállótrágyát, sem műtrágyát kijuttatni. Előbbit azért nem, mert az istállótrágyának 

gyomosító hatása van, utóbbit pedig azért nem, mert a köles tenyészideje annyira rövid, 

hogy nem tudná a műtrágyát hasznosítani. Mindkét trágyaféleséget ezért az 

elővetemény alá juttassuk ki. Habár mélyre hatoló gyökérzete van a kölesnek, így is 

kisebb a tápanyag-felvevő képessége a zabbal vagy az árpával szemben (Varga, 1966). 

Nagy J. (2005) eredményei alapján 1 tonna szemterméshez és az ahhoz tartozó szalma 

mennyiséghez átlagosan 20 kg nitrogént, 9 kg foszfort, 22 kg káliumot, 7 kg meszet és 2 

kg magnéziumot vesz fel a talajból. Homoktalajon a NPK-t tavasszal kell kijuttatni 

alaptrágyaként. Más talajtípuson őszi szántáskor a PK-t és a N-t tavasszal magágy-

készítéskor (Nagy J., 2005). 
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Az elmúlt években Seres Emese (Seres, 2014) végzett a köles termesztésével 

kapcsolatban kísérleteket. 2013-ban több tényezőt vizsgálva a köles termésére és 

minőségi paramétereire vonatkozó kisparcellás szántóföldi kísérletet végzett.. A kísérlet 

során a vetésidő, a tőszám és a műtrágyázás hatását vizsgálták a köles 

terméseredményére, fehérjetartalmára és az őrlési kihozatalra. Elmondható az 

eredmények alapján, hogy a legnagyobb termést befolyásoló tényezőként a vetésidő 

mondható, hiszen a termés akár meg is kétszereződhet. Minél későbbi a vetésidő, annál 

kevesebb lesz a betakarított szemtermés. Ezenkívül a tápanyagszintek között is 

megfigyelhető az, hogy a legnagyobb tápanyagszint nincs jelentős termésnövelő 

hatással a kisebb tápanyag szintekhez képest. (Seres, 2014). 

A kölesszemek nagyon apró méretűek, aprómorzsás, tömörödött magágyat igényel. Ha 

a magágy jól van elkészítve, a kelés egyenletes lesz, nem fog elgyomosodni (Ábrahám 

2019). Főnövényként termesztve legkorábban május második felétől ajánlott vetni, 

amikor már a talajhőmérséklet 12 °C feletti. (Nagy J. 2005, Chrappán et. al 1997). 

Általában gabona vetőgéppel vetik 12 cm-es sortávba, a vetésmélység 1-1,5 cm (Varga, 

1966).  

A betakarítás ideje attól függ, hogy fő- vagy másodvetésről van szó. A köles 

tenyészideje fajtától függően 70-130 nap (Radics, 2002). A köles érése egyenetlen, zöld 

száron érik. Aratni akkor kell, amikor a buga sárgul, a maghéj színe az adott fajtára 

jellemző legyen. (Chrappán et. al, 1997). Pergésre hajlamos. Gabonakombájnnal 

aratható. Aratás után 10%-os szemnedvesség-tartalomig szárítani (tároláshoz) és 

tisztítani kell. (Ábrahám, 2019). Termőhelyenként a szemtermése a talajtípustól függően 

0,8- 2,5 t/ha között mozog (Nagy J., 2005). A szem/szalma aránya 1:2 (Lásztity 1997a). 

 

Anyag és módszer 

2018 és 2019-ben Szarvason vizsgáltuk a különböző tápanyagszintek hatását a GK 

ALBA nevű köles fajta terméseredményére, valamint a legfontosabb termésképző 

elemeinek változására. 

Talajadottságok 

A kísérleti terület talajtípusa: mélyben karbonátos csernozjom réti talaj. A 

talajvizsgálatok szerint a talaj fizikai félesége agyagos vályog, kémhatása savanyú, a 

művelt réteg CaCO3-ot nem tartalmaz, a humusztartalom alapján a talaj N-szolgáltatása 

közepes, a P- és K-ellátottsága igen jó, Mg-ból jól, Zn-ből igen jól, míg Cu-ből és Mn-

ból kielégítően ellátott. 

Csapadék 

A 2018-as évben márciusig a 30 éves átlaghoz és a 2019-es adatokhoz képest nagy 

mennyiségű csapadék hullott (163,8mm), azonban a köles vetésének és fejlődésének 

időszakára csökkent a hullott csapadék mennyisége, sőt, csapadékhiány volt. A 2019-es 

év téli időszaka viszonylag csapadékmentes volt, de a köles tenyészidőszakában 

(májustól) a 30 éves átlaghoz viszonyítva a május és a június nagyon csapadékos volt, 

ez pozitívan hatott a köles terméseredményére. A júliusi csapadékviszonyok közel 

azonosak voltak. 

Kísérletünk célja az volt, hogy megfelelő alternatívát találjunk a köles termesztésében 

gazdaságos, hatékony tápanyagszintek kialakítására, mert az alternatív növények 
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termesztésében igen kevés információval rendelkezünk arról, hogy mik az 

agroökológiai és agroökonómiai optimumai a tápanyagellátásnak. 

 
1. táblázat: A kísérletben alkalmazott tápanyagszintek 

Tápanyagszint (1) Hatóanyag kg/ha (3) 

Kontroll (2) 0 kg/ha N, 0 kg/ha P2O5, 0 kg/ha K2O 

I. tápanyagszint 30 kg/ha N, 18 kg/ha P2O5, 30 kg/ha K2O 

II. tápanyagszint 60 kg/ha N, 36 kg/ha P2O5, 60 kg/ha K2O 

III. tápanyagszint 90 kg/ha N, 54 kg/ha P2O5, 90 kg/ha K2O 

 
Table 1.: The used nutrient levels in the experiment  

nutrient level (1); no treatment (2); active ingredient (3) 

A parcellák 2018. és 2019 tavaszán 4 ismétlésben, üzemi blokk rendszerű kísérletben 

kerültek elvetésre és mindegyik parcella azonos agrotechnikában részesült. A percellák 

mérete 18,55 m2 volt. 

Mindkét kísérleti év előtt őszi középmély művelést alkalmaztunk, melyet ágyekével 

valósítottunk meg. Tavasszal a szántás elmunkálását követően törekedtünk az apró 

morzsás magágy kialakítására, melyet kombinátorral végeztünk el. Az elővetemények 

szármaradványai teljesen be lettek forgatva, így azok a tavaszi munkák során nem 

jelentettek problémát, illetve a köles számára szükséges sekély a vetésnél sem okoztak 

gondot. A vetés 12 cm-es gabona sortávra történő sorbavetés formájában történt 

megközelítőleg 3,5 milliós kivetett csíraszám mellett. 

A köles jó növényvédelmi ellenállóképességének köszönhetően a parcellákban csak 

tavaszi herbicides kezelésére volt szükség. Emellett a kísérleti parcellák egyik kísérleti 

évben sem szenvedtek el számottevő rovar kártételt, illetve nem tapasztaltunk gombás 

megbetegedést sem, ezért nem használtunk semmilyen rovarölő, vagy gombaölő 

készítményt. A betakarítás előtt a parcellákon esetenként jelentősebb madárkártételt 

tapasztaltunk, de ezek döntően a szegély parcellákban okoztak gondot. A 

terméseredmények elemzésénél a legkevésbé károsodott parcellákat figyelembe véve 

készítettem el az eredmények kiértékelését. A betakarítás Sampo parcellakombájnnal 

történt, így a parcellák elkülönített terméseredményeinek mérése és azok kezelése nem 

okozott gondot. 

Az eredmények mérése, módszertana 

A kísérlet során a parcellákból mintavételezéssel gyűjtöttünk adatokat. A 

mintavételezéskor minden parcellából 5 db átlagos fejlettségű növényt mértünk, és 

azokból történt a mintavétel is. A kísérlet során mértük a relatív klorofill tartalmat 

(SPAD érték), a növénymagasságot, mintát vettünk a bugákból és mértem a bugahosszt, 

az elágazódások számát, az ezerszemtömeget és a szemszámot a bugákban. 
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Eredmények és értékelésük  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1: Plant height of millet in 2018 and in 2019 (Szarvas) 

A kísérletben mindkét évben mérve lett a növénymagasság. A mérések az virágzás után 

történtek, amikor már az állomány elérte a végleges magasságát. A 2018-as évben az 

átlagmagasság alacsonyabb volt, mint 2019-ben. Emellett a kontrollhoz képest a 

növekvő tápanyagellátás növelte mindkét évben a növénymagasságot, kivéve 2019-ben 

a III. kezelésben.  A két év legmagasabb, illetve legalacsonyabb átlag magasságai között 

46 cm a különbség, ami közel 40%-os különbséget jelent. A növénymagasság azért 

meghatározó, mert a hosszabb száron több és nagyobb levél tud fejlődni, ami nagyobb 

levélfelületet eredményez. A nagyobb levélfelület nagyobb asszimilációra és 

fotoszintézisre képes, így több szervesanyagot állít elő a növény. A túl magas szár sem 

kedvező, hiszen akkor a szálszilárdság csökken, megdőlhet az állomány, azonban a 

nagyobb zöldfelület kedvező csapadék, hőmérsékleti és tápanyagellátottsági viszonyok 

mellett jó kondíciójú állományt eredményez. 

A növények klorofiltartalmát egy alkalommal mértem, 2019. július 31-én KONICA 

MINOLTA SPAD-502 klorofiltartalom-mérővel. Az állomány a virágzás után, a 

tejesérés időszakában volt. A növények fotoszintéziséhez és így az anyagcseréhez is 

zöld színtestekre van szükség, ami a klorofil. A nitrogén szükséges ahhoz, hogy a 

növény minél nagyobb zöldfelületet tudjon előállítani, így növelve a fotoszintézist és 

ezáltal a termésátlagot is, de a túlzott nitrogén ellátás sem jó, mivel az már csökkenheti 

a termést. A klorofilmérés eredményei az egyes kezelések között közel azonos értékeket 

mutatnak. A legnagyobb klorofiltartalmat a II. kezelés (60 Kg N+PK) esetében mértem, 

aminek értéke 31,56. A kontroll és az I. kezelés eredménye között minimális az eltérés 

(0,5%). A legnagyobb tápanyagszinten csökkenést mutat a SPAD-érték. Az eredmények 

alapján megállapítható, hogy a legmagasabb tápanyagszint (90 Kg N+PK) nemhogy 

növelte, hanem csökkentette a köles klorofiltartalmát, ezáltal a fotoszintetikus aktivitást 

is mérsékelte. A csökkenés azzal is magyarázható, hogy az a mérés idejére a 

legmagasabb tápanyagszinten lévő növények már a viaszérés fázisába léptek, ami 

csökkentette a klorofiltartalmat.  

1. ábra: Növénymagasság 2018 és 2019 (Szarvas) 



A SZIE AGK TDK műhelyeiben készült tudományos munkák 

 15 

Termésképző komponensek 

A bugahossz mérése és az egy bugán található elágazódások számát nem befolyásolta a 

tápanyagellátás. Valószínűleg e tulajdonságok genetikailag erősen meghatározott 

tényezők, illetve függhet az évjárattól is. Az ezerszemtömeg mérés eredményei nagyon 

változatos értékeket mutatnak az egyes ismétlések eredményei között. A kísérletben a 

legkisebb ezerszemtömeg az I. kezelésben lett mérve, ami meghaladja a kontrollt is. A 

II. kezelésben 8,16 g, míg a III. kezelésben a legnagyobb, 8,24 g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2.: The kernel weight of millet (Szarvas, 2019.) 

A kísérletben a madárkár, illetve a mintavételezés esetleges hibái miatt kizártuk a 

legkirívóbb szélső értékeket. A legalacsonyabb átlagtömeg a kontrollban van, ami 7,91 

g. Ez közel azonos értékű az I. tápanyagszinttel. 

 Az ezerszemtömeg mérés esetében a III. kezelésben már nem csökkentek az értékek, 

hanem növekedtek. Az egyes kezelések ismétléseinek eredményeit nézve kijelenthető, 

hogy egyes tápanyag dózisok esetén is nagyon eltérő értékek vannak, de mindenképp 

növelheti az ezerszemtömeget a trágyázás.  

Egy bugában található szemek száma 

A kontroll parcellákban átlagosan 532 db/ buga szem volt, és a legtöbb a II. kezelésben 

volt, átlagosan 578 db szem egy bugában. A tápanyagellátás növelése a szemszám 

esetében is növeli azok számát, azonban a III. kezelésre szintén csökkenti. Az I. és III. 

kezelésben az átlagos bugánkénti szemszám azonos. Az ezerszemtömeg és a bugákban 

lévő szemek számát elemezve megállapítható, hogy habár a bugákban lévő szemszám a 

legnagyobb hatóanyag kijuttatása esetén csökkent a II. kezeléshez képest, de a 

termésátlagot várhatóan növelni fogja a legnagyobb tápanyagszint esetén, mivel az 

ezerszemtömeg a mért értékek hullámzása ellenére is a legmagasabb abban a 

kezelésben. 

2. ábra: Ezerszemtömeg (Szarvas, 2019.) 
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Termésátlag a kísérletben  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 3.: The yield of millet in 2018 and in 2019 (Szarvas) 

A 3. ábrán a két vizsgált év terméseredményei együttesen láthatók. A műtrágyázás és a 

műtrágyaadagok növelése mindkét évben számottevő mértékben növelték a köles 

termésátlagát, azonban a két év termésátlagában jelentős eltérések vannak. Azonos 

körülmények között, ám két különböző időjárású évjáratban a terméseredmények 

nagymértékben eltérnek egymástól.  

A 2018-as évben a kontroll termésátlaga 1,66 t/ha, ezzel szemben a 2019-es évben a 

termésátlag a kétszerese volt (50%). Mindkét évben a tápanyagszintek egymáshoz 

viszonyítva kb. 10 %-os vagy attól kisebb mértékben növelték a betakarított termés 

átlagát, amiből viszont a következtetés vonható, hogy a köles tápanyagreakciója nem túl 

jó. A felhasznált szakirodalmak alapján az a megállapítás, hogy a köles szárazságtűrő 

növény (Bittera, 1930) Azonban csak fejlődés korai fázisában és később, a 

szárbaindulástól növekszik a vízigénye és csak ekkor várható a magas termésátlag 

(Varga, 1966). A kísérlet két évében a csapadékot tekintve az egyik év száraz volt, a 

másik év csapadékos. 2018-ban a növény fejlődésének első felében kevesebb csapadék 

jelentősen meghatározta a termésátlagot. A csapadékhiány miatt a köles nem tudta 

megfelelően hasznosítani a kijutatott tápanyagokat, azonban a szárazabb évjáratban a 

növekvő tápanyagszint nagyobb különbségeket eredményezett az egyes kezelések 

között, mint a csapadékos évben. Az optimális tápanyagellátás a köles esetében is 

kisebb termésingadozásokat okoz, amely felhívja a figyelmet arra, hogy száraz 

körülmények közt, vagy száraz, aszályos évjáratban a terméscsökkenés relatív aránya 

kisebb, mint tápanyaghiány esetén. 

A termésátlagok alapján megállapítható az, hogy a tápanyagellátás növeli a 

termésátlagot, azonban a mértéke közel sem azonos a kijutatott hatóanyagok 

mértékével. A két év kezeléseit összehasonlítva a 2019-es évben 30-50%-kal lett több a 

termés attól függetlenül, hogy a trágyaadagok azonosak voltak, amit magyarázhat a két 

év eltérő időjárási (csapadék) viszonyai. Ez jól reprezentálja azt, hogy az adott évjárat 

körülményei a legprecízebb agrotechnika esetén is képesek a termést számottevően 

csökkenteni.  

 

3. ábra: Termésátlagok 2018 és 2019 (Szarvas) 
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Következtetések  

A vizsgált két évben a növénymagasságok között jelentős eltérések vannak, ami pedig 

hozzájárult ahhoz, hogy a 2018-as évben azonos tápanyagellátás mellett a termés 

nagymértékben csökkenjen. Hiszen a növénymagasság fontos szerepet játszik abban, 

hogy minél nagyobb fotoszintetizáló felülettel rendelkezzen a növény, így jobb lesz a 

növény szervesanyag előállítása. Illetve a száraz időjárás miatt a növények hamarabb 

érnek, hamarabb sárgulnak, így rövidül a szervesanyag előállítás ideje. Elmondható, 

hogy a növekvő tápanyagellátás növeli a növénymagasságot, ez alól kivétel volt a 2019-

es III. kezelése, ahol kis mértékben csökkent.  

A relatív klorofiltartalom esetében is szintén növekedett az értéke a II. kezelésig, majd 

csökkent néhány százalékkal a legnagyobb tápanyagszinten. A SPAD mérés tájékoztat a 

klorofiltartalomról, ami összefügg a nitrogénellátottsággal. Valószínűleg a III. 

kezelésben azért csökkent a mértéke, mert a kezelésben elindult az érés, vízleadás 

időszaka és emiatt csökkent a klorofiltartalom is. 

A termésképző komponensek közül az elágazások számát és a bugahosszt inkább a 

genetika határozza meg, mint a trágyázás mértéke, mivel ebben a vizsgálat évében nem 

mértem erősen eltérő értékeket. Az ezerszemtömeg mérés esetén annál inkább eltérők az 

eredmények. A trágyázás nélküli, illetve az I. kezelés értékei így azonosak lettek, ehhez 

képest megnövekedett nagyon a II. és III. kezelés ezerszemtömege.  

A vizsgált minták esetében a parcellákként vizsgált 5 db mintanövény bugában található 

szemek számai alapján kaptam meg az eredményeket. Ez esetben is a legmagasabb 

értéket a II. kezelésben lettek, ami 572 db szemet jelent átlagosan bugánként. A 

kontrollban volt a legkevesebb. Tehát a tápanyagellátás erre is jelentős hatással van.  

A két év legnagyobb és a legkisebb termésátlaga között 2,4 t/ha a különbség, a 2019-es 

évben voltak magasabb termésátlagok, a kedvezőbb évjáratnak köszönhetően. A 

magyarországi termésátlagok meg sem közelítik a különbséget, nemhogy elérjék a 

2019-es év eredményeit. 2018-ban a kontroll átlaga 1,66 t/ha volt, ami a tápanyag 

növelésével növekedett 2,85 t/ha termésátlagig. A következő évben (2019.) a kontroll 

parcellák átlaga 3,33 t/ha, a III. kezelésben pedig 4,05 t/ha volt. 

A növekvő tápanyagellátás növelte a termésátlagokat és mindkét évben a legnagyobb 

hozamokat a vizsgált fajta a legnagyobb trágyázási szinten produkálta. De a két év 

eltérő csapadékviszonyai miatt nagy eltérések adódtak, ezért nem lehet kijelenteni, hogy 

a legnagyobb hatóanyagszint szükséges a legnagyobb bevételhez, hiszen 2018-ban a 

növekvő tápanyagszintek nagyobb mértékben növelték a termésátlagokat, azonban 

2019-ben ez már mérsékeltebb volt. A köles a könnyen felvehető tápanyagokat kedveli, 

és jól látszik az eredmények alapján, hogy még száraz évjárat esetén is egy viszonylag 

jó eredményt tudott elérni, ami annak köszönhető, hogy a gyökérzete jól feltárja a talaj 

tápanyag készletét. Azonban az eredményekből következtetve mégsem reagál túlzottan 

jól a műtrágyázásra. A legnagyobb és a legkisebb hatóanyagszint között az eltérés nem 

volt számottevő. Ezért a tápanyag-utánpótlási javaslat a két év kísérleti termésátlagok 

alapján az, hogy leggazdaságosabbnak az I. kezelés (30 kg/ha N, 18 kg/ha P2O5, 30 

kg/ha K2O) a és a II. kezelés (60 kg/ha N, 36 kg/ha P2O5, 60 kg/ha K2O) hatóanyag 

/hektár kijuttatása bizonyult, amivel a köles termesztése akár fővetésben, akár 

másodvetésben (ha csapadékos) mindenképp gazdaságos lesz. Emellé savanyú pH-jú 

talajon érdemes Ca-ot is kijuttatni, mert a köles kedveli a meszes talajokat. Azért sem 
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érdemes ennél több hatóanyagú műtrágya kijuttatása, mivel annak a költségét nem 

fedezné a bevétel. Trágyázáskor érdemes figyelembe venni a talajadottságokat, és annak 

megfelelően végezni a tápanyag-utánpótlást.   

Összefoglalás  

A dolgozatom készítésekor a GK ALBA nevű kölesfajta reakcióját vizsgáltuk a 

különböző tápanyagellátottsági szintekre. A kísérlet célja olyan hatékony és gazdaságos 

tápanyagutánpótlási technológia kidolgozása volt, ami ajánlható a kölestermesztők és a 

kölest termeszteni akarók számára. Termőterülete néhány ezer hektár hazánkban és a 

termésátlag nagyon alacsony (1-1,6 t/ha). Termesztése újra előtérbe kerülhet a 

klímaváltozás miatt, hiszen egyszerű a termesztése.  

A kísérletet 2018-ban és 2019-ben Szarvason, a Szent István Egyetem galambosi 

területén állítottuk be. A kísérlet talajtípusa mélyben karbonátos csernozjom réti talaj. 

A kísérletben alkalmazott tápanyagszintek:  

•0 kg/ha N, 0 kg/ha P2O5, 0 kg/ha K2O (Kontroll) 

•30 kg/ha N, 18 kg/ha P2O5, 30 kg/ha K2O (I. kezelés) 

•60 kg/ha N, 36 kg/ha P2O5, 60 kg/ha K2O (II. kezelés) 

•90 kg/ha N, 54 kg/ha P2O5, 90 kg/ha K2O (III. kezelés) 

A parcellák 2018. és 2019 tavaszán 4 ismétlésben, üzemi blokk rendszerű kísérletben 

kerültek elvetésre és mindegyik parcella azonos agrotechnikában részesült. A vetés 12 

cm-es gabona sortávra történt. Herbicides növényvédelemre szükség volt tavasszal, 

azonban nagyobb kártételt okoztak a madarak, főleg a szegélyparcellákban..  

A kísérlet során minden parcellából 5 db átlagos növény mintavételezése után az  

méréseket végeztünk (növénymagasság, relatív klorofiltartalom, termésképző 

komponensek, termésátlag). 

A felhasznált irodalomban talált tápanyagutánpótlási és kísérleti eredmények alapján azt 

a következtetést vontam le, hogy a köles főként nitrogén és foszfor igényes. A hozamát 

növeli a trágyázás, azonban a gyengébb talajadottságú területeken is (Seres és Sárvári 

kísérleteit figyelembe véve) közel azonos átlagokat produkál, mint a szarvasi 

csernozjom talajon trágyázás nélkül (2018-ban 1,66 t/ha és 2019-ben 3,33 t/ha). 

2018-ban a csapadékviszonyok kedvezőtlenebbek voltak, mint 2019-ben és ez a 

növénymagasságban és a termésátlagokon is meglátszik. Mindkét évben a legnagyobb 

hozamot a legnagyobb trágyaadagnál értük el (2018-ban 2,85 t/ha és 2019-ben 4,05 

t/ha), azonban az egyes kezelések között nem volt jelentős hozamnövekedés. Az évjárat 

időjárása, főleg az eltérő csapadékviszonyok voltak jelentős termésnövelő hatással.  

A kísérlet során 2019-ben mértem szintén a növénymagasságot és a relatív 

klorofiltartalmat, vizsgáltam a termésképző komponenseket (bugahossz, elágazások 

száma, ezerszemtömeg, bugákban található szemek száma). Az eredmények alapján a 

bugahosszt és az elágazások számát nem befolyásolja a tápanyagellátás mértéke, ez 

genetikailag meghatározott tulajdonság. A növénymagasság (2019-ben), a relatív 

klorofilltartalom és a bugákban lévő átlagos szemszám a II. kezelésben (60 Kg N+PK) 

érte el a legmagasabb értékeket. A termésátlag és az ezerszemtömeg a legnagyobb 

trágyaadag esetén volt a legnagyobb.  

Összegezve az eredményeket a köles a szakirodalmi leírások alapján „szárazságtűrő”, 

ami igaz, hiszen a száraz évben az országos termésátlag felsőhatárát elérte a kontroll 
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parcella eredménye, azonban a 2019-es év eredményein jól látszik, hogy trágyázás 

nélkül is képes akár a kétszeresére. Ezt pedig csak növelni lehet még 

tápanyagutánpótlással. A termésátlagok, habár növekedtek a kijutatott hatóanyagok 

mértékének növelésével, de nem olyan mértékben, ami indokolná feltétlenül a 

legnagyobb hatóanyagszintű trágyázás javaslatát. 

A kontroll parcellák eredményeihez viszonyítva a köles termesztésben 

leggazdaságosabbnak az I. kezelés (30 kg/ha N, 18 kg/ha P2O5, 30 kg/ha K2O) a és a II. 

kezelés (60 kg/ha N, 36 kg/ha P2O5, 60 kg/ha K2O) hatóanyag /hektár kijuttatása 

bizonyult, amivel a köles termesztése akár fővetésben, akár másodvetésben mindenképp 

gazdaságos lesz. 
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The effect of nutrient supply on millet (Panicum miliaceum L.) yield  

Abstract  

Millet may be a good alternative for crop production in the future, because it is easy to grow and tolerates 

drought. In 2018 and 2019 we mentioned in large plots the reaction of the millet at different nutrient levels. 
The plant doesn’t make a good use of nutrients, the weather conditions (especially the rain) have bigger effect 

on average yield than nutrient supply. In 2019 there was more rain during the growing season than in 2018 

and it caused big difference in average yield. In dry conditions it is recommended to apply more nutrient, 
because in these conditions it will increase higher average yield than in a rainy year like 2019. Treatment I. 

(30 Kg N+PK) and Treatment II. (60 Kg N+PK) was found the most economical in both years.  
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VÍZSTRESSZ NYOMON KÖVETÉSE ELTÉRŐ 

VÍZELLÁTOTTSÁGÚ IPARI PARADICSOM 

ÁLLOMÁNYOKBAN 

CSÁNYI Dániel Rajmund – RÁCZ Istvánné – TAKÁCS Sándor 

Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Tessedik Campus 
5540 – Szarvas, Szabadság u. 1-3.; csanyidani@gmail.com, racz.istvanne@gk.szie.hu, 

takacs.sandor@mkk.szie.hu 

Bevezetés  

Az öntözés jelentősége folyamatosan növekszik, melynek fő okai a globális 

klímaváltozás, a csapadék mennyiségi és időbeli eloszlásának kiszámíthatatlansága. Az 

öntözési berendezésre való beruházás lehet az egyik legmegtérülőbb befektetés a 

termesztési technológiában (Agrárium 7, 2018). A klíma folyamatos változásának 

következtében szükség van a terület növelésére, ezért alkották meg az 

Öntözésfejlesztési stratégiát, amely célja a jelenlegi 100.000 hektár 300.000 hektárra 

való növelése (Agrofórum, 2019). Évente erre a fejlesztésre 17 milliárd forintot fordít a 

kormány 2020 és 2030 között.(NAK, 2019).  

A vízellátási kísérletem fókuszpontjába a paradicsom (Solanum lycopersicum) került, 

amely világszinten a legnagyobb mennyiségben termesztett zöldségnövényünk. A 

szabadföldi paradicsomtermesztés öntözése kulcsfontosságú a termesztés során, hiszen 

erősen befolyásolja a termésmennyiséget és -minőséget. Kutatásom célja, a vízhiány 

által kiváltott stressz hatásának vizsgálata a paradicsom terméseredményeire. Vízstressz 

nem csak vízhiánykor lép fel, hanem túlöntözéskor is. Meghatározható az a stresszérték, 

ahol a legnagyobb terméshozam elérhető. A megfelelő vízellátottság biztosításával 

biztosíthatjuk a maximális termésnövekedést, ezzel jobban kihasználva a növény 

potenciális termőképességét. 

A kutatásom megtervezése során célul tűztem ki, hogy megvizsgáljam: 

• az eltérő vízadaggal folytatott öntözés hatását a paradicsom 
terméseredményeire és a termés minőségére. 

• melyik index alkalmasabb a vízstressz detektálására és nyomon követésére a 
paradicsom állományban? 

•milyen kapcsolat van a stressz indexek és a különböző termésmutatók között? 

Irodalmi áttekintés  

A világ mezőgazdasági termesztésre alkalmas területének csaknem 18%-át öntözzük. 

Hazánkban a helyzet rosszabb, mert még az 1%-ot sem éri el. Az öntözési módok között 

az esőztető a legjelentősebb (Patay, 2016). 

A lineár és center pivot berendezések a legalkalmasabbak a precíziós öntözésben az 

esőztető öntözési módok között. A VRI (variable rate irrigation) öntözés az önjáró 

öntözőberendendezésekkel megvalósítható. Ezzel a módszerrel a termőhely egyes 

részein igény szerint változtatható a kijuttatott vízmennyiség (Patay, 2016).  

A növények szabadföldi termesztési körülmények között fokozottan ki vannak téve 

különböző környezeti (abiotikus) stresszeknek. Ezek a hatások jelentősen befolyásolják 

a szabadföldön termesztett növények termelékenységét (Passioura, 1996; Gaspar et al., 

mailto:csanyidani@gmail.com
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2002; Lawlor és Cornic, 2002).  Elsők között Selye János (1907-1982) volt, aki újabb 

tartalmakat adott a stressz szó jelentésének az élettani értelmezésével. Definiálása 

szerint a stressz: „Egy fajlagos tünetcsoportban megnyilvánuló állapot, mely magában 

foglal minden, nem fajlagosan előidézett elváltozást egy biológiai rendszeren belül”. 

Vízstressz akkor lép fel, ha a növény számára szükséges vízmennyiségnél túl sok, vagy 

túl kevés áll rendelkezésre (Helyes et al., 1999; Helyes és Varga, 1994). Mind a 

kettőnek lehet kedvezőtlen hatása. A túlságosan nagy vízellátás a hajtásnövekedést 

gátolja, korlátozza. Hazánkban jelenleg a szárazságra kell koncentrálni, illetve annak 

negatív hatásaira. (Szalai, 2009).  

Korlátozott vízmennyiségnél a növények csökkentik a transzspirációs aktivitásukat 

(Nemeskéri et al., 2018, 2015). Ilyenkor a sztómáikat elzárják, amelyeken a vízpára 

távozik és emiatt hűtésük tökéletlen lesz, ennek következtében a lombhőmérséklet 

megemelkedik (Helyes et al., 2006). Ezért a lombfelszín hőmérséklet mérésével 

meghatározhatjuk a növény vízstressz mértékét (Bőcs et al., 2009; Helyes, 1990).  

A vízstresszt nem lehet önmagában a lombhőmérséklet összevetésével megítélni, mert 

különböző napokon, ezért használjuk az erre a célra kifejlesztett különböző indexeket. 

Az az SDD (stress degree day),index és ennél pontosabb módszer a CWSI (crop water 

stress index) mutató. ( Jackson et al. 1981). 

Anyag és módszer 

A szabadföldi kísérletet az SZIE Agrár- és Gazdaságtudományi kar kísérleti 

tanüzemében, az „Iskolaföld” területén állítottam be 2018 és 2019 években. A 

kísérletben használt öntözőberendezés egy körben járó öntözőberendezés (center pivot). 

A berendezés két Valley 8120 tagból és egy 800C saroköntözőből (corner) áll. A két tag 

összesen 98,26 m hosszú, ami VRI rendszerrel felszerelt. A lombfelszín-hőmérsékletek 

mérése, mindkét kísérleti év július hónapjában történt mind a négy kezelésben, 4 

ismétlésben. 2018-ban 24, 2019-ben 22 napra vonatkozó adatot gyűjtöttem. Az 

adatgyűjtés időpontja minden nap a legmelegebb órákban volt. Adatgyűjtéshez egy 

FLIR One for Android, mobiltelefonhoz csatlakoztatható hőkamerát használtam. A mért 

hőmérsékleti értékek felhasználásával számoltam két különböző indexet. Az egyik az 

SDD érték, amely a következő képlettel számítható: Tlevél – Tlevegő. Ennek 

számításához, a mért levélfelszín- hőmérséklet és a levegőhőmérséklet szükséges A 

másik index a CWSI (crop water stress index) index. A számításához szükséges képlet: 

(Tlevél –Tnedves)/(Tszáraz – Tnedves). A képlet elvégzéséhez szükség van egy száraz 

és nedves referenciahőmérsékletre is. A száraz referenciahőmérséklethez méréskor egy 

levelet vazelinnel kentem be, ezzel meggátolva a transzspirációt, azaz a növény hűtését. 

A nedves referenciahőmérséklet meghatározásához egy levelet vízzel permeteztem le, a 

levélfelület teljes átnedvesítéséig, ezzel azt a levélhőmérsékletet szimulálva, amelyre 

egy korlátlan vízellátással rendelkező növény visszahűlni képes. A hőkamerával 

készített képek elemzésére FLIR Tools 6.3. szoftvert használtam. 

A kísérletben UG812 hibridet használtam. A kiültetés egy 0,5 ha területű táblán történt 

szimpla sorokba 140 cm-es sortávra és 20 cm-es tőtávolságra, gépi munkával. A 

kiültetés időpontja 2018-ban május 8-án történt és 2019-ben, pedig 17-én. Betakarítás 

2018. augusztus 14-én és 2019. augusztus 27-én történt. Alapértelmezetten 100%-kal 

öntöz a gép, így az ettől eltérő arányt jelző poligonokon kívül 100% vízkijuttatás 
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jellemző. A különböző parcellákra 0%, 50%, 75% és 100% lett kijuttatva esőszerű 

öntözés formájában. A 100% tehát optimális vízellátottságot, a 75% és 50% deficit 

öntözést, enyhe és mérsékelt vízstresszt, valamint a K az erős vízstresszt jelentette.  

A 2018-as és 2019-es szezonok után mindkét alkalommal a betakarítást kézzel 

végeztem. A mintavétel kezelésenként 4x10 növénnyel történt. A különböző 

csoportokba tartozó bogyókat külön-külön megszámoltam, majd azokat csoportonként 

lemértem. A bogyók vízoldható szárazanyag tartalmának (Brix°) meghatározáshoz 

Krüss DR 201-95 típusú digitális refraktométert használtam (Krüss Optronic, Hamburg, 

Germany). A vízfelhasználási együttható meghatározásához a megtermelt biomassza- és 

piacképes-terméshozamokkal osztottam el a teljes vízellátással (m3-ben). 

Az adatok normalitását Shapiro-Wilk teszttel ellenőriztem és minden esetben 

megfelelőnek bizonyultak (p>0,05). A homoszkedaszticitást Bartlett teszttel vizsgáltam 

és ezek alapján szintén alkalmasak voltak az adatok az alkalmazott statisztikai próbák 

elvégzésére (p>0,05). 

Eredmények: 

2018-ban 22,3 °C volt a szezon középhőmérséklete, míg az átlag relatív páratartalom 

69%. A lehullott összes csapadék a tenyészidő alatt 126,9 mm volt. A kontroll és a 

100%-os kezelés között 169,7 mm csapadék különbség volt. Ebben a szezonban július 

20-án volt az utolsó öntözés. A négy eltérő parcellában a vízellátottság alakulását a 2. 

táblázat mutatja. 
2. táblázat Kezelések közötti vízellátás 2018 és 2019 években 

 
Összes vízellátás 2018 

(mm) 
Összes vízellátás 2019 

(mm) 

K 170,7 284,1 

50% 257,9 337,8 

75% 296,5 364,65 

100% 340,4 391,5 

1. table Water supply between plots in 2018 and 2019 

2019-es évben a középhőmérséklet a tenyészidőszakban 22,5 °C volt. A lehullott összes 

csapadék 256,5 mm és az átlagos relatív páratartalom 70,8% volt. 2018-as évhez képest 

130 mm-el több csapadék hullott ebben az évben, amely számottevően csökkentette az 

öntözővízigényt. A termésátlag alakulása 2018-ban a vízellátottsággal együtt az 

elvárásoknak megfelelően növekedett. 

2018-as évben a vízellátás hatására a szárazanyag hozam egyértelmű növekedést 

eredményezett a különböző kezelések között a terméseredményekhez hasonlóan. 

Azonban a 75%-os és 100%-os kezelések között nem volt statisztikailag igazolható 

különbség, ami nagyon fontos eredmény, hiszen a 100%-os kezelésben előállított 

szárazanyag mennyiséggel megegyező szintű szárazanyag hozam termett a 75%-os 

kezelésben kevesebb víz felhasználásával. A vízoldható szárazanyag a vízellátottság 

növelésével fokozatosan csökken. 

A 2019-es évben a csapadékos tenyészidőszak miatt az eredmények máshogyan 

alakultak. A Brix a kontroll és a 75%-os kezelésben közel azonos értéket mutat, de az 

50%-os kezelés sem marad el nagymértékben, tovább csökken azonban a 100%-os 
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kezelésben. A megtermelt szárazanyag az 50%-os kezelésnél érte el a legnagyobb 

értéket 4,3 t ha-1-t. A másik három kezelésnél 3,6 t ha-1 a megtermelt szárazanyag 

hozam. 

A 2018-as idényt tekintve az egytényezős varianciaanalízis eredménye SDD 

szárazságstressz indexre tekintve p=0,0149, miszerint a vízellátottság szignifikáns 

hatással van a stresszértékekre. A Tukey-teszt szerint a kontroll és a 100%-os kezelés 

között van különbség, de a másik két kezelés egyiktől sem különbözik (4. ábra). 

 
1. Figure Changes in SDD values according to different water 

supply in 2018 

 
4. ábra Az SDD-értékek alakulása a különböző vízellátottság 

szerint 2018 évben, az eltérő betűk statisztikai különbséget 

jelentenek (p<0,05) szinten. 

A kumulált SDD értékeket tekintve megfigyelhető, hogy 6 napig együtt emelkedik a 

kontroll és 50%-os, valamint a 75%- és 100%-os kezelések kumulált értéke, majd 

láthatóan elválnak egymástól és a kezelések jól elkülöníthetővé vállnak. Az 50%-os és 

75%-os kezelések között figyelhető meg a legnagyobb különbség (5. ábra). 
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2. Figure Evolution of cumulative SDD values in different 

treatments (2018) 

 
5. ábra Kumulált SDD értékek alakulása különböző kezelésekben 

(2018) 

A 2018-as szezonban megállapított CWSI értékek, a Tukey post hoc teszt alapján a 

kontroll mindegyik öntözött kezeléstől elkülöníthető. Emellett az 50%-os és 100%-os 

kezelések elkülöníthetőek. A 75%-os kezelés az 50%-os és 100%-os kezelésektől nem 

különbözik szignifikánsan. A post-hoc teszt alapján tehát megállapítható, hogy a CWSI 

index részletesebb elkülönítést biztosít a vízellátottsági szintek között (6. ábra). 

3. Figure Evolution of CWSI values for different water supplies in 

2018 

 
6. ábra A CWSI-értékek alakulása a különböző vízellátottság 

szerint 2018 évben. Az eltérő betűk statisztikai különbséget 

jelentenek (p<0,05) szinten. 

A CWSI szárazságstressz kezelésenkénti kumulált növekedését a . ábra szemlélteti. 

Megfigyelhető az ábrán hogy az SDD indexhez képest a kezelések fokozatosan válnak 
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el egymástól. A legnagyobb különbség a kezelések között az 50%-os és 100%-os 

öntözési kezelések között alakult ki. 

4. Figure Evolution of cumulative CWSI values in different 

treatments (2018) 

 
7. ábra Kumulált CWSI-értékek alakulása különböző kezelésekben 

(2018) 

A bemutatott eredmények alapján a továbbiakban a termésmutatók és a vízellátottságok 

kapcsolatának elemezésére a CWSI indexet használtam, mivel jobbnak bizonyult. 

5. Figure Relationship between water supply and CWSI index in 

2018-2019 

 
8. ábra A vízellátottság és a CWSI  index közötti kapcsolat 2018 és 

2019 évben 

A vízelltottsg és a CWSI index közötti kapcsolat az elvártaknak megfelelően erős (8. 

ábra) 
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A növényállományban a föld feletti biomassza tömeg és a vízellátottság közötti 

összefüggés erőssége R2=0,9, tehát az elvárásoknak megfelelően a víz jelentősen 

befolyásolja a biomassza termelést (9. ábra) 

6. Figure Relationship between water supply and biomass mass 

in 2018 and 2019. 

 
9. ábra A vízellátottság és biomassza tömeg kapcsolata 2018 és 

2019 évben. 

Az összes termésre erősebb hatással van a vízellátottság a kétéves átlagban, mint az a 

biomasszánál megfigyelhető 

7. Figure Relationship between Water Supply and Total Harvest 

in 2018 and 

2019

 

10. ábra A Vízellátottság és az összes termés kapcsolata 2018 és 

2019 évben 
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A 10. ábraán jól láthatóak, hogy a 2019-es év 100%-os és 75%-os kezelés értékei 

számottevően gyengítik az összefüggést, ennek oka a túlöntözés ami károsan hatott a 

piacképes termés mennyiségére. Ennél az ábránál az exponenciális trendvonalat 

alkalmaztam, mert így erőssebb összefüggést találtam, mint a lineáris kapcsolat esetén. 

8. Figure Relationship between water supply and marketable 

yield in 2018 and 2019 

 
11. ábra A vízellátottság és a piacképes termés kapcsolata 2018 

és 2019 évben 

A 11. ábraán piacképes termés és a szárazságstressz közötti kapcsolat látható. A nyolc 

adatpontra számított kapcsolat R2=0,74. A kapcsolat megfelelő erősségű. A 2019-es 

évben, a magasabb vízellátottsági szinteken tapasztalt alacsonyabb piacképes termések 

rontják jelentősen az összefüggést. A piacképes termés tekintetében van egy optimális 

stresszérték, ahol a legmagasabb a termésmennyiség. A polinomális trendvonal 

maximum értékét nem a legkisebb stresszértéknél veszi fel. Ekkora stresszértéknél a 

vegetatív és generatív fázis egyensúlya biztosítva van. A piacképes termés várhatóan 

akkor a legnagyobb, ha július hónapban a kumulált CWSI érték a 10 körüli (12. ábra) 

értéket eléri 22-24 nap alatt. 
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9. Figure Relationship between CWSI value and marketable yield 

in 2018 and 2019 

 

12. ábra A CWSI érték és a piacképes termés kapcsolata 2018 és 

2019 évben 

A paradicsomnál a legfontosabb a szárazanyag tartalma. Ennek és a CWSI értéknek 

összehasonlításnál is hasonló kapcsolat jött létre. Itt is a trendvonal legmagasabb értéke 

a 10-hez közelít (13. ábra). A paradicsom számára megtermelt szárazanyag tartalom az 

egyik legfontosabb mutatója, mivel az ipari felhasználásnál fontos a nedvesség 

eltávolítása. Az alacsonyabb nedvességtartalmú bogyók feldolgozása gazdaságos 

azáltal, hogy kevesebb energia a szárítás és a szállítás költsége is kevesebb, valamint az 

átvételi ár is magasabb. 

10. Figure Relationship between CWSI value and dry matter 

content in 2018-2019 

 
13. ábra A CWSI érték és a szárazanyag tartalom közötti 

kapcsolat 2018 és 2019 években 
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Következtetés: 

A növekvő vízellátottsággal a piacképes termés csak egy bizonyos határig növelhető, 

ahogyan azt a mérések bizonyítják. A túlzott vízellátottságnál a növény vegetatív-

generatív egyensúlya felborul. Túlzott vízellátottságnál az érett bogyók tövön 

tarthatósága romlik és az éretlen bogyók aránya nő, mint az a zöld és beteg bogyók 

vizsgálatánál kiderült. A CWSI index részletesebb képet ad vízellátottságról, mint az 

SDD a paradicsom esetében, ezt a statisztikai elemzések is bizonyítják. A növények 

optimális állapotban nem a legalacsonyabb index értéknél vannak, ez a CWSI- 

piacképes, valamint a megtermelt szárazanyag hozam közötti kapcsolat is szemlélteti. 

A mérésekből kiderült, hogy a CWSI index és a különböző terméseredmények 

kapcsolata alapján, valamint a vízellátottsági szintek részletesebb elkülönítése miatt a 

módszer alkalmas lehet akár termésbecslésre, valamint az öntözés tervezésére is. 

Összegzés: 

Kutatásom során az ipari paradicsom vízstressz szintjeit vizsgáltam eltérő 

vízellátottságú kezelésekben 2018 és 2019 években. A területen található egy Center 

Pivot körbenjáró öntözőberendezés, amely VRI rendszerrel van felszerelve, ezzel 

segítve a változó vízellátottságú kísérlet beállítását (kontroll, 50%, 75%, 100%). A 

kísérlet 0,5 ha nagyságú területen történt beállításra, UG812 J közép-korai érésű ipari 

paradicsom hibriddel. A méréseket a két év júliusában végeztem, a legmelegebb 

órákban és hőkamera segítségével.  

A stressz meghatározásához két féle indexet használtam, amelyek számítása a 

levélfelszín hőmérsékleteken alapul. A CWSI (crop water stress index) indexet, 

valamint az SDD (stress degree day) indexet. A statisztikai tesztek szerint a CWSI az 

alkalmasabb a stressz-szintek elkülönítésére (ANOVA tesz: p<0,001).  

A 2018-as tenyészidőszakot viszonylag száraznak tekinthetjük. Ebben az évben a 

változó vízellátottságú kezelések a várt módon tükrözik a termés mennyiségének 

növekedését. A 2019-es év csapadékellátottsága nagyobb és szélsőségesebb volt az 

előző évhez képest, amit az eredmények is prezentálnak, mivel a nagyobb 

vízellátottságú kezeléseknél túlöntözés, vízstressz alakult ki. Ilyenkor az összes termés 

és biomassza növekedett, de vele együtt a beteg és zöld bogyók száma is emelkedett, 

valamint bogyóaprózódás volt megfigyelhető a kezelésekben a magasabb vízellátottság 

mellett. A két különböző csapadékellátottságú év tökéletes volt, hogy megfigyeljem egy 

viszonylag száraz és egy csapadékban gazdag év hatását az ipari paradicsomra. 

A mérésekből kiderült, hogy a CWSI index és a különböző terméseredmények 

kapcsolata alapján, valamint a vízellátottsági szintek részletesebb elkülönítése miatt a 

módszer alkalmas lehet akár termésbecslésre, valamint az öntözés tervezésére is. 

Kulcsszavak 

Ipari paradicsom, Brix, szárazanyag, hozam, vízstressz  
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marketable as well as soluble solids yield. According to the results of the relationships of CWSI index and the 
different crop-based values as well as a water supply level this method could be applied for crop yield 

estimation and irrigation planning.  

https://agroforum.hu/lapszam-cikk/magyarorszag-ontozesi-strategiaja-az-ontozesfejlesztes-aktualitasai/
https://agroforum.hu/lapszam-cikk/magyarorszag-ontozesi-strategiaja-az-ontozesfejlesztes-aktualitasai/


A SZIE AGK TDK műhelyeiben készült tudományos munkák 

 

 

 32 

A BÖKÉNYI ZÖLD VÁROS PROGRAM EREDMÉNYEI, 

HATÁSAI CSONGRÁD VÁROS LAKOSSÁGÁRA 
DÉKÁNY Laura – RÁKÓCZI Attila 

Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Tessedik Campus 

5540 – Szarvas, Szabadság u. 1-3.; lauranora@freemail.hu 

 

Bevezetés 

Az Európai Unió (a továbbiakban: EU) támogatási rendszerének elsődleges célja az, 

hogy kiemelt támogatást nyújt azon térségek pályázóinak (gazdasági szervezeteknek, 

önkormányzatoknak, egyéb intézményeknek stb.), amelyek olyan térségben működnek, 

amely térség az EU szempontrendszere szerint elmaradott. Itt fontos szerep jut a 

Kohéziós alap és a Strukturális alapok támogatásainak Lukovics (2008).  

Magyarország Kormánya 2016-ban felhívást adott ki helyi önkormányzatok részére 

városrehabilitációs tevékenységeik környezettudatos módon történő megvalósítása 

érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a városi 

környezetjavító intézkedéseket, valamint a gazdaságfejlesztési beavatkozásokat. 

Csongrád városa 2017 júniusában kapott visszaigazolást, hogy 100%-os támogatás 

mellett megkezdheti a munkálatokat a Bökényi városrészben.  

Dolgozatomban, Csongrád városában 2017-2018-as években megvalósult TOP-2.1.1-15 

számú Bökényi Zöld Város projekt megvalósításának eredményeit, a lakosság 

elégedettségét vizsgáltam. Kutatásom célkitűzése, hogy felmérjem, hogy a kiírt pályázat 

mennyire szolgálja az elvárt igényeket, a fejlesztési koncepció mennyiben „adott valós 

válaszokat a valós problémákra”. Így menyire elégedet a lakosság a megvalósult 

fejlesztésekkel, milyen hatással van az ott élők életminőségére. Választ kerestem azokra 

a kérdésekre, hogy egy, a város fejlesztésére meghirdetett pályázat beadásánál melyek 

azok, a lakosságot is érintő területekre, amelyekre nagyobb figyelmet kell fordítani, 

melyek azok, amellyel a lakosság komfortérzetét, egészségi állapotát javítani lehet. A 

városrészben futó pályázatok milyen hatással vannak egymásra, a kivitelezés 

eredményességére. 

A tudományos diákköri dolgozatom célja tehát: 

1.megvizsgáljam melyek, azok a célterültek, amelyek megoldásra kerültek; 

2.kiderüljön, mennyire elégedettek Csongrádon a projekt megvalósításával;  

3.melyek azok a területek, amelyre további fejlesztéseket szükségesek a lakosság 

igényeinek megfelelően. 

 

Irodalmi áttekintés 

Az Európai Unió kialakulása 

A második világháborút követően az európai népek tartós békére vágytak, és az európai 

gazdaság fellendítését tűzték ki célul. 1951-ben a Benelux országok, Franciaország, a 

Német Szövetségi Köztársaság és Olaszország részvételével létrejött az Európai Szén- 

és Acélközösség, majd 1957 áprilisában megalakult a Hatos szervezésében az Európai 
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Gazdasági Közösség és az Európai Atomenergiai Közösség. 1967-ben megalakult az 

Európai Közösség (Vofkori 2002.) 

Az EU, a jelenleg 28 európai országot (1. ábra) magba foglaló integrációs szervezet az 

1993. november 1-én hatályba lépett Maastrichti Szerződés eredményeként jött létre.  

(Horváth 2007). 

A megvalósult egységes jogrendszer révén a szabad piac és ezáltal a 4 alapszabadság: 

személyek, tőke, áruk és szolgáltatások szabad áramlásának biztosítása. 1993-ban 

létrehozzák a Kohéziós Alapot, amely a legszegényebb tagállamok közötti, a fejlettségi 

szintben meglévő különbségeket hivatott csökkenteni a környezetvédelmi, közlekedési 

projektek számára. 

 

Lehatárolások az EU-ban (NUTS régiók és LAU régiók bemutatása) 

Az EU vidékfejlesztési politikája egy sajátos területi-statisztikai beosztásra épül. Ennek 

alapját a régiók képzik. A régiók azok a területi egységek, amelyeket az ügyvitel 

(adminisztráció) megkönnyítése érdekében egyezményesen (konvencionálisan) hoztak 

létre. A régiók egymásba épülő hierarchikus rendszerét NUTS-nak nevezik, amelyet az 

EU központi statisztikai szervezete, az EUROSTAT hozta létre 1988-ban azzal a céllal, 

hogy összehasonlítható területi egységeket képezzen az Unió egységes statisztikai 

rendszere számára. A csatlakozó államok területi egységeit a csatlakozás előtt igazítják 

a működő uniós rendszerhez, írja le Makkai (2008). 

Annak érdekében, hogy kielégítse a helyi szinten fellépő, növekvő általános 

információigényt, a Bizottság létrehozott egy regionális szint alatti információs 

rendszert, vagyis megtette az első lépést annak irányába, hogy létrehozza a NUTS-szal 

összeegyeztethető helyi igazgatási egységek (a továbbiakban: LAU) közösségi 

osztályozását. Két további szintet határoztak meg (LAU néven) a NUTS-elvekkel 

összhangban, de csak az utolsót és legkisebbet (2. LAU-szint) állapították meg az összes 

tagállam számára. Ez rendszerint megfelel a „helyhatóság” vagy „közigazgatási terület” 

fogalmának, olvasható az Európai Bizottság honlapján megjelenő közleményéből 

(2005). 

 

Regionális politika és a területfejlesztés kapcsolata 

A gazdaságfejlesztés a regionális politika és a területfejlesztés értelmezésében azonban 

nem elsősorban a helyi (lokális) gazdaság fejlesztését jelenti. Regionális léptékéből 

adódóan e szakpolitika főként a régiókra fókuszál, regionális gazdaságszervezésben és -

fejlesztésben gondolkodik. Céljai regionális léptékben valósíthatók meg, többek közt 

iparfejlesztést, technológiai centrumok fejlesztését, klaszterek létrehozását, beszállítói 

hálózatok kialakítását, kutatási-fejlesztési intézmények és tevékenységek fejlesztését, 

beruházás- és befektetés-ösztönzést foglalnak magukban. 

(Czene és Péti 2010). 

Hazánk EU-s csatlakozásának előkészítésében a regionális politika szerepe egyre 

nagyobb teret kap. A területfejlesztés cél-, és eszköz- és intézményrendszerét az 1996. 

évi XXI., a területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvény, a területfejlesztési 

támogatások és a decentralizáció elveiről és a kedvezményezett területek besorolásának 

feltételrendszeréről, valamint az Országos Területfejlesztési Koncepcióról (OTK) szóló 

országgyűlési határozatok és végrehajtásukról rendelkező kormányrendeletek, 

kormányhatározatok alapozzák meg, írja le könyvében Csiffáry (2003).  
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Terület- és településfejlesztés Magyarországon 

Magyarországon – a többi új tagállamhoz hasonlóan – azok a változások, amelyek az 

EU alapító tagállamaiban ötven év alatt zajlottak le, sokkal rövidebb idő alatt mentek 

végbe. Az EU bővítése nagyobb teret nyitott a versenyképes termelők és kereskedők 

számára, a munkaerő, a termékek és a szolgáltatások terén átjárhatóvá váltak a határok, 

jórészt közös jogi keretek között működnek a tagállamok. Ezek a tényezők nagyban 

befolyásolják az egyes hazai gazdasági szereplők, illetve az egyes térségek, városok 

lehetőségeit is, mind belföldi, mind pedig európai összefüggésben, olvasható Varga 

Mihály (2013) Országgyűlési Határozati Javaslatában 

A helyi önkormányzatok szempontjából különösen fontos következménye az EU-

csatlakozásnak az, hogy kedvezményezettjei lehetnek regionális, illetve struktúrpolitikai 

támogatásoknak. Ez a lehetőség sokkal erőteljesebb motiváló erő a közigazgatás 

továbbfejlesztésében, mint a közigazgatás formálásához, működéséhez tett általános, 

indirekt ajánlások (Pálné Kovács I. 2001). 

Anyag és módszer  

Pályázat rövid bemutatása 

Magyarország Kormánya a 2014-2020 közötti időszakban a Terület-és 

Településfejlesztési Operatív Program keretein belül, a városi területek 

környezettudatos megújítása érdekében Zöld Város Kialakítása című, TOP-2.1.1-15 

kódszámú pályázatot hirdetett meg.  

Csongrád Városi Önkormányzat 2016. május 17-én nyújtotta be pályázatát a Bökényi 

városrész rehabilitációjára, majd egy évvel később, 2017 június 6-án kapott a város 

visszajelzést, miszerint a Széchenyi 2020 program keretében 100%-os támogatás mellett 

megkezdheti a város a Bökényi városrészben a munkálatokat. A pályázatban Csongrád 

500 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült, melynek feltételeit a 

Partnerségi Megállapodás tartalmazta. 

 

A pályázat hatása a város településfejlesztési stratégiájára 

Csongrád 2015 augusztusában elfogadott Integrált Településfejlesztési Stratégiában (a 

továbbiakban: ITS) átfogó célként határozta meg a csongrádi életminőség javítását, a 

városi környezet és az elérhető település szolgáltatások fejlesztését. 

A Bökényi Zöld város elnevezésű fejlesztési program növeli a város vonzerejét, 

hozzájárul az itt lakók életminőségének javulásához, ezáltal közvetetten csökkenthető az 

elvándorlás, növelhető a betelepülők száma, javítható az már itt élők komfortérzete. A 

szolgáltatások, közművek minőségének fejlesztése, az épített környezet korszerűsítése, 

élhető városi környezet megteremtése gazdaságélénkítő hatással lehet a városrészre, 

munkahely teremtő és megtartó hatással rendelkezhet, ezáltal mérsékelhető az 

elvándorlók száma is. A kialakított területeken közösségi programok, rendezvények 

szervezhetőek, amelyek pihenést, kikapcsolódást jelenthetnek az itt élők és az ide 

látogatók részére. 
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A vizsgálati módszer bemutatása 

A kutatásom módszeréül kérdőíves felmérést készítettem. A módszert lényege, hogy 

széles társadalmi bázisra épül. Meg kell ismerni a térségben élők helyzetét, igényeit, 

véleményét, továbbá biztosítani kell részvételüket a tervezési, sőt a megvalósítási 

munkák során is. 

A pályázat tervezési időszakában volt egy kérdőív alapú igényfelmérés, amelynek 

adatait össze tudtam hasonlítani a lezárt pályázat eredményeivel, konzekvenciákat 

tudtam levonni az eredményeiből. A kérdőíves felmérés 24 kérdésből 19 eldöntendő és 

5 szabad válaszkifejtéses kérdést tartalmazott. Az első 3 kérdés a válaszadók nem-

életkor- lakhely felmérésére szolgált. 2 kérdés arról szólt, hogy a kitöltők jártak e már a 

felújított helyszíneken, ha igen, milyen gyakorisággal. 11 kérdés arra irányult, hogy 

megtudjam, mennyire elégedettek a kérdőívet kitöltők a fejlesztésekkel. 6 kérdésben a 

válaszadók a saját véleményüket fejthették ki. A módszer előnye, hogy egyidejűleg 

nagy létszám szólítható meg, statisztikailag elemezhető, mennyiségi és minőségi 

információk is egyszerre gyűjthetők. A kérdések egyszerűek, könnyen értelmezhetőek 

voltak. A kérdőíves módszerek sok esetben olyan kérdéseket tartalmaz, amelyek nem 

egyértelműek, a válaszadó félreértelmezheti, és ezzel eltorzítja a kutatás pontosságát.  

A kérdőív online formában jelent meg az alábbi felületen: 

https://docs.google.com/forms/d/1UYU2g3ROukkSWO1KH8kiHLAbICBCb6tWd8zT

FFG8lyI/edit  

A felmérésben a város teljes lakosságát szólítottam meg kortól, nemtől és érdeklődési 

körtől függetlenül, mivel a kialakított tereket nem csak az ott élők, hanem a város teljes 

lakossága használja, használhatja. Azért az online megkérdezést választottam a 

papíralapú megkérdezés helyett, mert véleményem szerint a lakosság legnagyobb 

részéhez így is eljuttatató közvetlen vagy közvetett formában.  

A válaszok között számos olyan javaslat, észrevétel található, amelyek hasznosak 

lehetnek a városvezetés számára is a jövőbeni fejlesztések, városi stratégiák 

tervezésekor. A kérdőív kitöltésére elektronikus formában 2 hónap állt rendelkezésre 

2019. augusztus 1. – 2019. szeptember 30-a közötti időszakban. A kutatásomban a 

kérdőívekre 135-en válaszoltak. A válaszadók 98,5 %-a csongrádi lakos, csak 2 fő volt 

aki a városban lakik. 

 

Eredmények és értékelésük  

A kérdőív eredményei 

Az 1. ábráról leolvasható, hogy a kérdőívet kitöltő 136 személy közel háromnegyede 

(70,4%) nő volt. A 36-50 éves korosztály töltötte ki a kérdőívet a legnagyobb arányban 

(29,6%). Majdnem azonos mennyiségben töltötték ki a kérdőívet a 18-35 éves (26,7%) 

és az 50-62 éves (28,1%) korosztály is. Legkevésbé érdeklődő a 18 év alatti korcsoport 

volt (2,2%). Ezekből az adatokból arra következtetek, hogy 18 és 62 év közötti ifjú- és 

középkorú lakosság használja leginkább a kialakított tereket élethelyzetükből adódóan, 

mint munkába járás, gyereknevelés, vásárlás stb.  

https://docs.google.com/forms/d/1UYU2g3ROukkSWO1KH8kiHLAbICBCb6tWd8zTFFG8lyI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1UYU2g3ROukkSWO1KH8kiHLAbICBCb6tWd8zTFFG8lyI/edit
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1.ábra: Életkor százalékos megoszlása (Forrás: Saját szerkesztés) 

 

Figure 1: Percentage distribution of age 

under 18 years (1); 18-35 years (2); 36-50 years (3); 50-62 years (4); over 62 years (5); 

3 persons (6); 36 persons (7); 40 persons (8); 38 persons (9); 18 persons (10) 

 

A kérdőívet kitöltők 53%-a havonta néhány alkalommal látogatja a kialakított 

köztereket, 7 %-a viszont még sosem járt ott. A fennmaradó 41,8 százalék naponta (17,9 

%) vagy heti több alkalommal (23,9 %) látogatják ezeket a tereket (2. ábra). Ezekből az 

adatokból arra követeztetek, hogy a kialakított területeket szívesebben látogatják az itt 

élők. Valószínűsítek, hogy a kitöltők azon része, akik napi szinten látogatják a 

köztereket, ők a Bökényi városrészben is élhetnek.  

 

 
2.ábra: Kialakított köztetek látogatási aránya (Forrás: Saját szerkesztés) 

 

Figure 2: Visited rate of established public spaces 

Daily (1) Several times a week (2) Few times a month (3) Not there yet (4) 
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Úthálózatok kialakításának eredményessége 

A pályázat célja volt az itt élők és ide látogatók közlekedésének biztonságosabbá tétele. 

A városrész úthálózat mennyiségi szempontból megfelelő, azonban az közutak és járdák 

minősége leromlott, minőségük nem megfelelő. Az úthálózatok egy része korábbi 

időszakokban már felújításra kerültek, de van sok olyan szakasz, ahol ez még nem 

történt meg. Az útfelújításokkal párhuzamosan új vagy felújított parkolók is kerültek 

kialakításra. Ezekre főként a társasházak közötti területeken volt szükség, mivel az 

utóbbi években megnőtt a gépjárművek száma.  

A városrész fejlesztése során az alábbi járda- és útszakaszok, parkolók kerültek 

felújításra: 

 

 
3.ábra: Úthálózatok, parkolók kialakításának eredményessége (Forrás: Saját 

szerkesztés) 

 

Figure 3: Effectiveness of road networks and parking lots 

Are you satisfied with the amount of pavements completed? (1); Are you satisfied with 

the quality of the finished walkways? (2); Are you satisfied with the design of the new 

road sections? (3); Are you satisfied with the number of available parking spaces? (4);  

Would you require more parking in the near future? (5); Yes (6); No (7) 

 

A felmérés alapján a megkérdezettek 77,3%-a elégedett az elkészült járdaszakaszok 

mennyiségével és minőségével is, látható a 3. ábrán. Ezt azt tükrözi, hogy az előzetes 

igényfelmérések alapján igényelt járdaszakaszok jelentős része elkészült, de nagyon sok 

olyan szakasz maradt még, amelynek későbbi felújítására szükség lesz, hogy a városrész 

egyöntetűen meg tudjon szépülni, az itt élők komfortérzete javuljon.  

A járdaépítések mellett jelentős mennyiségű közút is felújításra került, ezzel is 

elősegítve a biztonságosabb és csendesebb közlekedést egyaránt gépjárművel és 

kerékpárral is. A Hársfa utcáról egy új bekötő út került kialakításra a Tulipán utca 

irányába, ezzel is megkönnyítve az ott élők közlekedését. Az előzetes igényfelmérés 

alapján ezt a válaszadók többsége nem támogatta, de az elkészült útszakasz 

megkönnyítette az ott élők kihajtását a Hársfa utcára. Az új útszakasz véleményem 
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szerint indokolt volt, mivel így nem kell megkerülni egy egész háztömböt, gyorsabb és 

biztonságosabb közlekedést lehetett ezzel elérni.  

Az útépítésekkel egy időben új parkolók is lettek kialakítva. A megkérdezettek nagy 

hányada, 57,1 %-a elégedett az új parkolóhelyek számával, de szükség lenne további 

parkoló, garázsok kialakítására is ebben a városrészbe és a város  más területein 

egyaránt.  

A kérdőívben kíváncsi voltam a válaszadók egyéni véleményére is, hol tartják 

szükségesnek további parkolók kiépítését. A válaszokból kitűnt, hogy szinte az egész 

város területén szükséges lenne. A városrészben főként a Tulipán utcai társasház körül 

lenne igény további parkolóhelyekre, de ezen kívül többen írták az óvoda és iskola 

környékét és az Ifjúság teret.  

 

A játszóterek kialakításának elégedettségi mutatói 

A TOP projekt keretében az úthálózat javítása mellett a játszóterek rehabilitációja 

kapott nagyobb hangsúlyt. Öt játszótér lett kialakítva vagy felújítva az itt élő és ide 

látható kisgyerekes családok részére. Kialakításuk, állapotuk meghatározza a 

településképet, az itt élők életminőségét. A felnőttek részére is lettek telepítve kültéri 

fitneszeszközök, amely biztosítja számukra is a sportolási, kikapcsolódási lehetőséget.  

Ahogy a 8. ábrán is látható, megkérdezettek jelentős része, több mint 90%-a elégedett a 

játszóterek, fitneszeszközök kialakításával, az Összefonódás szobor környezetében 

kialakított közösségi térrel. Az ide kihelyezett kamerák javítják az itt élők 

biztonságérzetét, de szükség lenne még további kamerák kihelyezésére, azok 

folyamatos ellenőrzésére.  

 

 
4.ábra: Közösségi terek, játszóterek kialakításának elégedettségi mutatói (Forrás: 

Saját szerkesztés) 

 

Figure 4: Public spaces, playgrounds satisfaction indicators of its design 

Are you satisfied with the designed playgrounds? (1); Do you consider it appropriate to 

assemble the types of play equipment? (2); Are you satisfied with your outdoor fitness 

equipment? (3); Are you satisfied with the community space around the Statue of 

Concentration? (4); Yes (5); No (6) 
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A pályázat egyik fő pontjáról elmondható, hogy eredményesen zárult. A felújított 

játszóterek kihasználtsága megnőtt. Az egyik legkedveltebb játszótér az Ifjúság téri 

,,Nagyjátszótér”, ahol hétvégente akár több száz ember is megfordul. Ám az egyéni 

válaszokból kiderül, hogy melyek azok a dolgok, amiket hiányolnak ezekről a terekről, 

mi az, amivel nem elégedettek.  

Az egyéni válaszok alapján, a lakosság főként a társasházak környékére, iskolák-óvodák 

környékére, zebrákhoz javasolna további kamerák kihelyezését. Sajnos nekem az a 

tapasztalatom, hogy a kihelyezett kamerák nem ellenére is sok a rongálás, a 

vandalizmus.  

Közösségi terek, zöld területek kialakításának eredményessége 

Az előzetes igényfelmérés során a megkérdezettek nem szerettek volna új köztereket 

kialakítani, helyette a meglévőek felújítását tartották fontosabbnak. Ezáltal a pályázat 

során az Összefonódás szobor körüli tér és a Közösségi Ház előtti terület került 

rehabilitációra, melynek felújításával a megkérdezettek 96,2 %-a volt elégedett (5. 

ábra). A saját véleményes válaszokból arra következtetek, hogy az a 3,8 %, aki nem volt 

elégedett a tér kialakításával, ők más területek felújítását helyezték volna előtérbe.  

A pályázat során nem csak a térburkolat lett felújítva, új padok lettek kihelyezve, 

növénycsoportok kerültek kiültetésre, ezzel hozzájárulva a lakosság komfortérzetének 

javításához. Az Összefonódás szobortól a Sághy Mihály Szakképző Iskoláig a meglévő, 

rossz állapotú sétány felújításra került, ezáltal a közlekedés is biztonságosabbá vált. Az 

iskolánál található téren a fiatalok által kitaposott mezsgyén új sétány kiépítésével az ott 

tanuló diákok szép, megújult környezetben tölthetik szabadidejüket. Az pályázat során 

nagy mennyiségű facsemete és cserje lett ültetve, amely szebb, zöldebb, egészségesebb 

környezetet kialakítását segíti elő.  

 

 
5.ábra: Összefonódás szobor körüli közösségi tér elégedettségi mutatója (Forrás: Saját 

szerkesztés) 

 

Figure 5:Concentration is a measure of satisfaction with community space around a 

statue 

Yes (1); No (2) 
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Közösségi Ház kialakításának a lakosságra gyakorolt hatása 

A pályázat egy mérföldköve volt egy régi, használaton kívüli, ám a városrész egy 

meghatározó épületének Papucsosként ismer étterem épületének a megvásárlása, majd 

felújítása volt. Kialakításra került egy 70 fő befogadására alkalmas előadóterem, 2 

irodahelyiség és egy falatozó is. 

 

 
6.ábra: Látogatási arány a Közösségi Házban (Forrás: Saját szerkesztés) 

 

Figure 6: Visiting rate in the Community House 

Have you ever been to a community house on the site of the former Slippers Restaurant? 

(1) Yes (2); No (3) 

 

A 6. és 7. ábrán látható, hogy a megkérdezettek jelentős hányada, 44,4 %-a nem járt már 

a felújított Közösségi házban. Ennek oka lehet, hogy kevés olyan rendezvény van, 

amely nagyobb létszámokat oda vonzana. A megkérdezettek szívesen vennének részt 

zenés esteken, színtársulati előadásokon, irodalmi esteken. A 7. ábrán látható válaszok 

azt mutatják, hogy szívesen vennének részt képzéseken, kiállításokon, de akár tornákon 

is. Ezek a válaszokból azt a következtetést vonom le, hogy nagyobb hangsúlyt kellene 

fordítani a Közösségi Ház ilyen célú kihasználására, amelyeken az itt élők szívesen 

részt vesznek. 
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7.ábra: Igényfelmérés a Közösségi Házban szervezhető programoktól (Forrás: 

Saját szerkesztés) 

 

Figure 7: Needs assessment of Community House programs 

Literary evening (1); Lecture theater groups (2);Music evening 3);Exchanges (4), 

Exhibitions (5); Trainings (6); Gymnastics / Yoga / Fitness Training (7); Residential 

Forum (8); Nothing (9); Residential assembly, Residential Forum (10); Playing Cards 

(11) 

 

Következtetések 

A vizsgálatom elérte a kitűzött céljait. Megállapítottam, hogy az előzetes igényfelmérés 

alapján kiírt pályázat a vállalásainak jelentős részét teljesítette, ez paralel az ott élők 

igényeivel. Ugyanakkor a kutatásom körvonalazott még további fejlesztési igényeket, 

melyek az alábbiak. 

A város számos pontján probléma a parkolás. A városközpont több pontján, ahogy a 

legtöbb városban már megtalálható, parkoló automaták kihelyezése adhatna megoldást.  

A parkoló automaták egy részről megoldást adnak arra, hogy több szabad parkoló 

legyen, másrészről bevételi forrás is lehetne a város számára. 

Véleményem szerint a Bökényi városrészben az óvoda és a szakközépiskola által 

határolt üres területen lehetne a városrész számára további parkolókat, garázsokat 

kialakítani. Erre a területre én egy több szintes garázsépületet javasolnék kivitelezésre, 

ahol akár 100 autó is parkolhatna fedett helyen. 

A játszótereken javasolnám árnyékoló ernyők, úgynevezett napvitorlák kihelyezését, 

amelyek mindamellett, hogy árnyékot biztosítanak, védik a játékszert is a naptól.  

A pályázat során kihelyezett kamerák által nőtt az ott élők biztonságérzete, bár 

javasolnék további kamerák kihelyezését ebben a városrészben, és a város többi részén 

is egyaránt. Ezzel növelve a lakosság biztonságérzetét. A Közösségi Ház nagyobb fokú 

kihasználásának fejlesztése.  
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Összefoglalás 

Dolgozatomban, Csongrád városában 2017-2018-as években megvalósult TOP-2.1.1-15 

számú Bökényi Zöld Város projekt megvalósításának eredményeit, a lakosság 

elégedettségét vizsgáltam. Kutatásom célkitűzése, hogy felmérjem, menyire elégedet a 

lakosság a megvalósult fejlesztésekkel, milyen hatással van az ott élők életminőségére.  

A kérdőíves vizsgálatom eredményekként megállapítható, hogy a pályázat sikeresen 

zárult, a tervezett fejlesztések sikeresen végrehajtásra kerültek. A városrész a kialakított 

terekkel, játszóterekkel színesebbé vált, azokat az itt élők és az ide érkezők szívesebben 

látogatják. 
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Results of Bökény Green City Program, effects the population of 

Csongrád 

Abstract  

In my dissertation I examined the results of the TOP-2.1.1-15 Bökény Green City project implemented in the 

city of Csongrad in 2017-2018, and the satisfaction of the population. The aim of my research is to assess how 

satisfied the population is with the improvements that have been made and the impact on the quality of life of 
those living there. 

As a result of my questionnaire survey, it can be stated that the application was successfully completed and 

the planned developments were successfully implemented. The area has become more colorful with the 
developed squares and playgrounds, which are more welcomed by the residents and visitors. 

Keywords: Csongrád, Green town, TOP 
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TISZAFÜRED TURISZTIKAI HELYZETE 

DÓRÓ Gábor –  GLÓZIK Klára 

Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Tessedik Campus 
5540 – Szarvas, Szabadság u. 1-3.; dorogabor5@gmail.com; glozik.klara @gk.szie.hu 

 

Bevezetés  

Manapság egy rohanó világban élünk. A technológia fejlődésével már lehetőség adódott 

arra, hogy az embert bárhol elérjék. A munkakörök kibővültek. Ez lehetővé tette, hogy a 

dolgozók a munkájukat otthon is el tudják végezni. Megspórolják a munkahelyre való 

be- és visszautazási időt, így több lett a szabadon felhasználható idő. Viszont a 

munkájukat a nap bármely szakában számon kérhetik rajtuk. Felértékelődött a 

szabadság értéke, főleg ha ezt egy nagyobb időintervallumban lehet felhasználni. 

Előszeretettel igyekezek a szabadnapokat a munkaszüneti napokkal, illetve a 

hétvégékkel összekötni. Az így létrejött relaxációs időszakokat legtöbbször különböző 

turisztikai helyszíneken töltik el.  

 

A szabadidőnk eltöltése történhet belföldön vagy akár külföldön is. Ha hazai 

viszonylatban gondolkodunk jó ha tudjuk, hogy Magyarország kilenc turisztikai 

régióval rendelkezik. Kis gyermekként sok lehetőségem volt a Tisza-tavi desztinációban 

táborozni, üdülni, nyaralni. A természetes táji jellege már akkor rabul ejtette a szívemet. 

Nem gondoltam volna, hogy pár évvel később a turisztikával foglalkozó 

szakdolgozatomnak ideális alapanyagként fog szolgálni. Már csak egy konkrét 

településre volt szükségem a kutatásaimhoz. A Tisza-tavi régió települései közül kézen 

fekvő volt, hogy melyik városban végezzem a kutatásom. Nem is választhattam volna 

mást, mint a Tisza-tó fővárosát, Tiszafüredet. A város nagy fejlődésen ment keresztül az 

elmúlt évek során, melynek lendülete továbbra is tart. Sok attrakcióval bővült  térség, 

mely sok embert csábít a környékre. 

 

Hipotézisek: 

1.A magasabb végzettségű emberek többet keresnek, ezáltal több lehetőségük 

van az igényeik kielégítésére. Ebben az esetben arra keresem a választ, hogy a 

magasabb iskolázottságú személyek a magasabb színvonalú, drágább 

szolgáltatású helyeket keresik-e fel. Több éjszakát töltenek el egy adott 

szálláshelyen vagy a kiránduló szerepet betöltő vendégek a jellemzőek 

manapság. 

2.Lehetséges, hogy több korcsoportot is lefoglaljunk egy helyen. A 

rendezvények és a fesztiválok nem csak a fiataloknak szólnak. Az időseknek 

manapság nem csak a túrázás és a borospince látogatás a vonzó. Köztudott, 

hogy a fiatalok szeretnek bulizni. Szerencsére Magyarországon belül számos 

helyszín biztosít lehetőséget az emlékezetes fiatal évek megteremtésére. 

Ezekre a kérdésekre keresem a választ. 

 

 

mailto:dorogabor5@gmail.com
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Irodalmi áttekintés 

 

 

Magyarország turisztikai helyzete 

 

A turizmus Magyarország gazdaságában fontos szerepet tölt be. Mint a gazdaság 

fellendítésében, mint a munkahelyteremtésben jelentős innovációt jelent. A KSH 2018-

as adatai szerint 12,5 millió vendég érkezett hazánkba, mely 5,9 millió külföldi és 6,6 

millió belföldi vendéget tartalmaz. A legkeresettebb szálláshelyek a szállodák. 9,6 

millió vendég választotta az ország területén belül. Több mint 1 millió ember a panziók 

mellett döntött. Ennél a két szálláshely típusnál található az összes Magyarországra 

érkező turista 84,8%-ka. A szállodák évenkénti vendégforgalmi helyzetüket, 

népszerűségüket megvizsgálva megállapítható hogy jelentős növekedés figyelhető meg. 

Ha számszerűsítjük a változást mértékét, akkor 500-700 ezres nagyságrendre 

gondolunk. A legtöbb külföldi vendég az utóbbi években Németország, Egyesült 

Királyság, Csehország, Ausztria, Lengyelország és az USA. 

(https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_oga003.html) 

 

2017-ben 5,5 milliárd euró devizabevétel volt az ország bevétele a turisztikai 

ágazatokban foglalkoztatott munkaerő közvetlen és közvetett munkájuknak 

köszönhetően. Ez évben 412 ezer fő volt érintett. 2018-ban a kereskedelmi 

szálláshelyek által szerzett szállásdíj bevétel összesen 301 763 millió Ft volt. 186 206 

millió Ft külföldi és 115 557 millió Ft belföldi vendégtől származik. 180,1 ezer ember 

foglalkozik szálláshely szolgáltatással vagy vendéglátással. Ez az összes foglalkoztatott 

4%-át teszi ki. (https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_oga006.html) 

 

 

Tisza- tavi turisztikai régió helyzete 

 

A Tisza-tavi régió vendégforgalma az elmúlt években kis mértékben hullámzó volt. 

Átlagosan 119 ezer vendég fordult meg a régióban. A Tisza-tó Térség Területfejlesztési 

Program (2014-2020) szerint, a Tisza-tó térségét érintő négy megye határánál, az 

Északi-középhegység és az Alföld találkozásánál helyezkedik el. Fekvésének 

köszönhetően nagyon változatos tájjelleggel bír. Megtalálható itt a dombvidéki az 

alföldi és az ártéri jellegű tájrészletek. A térség alapelemét a Tisza-folyó és a Tisza-tó 

alkotja, melyre épül a térség. A Tisza-folyóra, mint az imént említett létfontosságú 

alapelemhez kapcsolódnak a Hortobágy és a Borsodi Mezőség hazai jelentőségű 

ökológiai rendszerei, amelyek északi irányban a középhegység táji adottságaival, 

ökoszisztémájával, délen pedig a Nagykunság mozaikos tájszerkezetével egyedi 

ökológiai rendszert alkotnak. A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács (2012) szerint ide 

sorolható Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből 7 db, Heves megyéből 10 db, Hajdú-Bihar 

megyéből 6 db és Jász-Nagykun-Szolnok megyéből 20 db település. Összességében 

3280,52 km2 alapterületet határol körül. Utóbbi megyéhez tartozik Tiszafüred is, mely 

egyben a kutatásom helyszíneként is jellemezhető. 
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Gazdasági, valamint földrajzi-társadalmi helyzetét figyelembe véve a Tisza-tavi térség, 

bele értve az itt található településeket viszonylag messzebb esnek a regionális központi, 

gazdaságilag fejlettebb területeitől. Ez a fő oka annak, hogy társadalmi, gazdasági 

szempontból elmaradottnak minősül a térség az országos viszonylathoz képest. A 

hátrányos helyzetből való kilépést jelentő fő alapelem a Tisza és a Tisza-tó, illetve az 

ezekhez való lépésről lépésre történő visszafordulás lehet. A tó mostanság nagyobb 

értéket képvisel. Ökológiai jelentősége és turisztikai szerepe megkívánja az elmúlt évek 

meghatározó gazdasági szerkezet fokozatos, irányított átalakítását, valamint a térség 

turisztikai szolgáltatásainak továbbfejlesztését. A mezőgazdasági és ipari termelés 

szempontjából meg kell változtatni a gazdasági szerkezetet, amivel egy újszerű 

termelési formát lehet kialakítani. Ezáltal a térség elindulhat a fejlődés rögös útján. 

Szükséges figyelembe venni, hogy ez a folyamat a helyi értékek, erőforrások 

felhasználásával jöjjön létre. Jelentős erőt képviselhet a gazdaságban egy adott 

desztináción belül a minőségi turizmus. Számos pozitív hatásai közé tartozik, hogy 

munkahelyet teremt, a lakosságot helyben tartja és vendégeket vonzz a térségbe. Ezek a 

kedvező hatások nem használhatóak ki, ha nincs megfelelő infrastrukturális kiépítettség, 

illetve a többi ágazat kielégítő szintű kialakítása. A térség attrakciói közül külön 

említést érdemelnek a Tisza-tavi Ökocentrum, a kerékpártúra, a horgászat és a vízi 

turizmus. 
(http://www.kormanyhivatal.hu/download/7/9a/41000/TISZA_T%C3%93_T%C3%89R

S%C3%89G_TER%C3%9CLETFEJLESZT%C3%89SI_PROGRAM%2020140624.pd

f) 

 

 

Anyag és módszer 

Az adatgyűjtésem módszere két csoportra bontható. Primer és szekunder forrásokból 

való gyűjtésre. Első szekunder forrásom, a Tisza-tó Fejlesztési Kft. ügyvezetője, Simon 

Norbert volt. Személyes találkozónk során átadta digitális formában a „Tisza-tó Térség 

Területfejlesztési Program 2014-2020” stratégiai és operatív programot. A 

dokumentumból megtudtam, hogy a Tisza-tó kialakulásában milyen folyamatok 

zajlottak és játszottak közre. A terület kihasználtsága érdekében milyen prioritásokat 

fogalmaztak meg, amelyek a desztináció fejlesztésének alappilléreiként és útmutatásul 

szolgáltak. A tanulmány elemzi a Tisza-tó által körülvett terület jelenlegi helyzetét, 

illetve azon tevékenységek, melyet az elkövetkezendő térségfejlesztési program alapját 

adja. Továbbá elmagyarázta számomra, hogy milyen fontos szempontokat kell 

figyelembe venni egy területfejlesztés előkészítése során, milyen szereplőket kell 

számba venni és milyen adatgyűjtési lehetőségekkel lehet információkat szerezni. 

Ismerteti a folyamatok sokoldalúságát és bonyolultságát, mely a témám megértését és 

feldolgozását nagymértékben nehezítette. 

 

Mivel potenciális lehetőség lakozik a Magyarország természet adta turisztikai 

látványosságaiban, így érdemes fejleszteni, kiaknázni azokat. Ennek köszönhetően a 

Magyar Turisztikai Ügynökség, mely a harmadik szekunder forrásom volt öt kiemelt 

turisztikai fejlesztési térséget határozott meg az ország területén. Az általam kiválasztott 

település a Debrecen, Hajdúszoboszló, Hortobágy és Tisza-tó régióba tartozik, melynek 
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a jövőbeli meghatározott fejlesztési tervei a 1522/2017. (VIII. 14.) Korm. határozatban 

találtam meg. 

 

Fontos a kommunikáció a település vezetősége, üzemeltetése és a lakossága között. Erre 

alkalmasak a nyílt fórumok és a települések saját honlapjuk, illetve a különböző 

hírportálok. A negyedik szekunder forrásom az „I love Tisza-tó” című weblap volt, 

ahonnan számos fejlesztés, program és rendezvényismertető, aktuális híreket mondó, 

attrakció bemutató és rekordok megdőlésére felhívó cikket találtam és dolgoztam fel a 

munkám során.  A Tiszafüred hivatalos honlapján megtalálható a nagyobb turisztikai 

vonzerővel bíró kínálatok ismertető leírásai. A kísérletem során összesen öt 

szálláshelyet és szolgáltatást végző létesítményt jelöltem ki, melyek közül a Termál 

Kempingben dolgozó emberek felhívták a figyelmem a Tisza-tó HUNGARY című 

városajánló füzetükre. A benne lévő adatok szintén segítettek megérteni, hogy a régió 

milyen helyi adottságokat és sajátosságokat próbál előtérbe helyezni. A desztinációba 

tartozó Debrecen és Hajdúszoboszló is szintén rendelkezik ismeretterjesztő 

weblapokkal, melyből kiderült számomra, hogy a relatív kis távolságot figyelembe 

véve, milyen sokszínű térség is ez a desztináció. A települések saját weboldalaikat egy 

csoportba kategorizáltam, mely így a hatodik szekunder forrásomat jelentették. 

 

A primer adatgyűjtésemet, azaz a kutatásomhoz szükséges közvetlen információkat 

négy szálláshely és egy szolgáltatást végző létesítmény szolgáltatja. Ezekre a helyekre 

saját készítésű kérdőívet készítettem, amiket személyesen vittem el a helyszínekre. Az 

ott dolgozók örömmel fogadták a tényt, hogy részt vesznek a kutatásomban. 

Kezeskedtek róla, hogy segítenek a kísérletem elvégzésében és lehetőségükhöz mérten 

kitöltetik a kérdőíveket a vendégikkel. Eme kérdőívek csoportosítása minden egyes 

mintavételi helyen külön-külön történik, illetve az öt kutatási pont eredményét 

összegzem egy összesítő csoportban. 

 

A kutatásom 2019.07.01.-től 2019. 09.31.-ig tartott. A július hónap első napjára 

kinyomtattam 400 darab magyar nyelvű kérdőívet, melyeket öt helyszínen helyeztem el. 

A kérdőív 14 zárt és 3 nyitott kérdést tartalmazott. A helyszínek az alábbiak: 

 

•Albatrosz Kemping 

•Albatrosz Kikötő 

•Tisza Balneum Hotel 

•Tisza-tavi Kerékpár Centrum 

•Termál Kemping 

 

A kutatásom kibővítettem egy Facebookon megtalálható utazási csoportban megosztott 

kérdőívvel. Ennek indokoltságát két fontos tény határozta meg. A vizsgált időszakon 

belül csak 72 darab kérdőív került kiöltésre. Illetve kíváncsi voltam, hogy a vizsgált 

időszakban nem ott tartózkodó, de már ott járt személyek, mit gondolnak a városról. A 

kérdőív 2019.09.02.-től, 2019.10.15.-ig volt elérhető a „Belföldi Utazás” nevű 

csoportban. A tagoktól 124 darab értékelhető kérdőívet kaptam vissza. A vizsgálati 
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pontokra kihelyezett kérdőívekkel összevonva végeztem el a kiértékeléseket, így 

összesen 196 kérdőív került feldolgozásra. 

 

Eredmények és értékelésük 

 

táblázat. Szálláshelyválasztás végzettségek szerintHiba! Érvénytelen csatolás. 

Table 1. Accommodation selection by vegetarian 

Workman (1), Graduated (2), Technician (3), College (4), University (5), Panzion (6), Hotel (7), Youth hostel 

(8), Camping (9), Recreation (10) Rent (11), Summary (12). 
 

A fenti táblázatban csoportokra bontottam az egyes szálláshelyekre érkező vendégeket 

iskolai végzettségük alapján. Minden képesítés közül piros színnel kiemeltem a 

legmagasabb értéket. A táblázat alapján jól látható, hogy az első három oszlopban a 

kemping volt a legnépszerűbb, míg az utolsó kettőben pedig a szálloda volt a 

legvonzóbb.  Hosszú rögös út vezet ahhoz, hogy valaki főiskolai, egyetemi diplomát 

kapjon. De a jelek szerint, aki végig megy, ezen az úton az több mindent engedhet meg 

magának. Érdekes megfigyelés, hogy a két legmagasabb végzettségnél a második 

legnagyobb értéket szintén a kemping kapta. Véleményem szerint, a mai világban minél 

több, illetve minél magasabb szaktudást kell elsajátítania az embernek, hogy meg tudjon 

élni és el tudja tartani családját. A környezetemben sok szülőnek az a gondolat menete, 

hogy a gyermeke vigye többre. Ez azért lehet, mert ő tudja milyen egy bizonyos 

életszínvonalon élni és jobbat szeretne gyermekeinek. Valószínűleg nem volt 

mindenkinek lehetősége tovább tanulni, ezért akkoriban ők is az olcsóbb kempingekben 

szálltak meg, ahol a gyermekek gyerekek lehettek. Ezek a fiatalok ilyen körülmények 

között nőttek fel, ehhez szoktak hozzá. Valószínűnek tartom, hogy az évek múlásával 

nem nőttek meg az igényeik és olyan helyet választanak a pihenésre, ahol jól is tudják 

érezni magukat. Ezért lehetséges, hogy a kísérletemben a szállodák után a kempingek a 

legnépszerűbbek. 

 

A 4. kérdés a turisták származási helyére irányult. Feltüntettem Magyarország térképére 

a Tiszafüredre utazó vendégek kiindulási pontjait. Az országot 19 megyére és 

Budapestre osztottam fel. Tudjuk, hogy a Tisza-tó 4 megye határán fekszik, melyek 

Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok. Ahogyan az 

ábráról leolvasható a szomszédos megyékből érkeztek a legtöbben. De sok embert vonz 

Bács-Kiskun megyéből, Pest megyéből és Budapestből is. 
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1.ábra. Tiszafüred vonzáskörzete 

 
Figure 1.  Agglomeration of Tiszafured. 

Domestic visitors and foreign visitors rate. 

 

Pozitívum a térségre nézve, hogy a két hónap alatt hazánk összes megyéjéből érkeztek 

érdeklődők. Egyedül Somogy megye lóg ki a sorból, de egészen biztos vagyok benne, 

ha nagyobb időintervallumban történt volna a vizsgálatom, akkor onnan is érkeztek 

volna. Továbbiakban kíváncsi voltam, hogy a vendégek városból vagy községből jöttek. 

Erre a kérdésre a 5. pontban tudtak választ adni. Többségben a városi emberek voltak 

63%-kal. A válaszadók között akadtak olyanok is, akik tudnak magyarul, de nem 

Magyarország területéről érkeztek a városba. A 6. kérdésre adott válaszokból kiderült, 

hogy két fő Dániából, egy fő Svédországból és egy fő Szlovákiából jött. Összességében 

nagy küldő területet tudhat magáénak a desztináció, illetve a város. Ha továbbiakban is 

jó irányba fejleszt, akkor még több vendég érkezhet és még kiemeltebb turisztikai 

térségnek számíthat az elkövetkezendő években. 

 

A kérdőívemben rákérdeztem arra is, hogy ki milyen okból jött a városba. Ez volt a 9. 

kérdés, melyre megadtam pár általános választási lehetőséget. Köztük egy „Egyéb” 

ponttal, melynek segítségével további válasz lehetőségek születtek. Ezeket a 11. 

kérdésben volt lehetőségük kifejteni. Feldolgozásom során összesítettem a válaszokat, 

majd a fent látható oszlopdiagramban összegeztem azokat. A kérdésen belül több 

választ is lehetett adni, mellyel a vendégek teljes igényeinek felmérését voltam hivatott 

elvégezni. Elmondható, hogy a városban jó lehetőség van a kikapcsolódásra. A 

legtöbben szimplán csak pihenni szerettek volna. De a Tisza-tó több turisztikai 

lehetőséget nyújt, melyre a város próbál építeni is. Kiemelkednek azok az aktív 

szabadidős tevékenységek, melyekről korábban már írtam. 
  



A SZIE AGK TDK műhelyeiben készült tudományos munkák 

 49 

 
 

2.ábra. A Tiszafüredre érkező vendégek utazási céljaik 

 

Figure 2. Causes of visitors, who arriving to Tiszafured. 
From left to right: Relaxing, Festivals, Programs, Bycecling, Fishing, Adventure Park, Bathing, Kayaking, 

Canoing, Boating, Wedding, Lake Tisza, Tisza, Ecocentrum, Walking in nature, Bird reservation, Fond 

memories, Researching. 
 

Ezek a kerékpározás, fürdőzés és a horgászat. Azonban nem szabad megfelejtkezni a 

többi opcióról sem, amely a térség sokszínűségét mutatja meg. A 10. kérdésnél írhattak 

példákat a fesztiválokra és programokra. Megfigyelhető a válaszok között, hogy erre a 

kérdésre a vizsgált időszakban megrendezett programokat említették. Köztük a 

Halasnapokat, a Tóméket és a Tour De Tisza-tavat. Azok a személyek, akik részt vettek 

valamilyen rendezvényen, azok a 12. kérdésben jelezhették elégedettségük mértékét. 

Erre egy egytől ötig terjedő skálán volt lehetőségük, ahol a legrosszabb, az ötös volt a 

legjobb érték . A fesztiválozók 33%-a teljes mértékben, 27% pedig elégedett volt a 

programok minőségével. 

 

  
 

 

1.ábra. Tiszafüreden eltöltött vendég éjszakák száma 

 

Figure 3. The number of nights spent in Tiszafured. 
15% - Take a trip, 47% - 1-3 nights, 28% - 4-6 nigths, 10% - more than 6 nights 

 

A 3-as ábra alapján megállapítható, hogy a vizsgált időszakban főként családok voltak 

jelen. Feltételezzük, hogy általában a család mindkét felnőtt tagjának van állása. Ebből 

következtethető, hogy általánosságban hétfőtől péntekig dolgoznak, míg a gyerekek 
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iskolában vannak. Ha nincs szabadságuk, akkor csak hétvégén tudnak üdülni, kirándulni 

egyet. Jó esetben egy szabadnappal megtoldva egy hosszú hétvégét tölthetnek el. A 

kördiagram ezt a gondolatmenetet támasztja alá. A kitöltött kérdőívekből kiderül, hogy 

a városba érkező és éjszakákat eltölteni kívánó vendégek közül 47%-a 1-3 éjszakát 

töltött. Ahogyan az látható összességében megállja a helyét az a megállapítás, hogy az 

emberek jobban preferálják a hétvégenkénti kirándulásokat. Illetve főként erre van 

lehetőségük. 
 

 

De a szálláshely szolgáltatásokat biztosító létesítményeknek számolniuk kell azzal is, 

hogy ki tudják elégíteni a több éjszakára vágyó turistákat is. De jó hír számukra, hogy a 

17. kérdésben az arra a kaptam választ, hogy mennyire voltak elégedettek a vendégeik a 

szálláshely színvonalával és az eredmény pozitív lett. Ebben az esetben is a megszokott 

5 pontos skálát használtam. A jónak minősíthető 4-es és 5-ös pontot az emberek 86%-a 

választotta. Ez egy pozitív visszajelzés a szálláshely szolgáltatóknak a munkájuk 

minőségéről és a szálláshelyük minőségéről, melyre hosszú távon lehet építkezni. 
 

 

Következtetések 

Az a személy, aki kérdőíves kutatást szeretne végezni a jövőben, annak fel kell 

készülnie a vele járó nehézségekre. Sokba kerül a kérdőívek papírra való kinyomtatása, 

mely a nagy darabszám mellett tekintélyes összeget képvisel a kutatásra szánt keretből. 

Az emberek nem szívesen foglalkoznak a kérdőívek kitöltetésével, illetve kitöltésével. 

Így nehéz összeszedni azt mennyiséget, melyre szükségünk lenne. Ezért kellene az 

embereknek a hozzáállásukon javítaniuk. 

 

Az alap hipotézisem beigazolódott. A magasabb végzettségű emberek általában olyan 

körülmények között kirándulnak, nyaralnak, melyek jobban kielégíti az igényeiket. 

Ebből kifolyólag ahhoz, hogy ezt valaki elérje tanulnia kell. Véleményem szerint a 

magasabb végzettségű emberek megérdemlik a jobb körülményeket, mivel 

megdolgoztak érte és azt javaslom minden ember számára, hogy ők is tartozzanak ehhez 

a kaszthoz. 

A második állításom, miszerint több korosztály is le lehet foglalni egy adott területen, 

úgy szintén beigazolódott. Egy területre nem csak egy típusú programot vagy 

szolgáltatást lehet kialakítani. Tiszafüreden is több korcsoportnak szerveznek 

rendezvényeket, illetve azokon belül is más célcsoportoknak. A városban minden 

hétvégén van program, ezzel próbálják odacsalogatni a vendégeket. Véleményem 

szerint kevesebb, de nívósabb rendezvénnyel jobban fel tudnák kelteni a vendégek 

érdeklődését és kevesebb pénzt költene a város is.  

 

Tiszafüred népszerű. Az általam látogatott szálláshelyek egész nyáron tele voltak. A 

kérdőív alapján kiderült, hogy a vendégek meg voltak elégedve a szolgáltatások 

minőségével. Ez pozitív saját magukra és a városra is nézve. Úgy gondolom a város 

ezen a téren jó helyzetben áll és legalább ezt a szintet kell megőriznie a továbbiakban, 

ha továbbra is szeretné a vendégek bizalmát élvezni. 
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A népszerűség ellenére, nem sok helyen találkoztam a térséget népszerűsítő 

hirdetésekkel. Valószínűleg több embert tudnának a térségbe invitálni, ha több felületen 

lennének feltüntetve, illetve nagyobb nézettségű helyeken hirdetnék magukat. 

Az egyes szálláshelyeken történő látogatásaim során nem találkoztam más szálláshelyek 

prospektusaival. Így ha a vendég nem tud egy bizonyos helyen megszállni, akkor van rá 

esély, hogy nem keres fel több szálláshelyet. Úgy gondolom, több vendéget tudnának 

megfogni térség szinten, ha kiépítenének egy kapcsolati rendszert és kölcsönösen 

segítenék egymásnak az ilyen szituációkban. 

 

Összefoglalás 

Kutatásom során a Tiszafüred turisztikai régió helyzetével foglalkoztam. Munkám során 

arra kerestem a választ, hogy melyek a belföldi vendégek érdeklődési körei. Azt a 

hipotézist állítottam fel, hogy a magasabb végzettségű emberek tényleg nagyobb 

színvonalú, több szolgáltatást biztosító szálláshelyeket keresnek-e fel a magasabb árak 

ellenére vagy esetleg más körülményekkel is beérik. Tanulmányoztam, hogy a 

látogatásuk során mennyi napot töltöttek el a város megismerésére. Kíváncsi voltam 

arra, hogy a Tisza-tavi régiónak milyen nagyságú vonzáskörzete van. A turisták először 

járnak a településen vagy már egy korábbi látogatás alkalmával magával ragadta őket a 

város.  

 

Az alap hipotézisem, miszerint a magasabb végzettségű emberek a jobb szolgáltatásokat 

nyújtó szálláshelyeket keresik fel beigazolódott. A kutatásom során kiderült, hogy a 

kérdőívet kitöltő személyek nemi összetétele közel azonos nagyságrendet képviseltek. A 

második hipotézisem, mely szerint a Tiszafüredre érkező vendégek közül a legnagyobb 

számban a 26-40 év közöttiek voltak, majd nem sokkal lemaradva követte őket a 41-65 

év közötti és 16-25 év közötti korosztály.  Ez azt jelenti, hogy a város turisztikai 

kiépítettsége viszonylag nagy korosztályt képes megszólítani és magához vonzani. A 

vendégek az ország közel minden megyéjéből érkeztek és. Öröm volt szembesülni azzal 

a ténnyel, hogy a válaszok alapján az ország közel minden területéről érkeznek 

vendégek Tiszafüredre és ez nem csak belföldi, hanem külföldi vendégekre is érvényes, 

mivel munkám során volt szerencsém pár darab külföldi turista által kitöltött kérdőívvel 

is találkoznom. Fontos kérdés egy turisztikai régiónak a fejlődése szempontjából, hogy 

a turisták először járnak-e az adott területen, vagy már esetleg évek óta visszajárnak 

oda. Jelen esetben közel azonos mennyiséget képviselnek e két lehetőség, mely egy 

stabil visszalátogató vendégkört és egy felfedezni vágyó csoportot jelent. A Tisza-tó 

fővárosa főként a családok számára nyújt kiváló kikapcsolódási, szórakozási 

lehetőségeket. A városba érkező turisták sok lehetőséget vesznek igénybe a 

kikapcsolódásuk érdekében, de a legtöbben a kerékpározást, fürdőzést és a horgászatot 

választják az aktív pihenés mellett. Felmérésem alapján ezeket próbálják 1-3 éjszakát 

átölelő kirándulásuk alatt megejteni. A vendégek véleménye szerint a város nem 

használja ki megfelelő mértékben turisztikai adottságait, viszont így is jól tudják érezni 

magukat a Tisza-tó szomszédságában lévő Tiszafüreden. 
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Tourist situation of Tiszafüred 

Summary: 

The aim of this work was to study the tourism situation of Tiszafüred. I take into consideration the process of 

the formation of the Tisza Lake region, its main stages and innovation. With the help of a questionnaire I 
conducted a survey on the current situation in Tiszafüred. 

Keywords: Tourism, Destination, Lake Tisza, Tiszafured, Statistics. 
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KÜLÖNBÖZŐ TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉSI MÓDOK 

HATÁSAI A VÍZMINŐSÉGRE 

GULYÁS Illés Zsolt 

Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Tessedik Campus 
5540 – Szarvas, Szabadság u. 1-3.; gulyas.illes@gmail.com 

Bevezetés  

Napjainkban a világ lakosságának állatifehérje-ellátásában meghatározó és egyre 

nagyobb szerepet töltenek be a haltermékek. A FAO legfrissebb kiadványa szerint 

(FAO, 2018) a világ akvakultúra termelése összesen a 2001-2016-os időszakban évi 

5,8%-os növekedést mutatott, mely magasabb, mint bármely más élelmiszer-termelő 

ágazat növekedésénél. Hazai viszonylatban a haltermelés elsősorban pontyra alapozott 

tógazdaságokban, fél-intenzív módon történik, azonban a globális és európai igény 

növekedésével Magyarországon is gazdaságossá válhatnak intenzívebb termelési 

technológiák. A termelési intenzitás azonban többnyire nagyobb szervesanyag-

terheléssel jár a vízminőségre nézve, melynek kontrollálása fontos termelői feladat. 

 

A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Halászati Kutatóintézetében (NAIK-

HAKI) évtizedek óta folynak kutatások a halastavi termelés eredményességének 

növelése érdekében. Az AQUAEXCEL 2020 kutatási projekt keretében alkalmam nyílt 

bekapcsolódni egy intenzív halastavi kísérletbe, ahol a különböző kezelések 

vízminőségre kifejtett hatásait elemeztem. 

A kísérlet során a következő kérdésekre kerestem a választ: 

 

1) Kimutatható-e statisztikai alapon igazolható különbség a kezelési módok hatására és 

a vízminőségi paraméterek között? 

 

2) Az intenzívebb termelési feltételek mellett átlépik-e a vízminőségi paraméterek a 

környezetvédelmi rendeletben foglalt határértékeket? 

Dolgozatom első részében a hazai halastavi tógazdálkodás legjobb gyakorlatát, és az 

ezzel szoros kapcsolatban álló, tavi nitrogén- és foszforciklus főbb folyamatait mutatom 

be. Az ebben a részben megfogalmazott tevékenységek nagyban hozzájárulnak egy 

tórendszerben a jó vízminőség fenntartásához. A dolgozat második részében pedig a 

pontyra alapozott halastavi gazdálkodás és a vízminőség kapcsolatát mutatom be az 

AQUAEXCEL 2020 által támogatott kísérlet példáján. 

Irodalmi áttekintés  

A tógazdaságok szerepe Magyarországon  

 

Magyarországon a haltermelés elsősorban tógazdaságokra épül, melyek termelési 

egységei az eltérő módon kivitelezett tórendszerek és eltérő rendeltetésű tavak. A 

tórendszer kivitelezésének módját a topográfiai viszonyok határozzák meg. Kiépítés 

alapján léteznek a kör-, hossztöltéses és völgyzárógátas halastavak. Alföldi régióban a 

körtöltéses tavak elterjedtek, míg a dombvidéki területekre a völgyzárógátas tavak 

jellemzők (Halasi-Kovács et al., 2012). A legtöbb tógazdaság pontyra alapozott, 
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monokultúrás termelést folytat. (NAIK-AKI, 2018). A faj előnyei közé tartozik, hogy 

mindenevő, így könnyen és gazdaságosan takarmányozható abrakfélékkel, továbbá a 

hazai piacon is kedvelt és tradicionális halfaj A tavi haltermelésről elmondható, hogy a 

természetes vizes élőhelyekre jellemző anyagforgalmi folyamatokra és táplálékhálózati 

kapcsolatokra épül, a beavatkozások a haltermelés szempontjából kedvező 

termelékenység növelését szolgálják (Halasi-Kovács et al., 2012).  

 

 A halastavak kezelése a legjobb vízminőség fenntartása érdekében 

 

A tavi haltermelésben elsődleges fontosságú a tavak technikai és termelésbiológiai 

felkészítése. Az őszi lehalászás után, lehetőség szerint a következő termelési időszakig 

szárazon tartják a tavakat. A téli szárazon tartással lehetőség nyílik a tó strukturális 

karbantartására. Abban az esetben, ha a tó éveken keresztül víz alatt áll, akkor a 

biológiai termelése csökken és a halbetegségek gyakrabban fordulhatnak elő: egyre több 

szerves üledék halmozódik fel és ez kedvezőtlenül hat a halászhatóságra, mivel a 

halágyak feliszapolódnak. A felhalmozódott üledékből mérgező gázok (ammónia, 

kénhidrogén) szabadulhatnak fel, melyek megnövelik a halpusztulás kockázatát 

(Horváth et al., 2011).  
Tavasszal a tóaltalaj fertőtlenítése és termelésbiológiai javítása kap kiemelt figyelmet. A 

keményre száradt talajon a munkagépek hatékonyan végezhetik el a szervestrágyázást, a 

tótalaj fellazítását (tárcsázás) (Horváth és Urbányi, 2004). 

A tavaszi tóelőkészítés befejeztével megkezdődik a tavak vízzel való feltöltése. A 

körtöltéses tavak árasztásához tápcsatornák szolgáltatják a vizet, ha szükséges 

szivattyúk segítségével, egyéb esetben gravitációs úton jut el a víz a tavakhoz (internet 

1). 

A tógazdasaságban a természetes táplálékszervezetek populációjának fenntartása 

érdekében érdemes kijuttatni többlettápanyagot. A trágyával kikerült nitrogén és foszfor 

a természetes biológiai táplálékhálózatot megerősítve, néhány nap alatt megalapozza a 

halállomány számára természetes és kiváló beltartalmi értékű táplálék (elsősorban 

zooplankton és üledéklakó szervezetek) önfenntartó állományát. A termelési időszakban 

történő trágyakiosztás leállítását az zöld színű algavirágzás, és az augusztustól 

tapasztalható oxigénhiányos időszak előjelei indokolják. Utóbbi jelzésére a kromátos 

kémiai oxigénigény mérése (KOIk) használatos. A kihelyezés ideje a koratavaszi 

időszak. Ez az időszak időjárástól függően március elejére, közepére esik, ekkor érik el 

a tavak a 7-8 °C-os vízhőmérsékletet. A halakra nagy veszélyt jelentenek a nagy 

hőmérséklet-változással járó időszakok, ugyanis ekkor a legfogékonyabbak és a 

legvédtelenebbek a betegségekkel, fertőzésekkel szemben (Horváth és Urbányi, 2004). 
A takarmányozás a hozam befolyásolásának meghatározó eleme és a termelési 

költségek jelentős részét alkotja. A takarmányozás intenzitását általában a napi adag 

nagyságával fejezik ki, amit a rendszerben nevelt halak súlyának %-ában szokás 

meghatározni Az 500 grammos ponty számára kalkulált ajánlott napi 

takarmánymennyiség, annak energiatartalmától függően 3,1-4,5 testtömegszázalék 

között mozog. (Hancz,2007) Az adag nagyságát több tényező is befolyásolhatja. 

Melegebb környezetben az anyagcsere- folyamatok felgyorsulnak és több tápanyagra és 
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energiára lesz szüksége a halnak. A vízhőmérsékleten kívül a tó oldott oxigén tartalma 

és az aktuális időjárás is étvágybefolyásoló tényező (Horváth et al., 2011). 

A hőmérséklet őszi csökkenése miatt csökken a halak táplálkozási intenzitása. A 

lehalászást arra az időpontra időzítik, amikor a halak növekedése markánsan lelassul. A 

teleltetés során a halak nagy egyedsűrűséggel, kisebb méretű tavakba kerülnek. Ezek a 

tavak a tél folyamán felügyeletet igényelnek. Alacsony oxigéntartalom esetén a 

levegőztetők használatával javítható a helyzet. Téli etetések ritkán és kis adagokkal 

történnek, mivel a tóban lévő életfolyamatok lelassulnak (Horváth et al.,2011). 

 

A halastavak vízminőségét legjelentősebben befolyásoló természetes anyagforgalmi 

folyamatok 

 

Anyagforgalom alatt azoknak a folyamatoknak az egészét értjük, amelyek egy bizonyos 

anyagféleség (elem) vízben található mennyiségét és áramlási útvonalait, tér és időbeli 

változásait jellemzik (Horváth et al., 2011). A szervetlen növényi tápanyagok közül a 

foszfor- és nitrogénvegyületek tekinthetők a legfontosabbaknak. A foszfor esetében a 

legfontosabb az oldott reaktív foszfor (oldott ortofoszfát) mennyiségének a 

meghatározása, míg a nitrogénformák esetében az ammónia-, a nitrit- és a nitráttartalom 

– azaz a szervetlen kötésű nitrogén – együttes mennyiségének ismerete (Hancz, 2007). 
Az élővilágban a fehérjék peptid csoportja jelentős mennyiségű nitrogént tartalmaz. A 

légköri nitrogén (N2) kötésére vízi szervezetek közül csak a cianobaktérium képes. A 

szervetlen nitrogén egyéb formái az előfordulás növekvő sorrendjében a nitrit (NO2
-) a 

disszociálatlan (szabad) ammónia (NH3), a nitrát (NO3-) és az ammónium-ion (NH4
+) 

(Horváth, 2000). Az ammónia az elsődleges végterméke a fehérje katabolizmusnak és 

felhalmozódása toxikus lehet. Az ammónia csökkentheti a halak növekedését, vagy az 

immunrendszerükre kedvezőtlen hatást gyakorol, illetve nagyobb koncentrációban 

pedig halpusztuláshoz vezet (Hargreaves, 1998). 

A másodlagos makroelemnek számító foszforból az élő rendszereknek nagy 

mennyiségben van szükségük, viszont a természetben a foszfor előfordulása korlátozott, 

így gyakran limitáló tényezője a biológiai folyamatoknak (Horváth et al., 2011). A 

mezőgazdaságban használt foszfortartalmú műtrágyák túlzott használata nagyban 

hozzájárul a foszfor akkumulálódásához. Azokban a régiókban, ahol a talaj nagy 

foszfortartalommal bír, illetve jelentős az erózió általi talajdegradáció, a foszfor 

részecskék könnyen élővizekbe kerülhetnek, és fontos elemei lehetnek az 

eutrofizációnak (Stephen, 2005). Az iszapból való távozásában szerepe lehet kémia 

folyamatnak, de az üledéklakó gerinctelen élőlények bioturbációjának és a tófenekén 

táplálkozó halfajoknak, pl. a pontynak is (Horváth et al., 2011). A legtöbb vízi élőlény, 

mint például a halak és a gerinctelenek felkavarják az üledéket a táplálkozásuk, 

mozgásuk során. Az üledékmozgató tevékenységükből kifolyólag, negatívan vagy 

pozitívan befolyásolhatják az algák és gerinctelenek térbeli mennyiségi eloszlását 

(Pringle és Blake, 1994; Flecker, 1996; Usio és Townsend, 2004). Továbbá az 

iszaprészecskék vízi élőlények általi keveredése növelheti a vízben található tápanyagok 

mennyiségét (Fukuhara és Sakamoto, 1987; Tarvainen et al., 2005). 

A foszfor a tavak és tározók eutrofizálódásáért leginkább felelős tápelem. 

Halastavakban nagyobb mennyisége káros vízvirágzásokhoz vezethet. A tóvízben 

mérhető összes foszfor élő és élettelen részecskékhez kötött formált foszforra, valamint 



A SZIE AGK TDK műhelyeiben készült tudományos munkák 

 

 

 56 

oldott foszforra osztható. Az oldott foszfor oldott reaktív foszforból (PO4
3+), szerves és 

kondenzált foszforból áll (Horváth, 2000). 

A halastóban élő halak és a tó környezete közti kapcsolat nagyban függ az 

intenzifikáció mértékétől. Extenzív rendszerekben a rendelkezésre álló tápanyagok és az 

anyagforgalom a természetes folyamatoktól függenek (fotoszintézis, tápanyagforgalom, 

biológiai szukcesszió stb.). Az intenzív rendszerekben a természetes táplálék már 

elhanyagolható szerepet tölt be, a folyamatos takarmányozás elengedhetetlen. Az 

intenzívebb rendszereknél a vízminőség könnyen kritikus faktorrá válhat a 

megnövekedett anyagforgalom miatt (Hepher és Pruginin, 1981). 

Anyag és módszer  

A kísérleti rendszer leírása 

A kísérlet a Halászati Kutatóintézet szarvasi belső telepén lévő 8 betonmedrű tóban 

történt, az AQUAEXCEL 2020 projekt keretében melynek során kétnyaras 

pontynövendék nevelését végeztük különböző beállítások mellett A kísérletben 4 

független változó volt: a tóméret típusa, az etetés mértéke, a népesítés mértéke és a süllő 

(Sander lucioperca) hiánya vagy jelenléte. Az egyes tavakat befolyásoló kezelési szintek 

részleges faktoriális elrendezésben kerültek meghatározásra (1. táblázat).   

1. táblázat. A kísérlet független változói a részleges faktoriális elrendezésben 

 
Table 1. The independent variables of the study in fractional factorial design 

pond ID (1), pond size (2) , rearing density (3), feeding ratio (in body weight percentage) (4), presence of pike 

perch(5) 

A betontavak mérete két csoportra bontható, a kistavak átlagos mérete 321,75 

(±3,86)m2,, a nagytavaké 700,5(±0,58)m2 volt. A kísérlet a feltöltést követően, 

2019.06.02-án indult, ekkor lettek kihelyezve a pontyok (Cyprinus carpio), 500 

grammos átlagos egyedi tömeggel. A kísérlet ideje alatt a vízszintet mesterségesen 

szinten tartottuk. A tavak között beállított eltérő egyedsűrűségeknek megfelelően történt 

a takarmányozás. A megfelelő oxigénszint fenntartása érdekében elektromos 

lapátkerekes levegőztetőket használtunk. A kísérletben klórmész (Ca(ClO)2) és 

mészhidrát (Ca(OH)2) került kijuttatásra a tavakba, 7kg/ha-os és 100kg/ha-os 

adagokban (összesen 70kg/ha és1100kg/ha), tavanként egységes mennyiségben. 

Tó 

sorszáma(1) 

Tó méret 

(m2)(2) 

Népesítés 

(t/ha)(3) 

Etetési arány 

(testtömeg%)(4) süllő(5) 

1 323 1,1 5 + 

2 324 1,1 2,2 - 

3 324 2,2 2,2 + 

4 316 2,2 5 - 

5 700 1,1 2,2 + 

6 700 1,1 5 - 

7 701 2,2 5 + 

8 701 2,2 2,2 - 
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Vizsgált paraméterek 

A tavak oxigénkoncentrációját és hőmérsékletét naponta ellenőriztem HACH, HQ40d 

típusú elektromos vízminőségmérővel (4.ábra). A kísérleti tavainkból hetente vett 

vízmintákkal követtem nyomon az összes nitrogén (TN), az összes foszfor (TP), és az 

ammónium-nitrát (NH4
+-N) változását. A kémiai oxigénigény (KOI, kromátos módszer) 

mérése havi rendszerességgel történt. Ezen paraméterek meghatározása az Öntözési és 

Vízgazdálkodási Kutatóintézet, Környezetanalitikai Központ Vizsgáló Laboratóriumban 

(ÖVKI-KAK) történt a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően.  

A turbiditás és klorofill mérésére a BBE Moldaenke AlgaeTorch készüléket használtam, 

mely a fluoreszcens mérési elvet használja, a szenzorfejben elhelyezett LED-ek és 

fotodiódák alkalmazásával. A fluoreszkálás intenzivitásának mérésével elkülöníti az 

algatartalmat: ez arányos a mikroalgák és kékalgák klorofilltartalmával. Az összes 

klorofilltartalom kiszámítása algoritmus alapján történik. Az algafáklyás mérések 

2019.07.08-tól a vízminták vételével egy időben történtek.  

Továbbá zooplankton mintavételezés történt heti rendszerességgel a kísérleti tavakon. A 

gyűjtéshez 50µm lyukbőségű planktonhálót, a biomassza meghatározáshoz ülepítő 

kémcsöveket használtam. A vízminőségi határértékeket a 28/2004. (XII. 25.) KvVM 

rendelet alapján vettem figyelembe. 

 

Részleges faktorelemzés (fractional factorial) 
 

A kísérletben összesen négy (tóméret, népesítés, etetés, süllő), kezelt változó szerepelt 

és mindegyiknek két szintje volt. A teljes faktoriális elrendezés esetén 16 (24) kezelési 

egységre (tóra) lett volna szükségünk, azonban a részleges faktoriális (fractional 

factorial) elrendezés által ez leszűkíthető 8 egységre. A részleges faktoriális elrendezés 

előnye, hogy kevesebb futtatás által is informatív eredményeket kap a kísérletező a 

változók fő hatását illetően. Ennek azonban az az ára, hogy a kezelések közötti 

interaktív hatások egymással átfedésbe kerülnek és nem állapítható meg pontosan az 

interaktív hatások eredete. Emiatt a részleges faktoriális elrendezés olyan esetekben 

indokolt, amikor több változót kell együtt kezelni, a futtatások száma korlátozott és 

ugyanakkor a főhatások közötti interaktív hatások várhatóan nem jelentősek 

(Baekelandt et al., 2017). 

A vízminták és mérési eredmények értékelése során az SPSS (v22) statisztikai elemző 

szoftvert használtam.  

Eredmények és értékelésük 

  

Növekedési eredmények 

A kísérlet növekedési eredményeit a 2. táblázatban mutatom be. A kísérletben 

nagytavak közül a legmagasabb nettó pontyhozamot a 7-es sorszámú tó produkálta, itt 

volt a legmagasabb az etetési intenzitás és a népesítés. A kisméretű tavaknál (1-4.) is ott 

volt kiemelkedő a hozam, ahol intenzív körülmények közt voltak a pontyok (2.táblázat). 

Ezeknél a tavaknál a legnagyobb pontyhozamot a 3-as sorszámú tónál értük el.  
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Az intenzitás növelésével (kihelyezés, táp) általánosan elmondható, hogy magasabb 

pontyhozamokat értünk el a kísérletben. Ugyanakkor azt tapasztaltuk, hogy a fertőzések 

kockázata is megnőtt. Esetünkben ez a 4-es sorszámú tónál nyilvánult meg, ahol a 

szezon 

végére 

alacsony 

nettó 

hozam 

volt 

észlelhet

ő.   

 
2. táblázat. 

Növekedés
i 

eredménye

k a kísérleti tavakon 
 Table 2. Growth results  

pond ID (1) initial weight (2), final weight (3) , initial biomass (3), final biomass (4), net carp yield (5) 

 

Eredmények értékelése  

 

A szezonban tapasztalt szignifikáns különbség a kis és nagy méretű tavak hőmérséklete 

között átlagosan 0,9 °C volt. Ennek a jelenségnek több oka is lehet (1.ábra). Egyrészt 

minden tavon egy lapátos levegőztető volt elhelyezve, aminek a párologtató és hűtő 

hatása (Abdelrahman és Boyd, 2015) a kisebb tavak esetén azok tömegéből adódóan 

jelentősebb lehetett. Az is hozzájárulhatott a hőmérséklet-különbséghez, hogy a 

nagyobb tavak tömegükből adódóan feltehetően kevésbé hűltek le az éjszakai órákban, 

mint a kisebb tavak.  

 

 
1.ábra Vízhőmérséklet alakulás a tóméret függvényében a kísérlet időtartamában 

Tó 

sorszáma 

(1) 

Kezdeti  

tömeg 

(kg) (2) 

Lehalászási  

tömeg (kg) (3) 

Kezdeti 

biomassza 

(kg)  (3) 

Lehalászási 

biomassza 

(kg) (4) 

Nettó 

pontyhozam (t 

ha-1) (5) 

1 0.5 2.5 34.8 157.1 4.1 

2 0.5 1.9 35.0 123.4 2.9 

3 0.5 1.7 68.6 220.0 5.0 

4 0.5 2.0 68.7 120.7 1.7 

5 0.5 1.9 78.9 284.9 2.9 

6 0.5 2.5 79.1 369.7 4.2 

7 0.5 2.3 159.0 730.3 8.2 

8 0.5 1.6 159-0 482.3 4.6 
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Figure 1. Water temperature changes according to pond size during the experiment (blue=small ponds, green= 

large ponds) 

Az etetés hatása több statisztikailag szignifikáns eredményt generált. Azt tapasztaltuk, 

hogy a magasabb etetési intenzitás megnövelte a víz ammóniumion-nitrogén és összes 

nitrogén koncentrációját, ami feltehetően az intenzív takarmányozás nitrogéntöbbletéből 

származott (2.ábra). Ezt alátámasztja, hogy a tavakban a takarmány egy része (~70%) 

nem asszimilálódik a hal által. és az ebben a frakcióban lévő nitrogéntartalom az egyik 

legjelentősebb nitrogénforrássá válik (Jimenez-Montealegre, 2001). A magasabb etetési 

intenzitás ugyanakkor valószínűleg csökkentette a ponty egyedek éhségét és az 

üledékfelkavaró viselkedését, ugyanis a magasabb etetésnél alacsonyabb turbiditást 

mértünk (3.ábra). Kísérletünkben a nitrogén-formákra feltehetően jelentősebb hatással 

bírt az etetési intenzitással bevitt többletnitrogén mint a bioturbációval bekerülő 

szemcsék nitrogéntartalma.  

 
2.ábra Az összes nitrogén és az ammóniumion-nitrogén változása az etetés hatására a kísérlet ideje alatt 
Figure 2. Total nitrogen (A) and ammonium-nitrogen (B) changes based on the feeding intensity during the 

experiment (blue=low intensity, green=high intensity) 

A B 
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3.ábra Turbiditás alakulása az algafáklyás mérések megkezdésétől követően (2019.07.08) az etetés 

függvényében 
Figure 3. Turbidity changes based on the feeding density (started at 2019.07-08) 

A népesítés intenzitása csupán két esetben mutatott szignifikáns eredményt (4.ábra): 

egyrészt az ammóniumion-nitrogén koncentrációja a nagyobb népesítéssel megnőtt, 

ugyanakkor feltehetően az aránylag 

kevesebb elérhető természetes táplálék és 

növekvő bioturbáció révén a nagyobb népesítésnél a turbiditás is nagyobb szintet ért el. 

 
4.ábra Az ammónium-nitrogén és a turbiditás változása a népesítés függvényében a kísérlet ideje alatt 
Figure 4.Ammonium-nitrogen (A) and turbidity (B) changes based ont he stocking durint the experiment 

(blue=low stocking, green: high stocking) 
 

A süllő jelenlétével nem sikerült egyetlen szignifikáns hatást sem kimutatni 

kísérletünkben, tehát ez a változó feltehetően nem befolyásolja jelentősen a 

vízminőséget.  Az interaktív hatások elemzése a részleges faktorelemzésből fakadóan 

nem végezhető el az interakciók hatásának átfedése nélkül, ezért ezen eredmények 

interpretálását fenntartással kell kezelni. 

Következtetések  

 

A vízminták és a mérési adatsorok elemzése azt támasztja alá, hogy a leggyakrabban 

alkalmazott, fél-intenzív halastavi termelési technológia intenzifikálása esetén is 

elkerülhető a vízszennyezés és a befogadó víztestek szervesanyaggal való terhelése. 

Kísérletünkben az átlagostól magasabban népesített és formulált táppal intenzívebben 

etetett kísérleti tavak vízminőségi paraméterei sem lépték túl a kibocsátási határértékre 

vonatkozó szinteket (3.táblázat). A halastavak megfelelő működésük során nem terhelik 

a környezetüket, azonban az ideális üzemeltetés sok figyelmet igényel a gazdálkodó 

részéről. Ennek érdekében a termelőnek ismernie kell a tavi haltermelés szempontjából 

A B 
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fontos kezelési szükségleteket, és ezen túl a tavak lokális jellegzetességeit is, hisz a 

tóméret is befolyásoló tényező lehet.  

 
 Határérték (mg/l)(1) A kísérletben tapasztalt átlag 

(2)± szórás (mg/l) 

A kísérletben tapasztalt 

maximum (mg/l)(3) 

KOI 100 22,75+- 4,06 32,0 

NH4
+N 10 0,22+-0,16 0,7 

TN 35 1,32+-0,35 2,2 

TP 5 0,23+-0,07 0,5 

3. táblázat A kísérletben tapasztalt vízminőségi paraméterek a jogszabályban foglalt 

határértékekhez viszonyítva  

Table 3. The measured water quality’s parameters correlate to limit values  

limit value (1) average(+- dispersion )(2) maximum (3) 

Összefoglalás  

A kutatásom során két kérdésre kerestem a választ: 

  

•A) Statisztikailag igazolt különbség kimutatható-e a kezelési feltételek hatására a 

vízminőségi paraméterek között?  

•Igen, a vizsgált változók közül háromnál (etetés, népesítés, tóméret) sikerült 

statisztikailag igazolható különbséget detektálni a vízminőségi paraméterekben. 

 

•B) Az intenzívebb termelési feltételek átlépik-e a vízminőségi paraméterek 

környezetvédelmi rendeletben foglalt határértékeiket? 

•A kísérletben nem tapasztaltam egy tó és kezelés esetében sem, hogy a vízminőségi 

paraméterek meghaladták volna a környezetvédelmi rendeletben foglalt koncentrációk 

értékét.  

 

A kísérlet 2019.06.03-tól 2019.09.02-ig, nyolc betonmedrű tavon folyt. Négy független 

változó szerepelt a kísérletben: tóméret típusa, etetés mértéke, népesítés mértéke és a 

süllő jelenléte, és ezeknek két szintje volt. A kísérleti elrendezés részleges faktoriális 

szerint történt. Ennek az elrendezési módnak előnye, hogy kevesebb (szám szerint nyolc 

darab) kezelési egységre van szükség és így is informatív eredményeket kap a 

kísérletező a fő hatásokat illetően, viszont hátránya, hogy a kezelések közötti interaktív 

hatások egymással fedésbe kerülnek és nem állapítható meg pontosan az interaktív 

hatások eredete.  

A következő vízminőségi paraméterek értékeit vizsgáltam, és viszonyítottam a 28/2004. 

(XII. 25.) KvVM rendeletben foglalt vízminőségi paraméterek határértékeihez:  

összes nitrogén (TN), összes foszfor (TP), 

ammóniumion-nitrogén (NH4+-N), kémiai oxigénigény (KOI) 

Az első három paraméter nyomon követésére heti rendszerességgel történtek 

vízmintavételek, a kémiai oxigénigény havonta került vizsgálatra.  A kísérlet során heti 

rendszereséggel algafáklyás mérésket végeztem, amely során a kísérleti tavak klorofill-a 
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tartalmát és a turbiditási (zavarossági) viszonyokat vizsgáltam, továbbá zooplankton 

vizsgálatok is heti rendszerességgel zajlottak az egész kísérlet ideje alatt.  

Az eredmények elemzése során arra a következtetésre jutottam, hogy a fő változók 

közül az etetés mértéke volt a legnagyobb hatással a vízminőségi paraméterekre. A 

megnövelt takarmányozási intenzitás szignifikáns eredményeket produkált. Magas 

etetési rátánál magasabb összes nitrogén és ammóniumion-nitrogén koncentrációkat 

mértünk. Továbbá a megnövelt etetésnek a ponty táplálkozási szokására is kihatással 

volt, így ahol többlet táplálék állt rendelkezésre, ott a pontyra jellemző bioturbáció 

okozta turbiditás alacsonyabb volt. Alacsonyabb bioturbáció által kevesebb foszfor 

tudott újra oldott formában visszakerülni a vízoszlopba. A nagy etetési intenzivitású 

tavaknál ezzel magyarázható, hogy alacsonyabb összes foszfor értékeket mértünk.  

A népesítésnek két változóra volt szignifikáns hatása, az ammóniumion-nitrogénre és a 

turbiditásra. Mind a kettő a magasabb népesítésnél mutatott magasabb koncentrációkat.  

A nagy méretű tavaknál a hőmérséklet statisztikailag igazoltan, átlagosan 0,9 C-kal volt 

magasabb a szezon során. A magasabb hőmérséklet a fitoplanktonnak feltehetőleg 

kedvezőbb életkörülményeket biztosított, és a nagyobb tavakban nagyobb klorofill-a és 

zooplankton értékeket is mértünk.  

A süllő jelenlétével nem sikerült kimutatni szignifikáns hatást a kísérletünkben. Ez azt 

támasztja alá, hogy a vízminőséget nem befolyásolta a ragadozó jelenléte. 

Kulcsszavak: Intenzív haltermelés, szignifikáns különbségek, vízminőség, 
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Impact of different pond fish farming managements on water quality 

 
As fish products increasingly participate in food provision for the global population, world aquaculture 
production experiences the strongest expansion among food production sectors, it grew 5.8% yearly between 

2001-2016. The Hungarian pond production relies mostly on semi-intensive carp farming, however the 

increasing global and European demand can contribute to the appearance of more intensive technologies. The 

more intensive production environment can however potentially increase organic loading and controlling 

these processes is an important managerial objective. In our experiment we controlled for four independent 
variables, namely the pond size, feeding intensity, stocking intensity and the presence of pike perch, and 

measured their impacts on water quality parameters. Results indicate that with the exception of pike perch, all 

management options resulted in significant water quality changes. Additionally, the observed water quality 
indicators did not exceed the thresholds set by the national environmental protection authorities. 

 

Keywords: intensive production, increase, national enviromental protecion authorties 
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A TÁMOGATÁS HATÁSA EGY DÉL-ALFÖLDI 

KISVÁLLALKOZÁS JÖVEDELMÉRE 
HAJDÚ Boglár Eszter – BODNÁR Károly 

Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Tessedik Campus 

5540 – Szarvas, Szabadság u. 1-3.; boglar.hajdu@gmail.com 

 

Bevezetés 

Az európai kontinens abban a szerencsés helyzetben van, hogy minden országa meg 

tudja termelni a saját népessége számára szükséges élelmiszer-mennyiséget, sőt, a 

többletek értékesítése is évszázados gyakorlat. Ezért természetes, hogy a termelési 

technológiák és kereskedelem fejlődésével a belső piacokat védő intézkedések is 

megjelentek. Vámunió fémjelezte nemzetgazdasági stratégia volt például az Osztrák–

Magyar Monarchia, majd hasonló elvek mentén szerveződött az EU elődje, az Európai 

Gazdasági Közösség (Közös Piac) is. Mivel mind a hat alapító országnak erős volt az 

agrárágazata, már a Római Szerződésben (1958.) rögzítették, hogy a mezőgazdasági 

termények belső piacának kialakításakor a nemzeti agrártámogatási rendszereket ki 

fogják váltani egy közös agrárpolitikával, amelynek három fő célja: 1) függetlenedés a 

világpiactól és a lakosság mezőgazdasági termékekkel történő ellátásának biztosítása a 

kibocsátás növelése révén; 2) a mezőgazdasági termelés megfelelő jövedelmezőségének 

kialakítása; 3) a piacok lakosság számára megfizethető árszinten történő stabilizálása. 

Ezt a gyakorlatot vezette be az 1962-ben elfogadott és azóta számos változást megélt 

Közös Agrárpolitika (KAP). 

A célok megvalósításának érdekében kialakították az exportszubvenció; a fogyasztókat 

védő irányár; a rögzített felvásárlási, azaz intervenciós ár; és a pénzügyi szolidaritás 

rendszerét. A garantált árak azonban magas fogyasztói árakhoz és mezőgazdasági 

túltermeléshez vezettek: a felvásárlás, majd ezen termékek exporttámogatással történő 

értékesítése még a ’90-es évek elején is a közös költségvetés 60–70%-át tette ki 

(Ungerer, 1993) – ma már az összes agrár- és vidékfejlesztési támogatás csak kb. 38%. 

Az EU bővülése, azaz a védett belső piac szereplőinek és területének növekedése 

azonban mind jobban szúrja a többi mezőgazdasági nagyhatalom, elsősorban az 

Amerikai Egyesült Államok, szemét, ezért nemzetközi kereskedelmi szervezeteken 

keresztül – amilyen például a WTO – egyre nagyobb nyomást gyakorol az EU-ra, hogy 

a gazdálkodók és fogyasztók érdekeit védő intézkedéseket megszűntessék. Ennek 

kapcsán azonban felmerül az a kérdés, hogy – az amúgy szintén manipulált világpiaci 

árak mellett – megvalósítható-e még a támogatások nélküli termelés. 

 

Irodalmi áttekintés 

Magyarországon mindig fontos megélhetési forrás volt a mezőgazdaság. A történelmi 

korokban a legeltető állattenyésztésen, halgazdálkodáson volt a hangsúly, ami 

évszázadokon át megóvta az itt élőket a pusztító éhínségektől, amelyek Európa más, 

növénytermesztésre alapozott részein tizedelték a lakosságot. A XVIII. századig 

külkereskedelmünk legfőbb exportcikke is az élő állat (juh, ló, szarvasmarha), a bor és a 
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hal volt. Az ipari forradalom után azonban itthon is egyre nagyobb szerephez jutott a 

növénytermesztés, ami a gépesítés okán ki tudta szolgálni a terjedőben lévő istállózó 

állattartás takarmányszükségletét – háttérbe szorítva ezzel a nagyobb területigényű 

legeltető állattartást. A kiegyezést követően élelmiszeriparunk is erőteljes fejlődésnek 

indult: tejszövetkezetek alakultak, malomiparunk pedig világelső lett. A fejlesztéseket a 

tervezhető, liberális gazdaságpolitikával (pl. szabad áru és tőkemozgás) bevonzott 

tőkebefektetések és a kiváló szakemberek által meghonosított új gyártási eljárások (pl. 

Mechwart-féle acélhengerszék) tették lehetővé – így a főként nagyüzemeket kiszolgáló 

mezőgazdasági gépiparunk is virágzott. Az Osztrák–Magyar Monarchia országai közt 

kialakult egységes vámterületen munkamegosztás volt, így mezőgazdasági termékeink a 

belső piacon a világpiaci áraknál magasabban keltek el. A trianoni szerződés 

következtében azonban országunk területe – és ezzel belső piacunk is – leszűkült, a 

korábbi gazdasági munkamegosztás megszűnt: az addig ipari berendezkedésű államok 

mezőgazdaságukat fejlesztették, Magyarország pedig rákényszerült az ipari fejlesztések 

finanszírozására. A hazai gazdálkodók nehéz helyzetbe kerültek, amit tovább rontott a 

túlsúlyban lévő nagybirtokrendszer és a tragikusan rossz körülmények közt tengődő 

cselédek, béresek nagy száma is (Horn, 2004).  

A gazdasági válság, a második világháború és számos, politikai kényszer okozta 

átrendeződést követően az 1949-ben, Moszkvában megalapított KGST (Kölcsönös 

Gazdasági Segítség Tanácsa) által létrehozott szocialista blokk ismét stabil belső piacot 

teremtett a magyar mezőgazdasági és élelmiszeripari termékeknek, az 1968-as magyar 

gazdasági reformot követő háztáji–nagyüzemi együttműködés pedig jelentősen emelte a 

vidéki lakosság életszínvonalát. Aztán a rendszerváltozás megismételte a hetven évvel 

korábbi piacvesztést – a befektetési kedvet pedig a kárpótlás és privatizáció okozta 

bizonytalan tulajdoni, gazdasági helyzet törte le. Így a fejlett európai országokkal 

szemben ismét nagy hátránnyal indultunk az EU-s csatlakozáskor. 

Kovách (2012) szerint 1998 és 2002 közt a magyar politikai vezetés még a kisüzemeket 

támogatta, az uniós csatlakozást megelőző pillanatokban azonban a „nagyüzemi” 

lobbisták és érdekcsoportok fogadtatták el a számukra kedvező törvényeket. Az ő 

politika nyomásuk hatására gyorsították fel a szinte már benn ragadt SAPARD pénzek 

szétosztását – elsősorban a nagyüzemi gazdálkodás gépvásárlásait segítő pályázatokkal 

(amelyeket a „nagy integrátor szervezetek” közreműködésével szereztek be). Így ők már 

hosszú távon is érdekeltek lettek a termelés koncentrációjában. Ezzel szemben az egyéni 

gazdaságok száma gyorsan csökken (2000–2013: felére esett), és 2010-ben csak 0,8%-

uk művelt 100 hektárnál nagyobb területet, míg ez az arány a gazdasági szervezetek 

körében egyharmad. Pedig Kovách (2016) szerint az 50 hektárnál kisebb területen 

gazdálkodóknak nincs esélyük, hogy a földvásárláshoz szükséges tőkét előteremtsék – 

különösen 2014 után, amikor a földvásárlási moratórium lejártával, újabb tőkeerős 

befektetők jelentek meg a termőföldek piacán –, ráadásul egyre csökken az országban a 

megművelt területek száma is: „2014-ben 2.149.000 hektárral kevesebb művelt területet 

számláltak, mint 1945-ben.” 

A KAP 1992-ig többé-kevésbé változatlan formában működött, de már régóta tervbe 

volt véve egy új finanszírozási rendszer kialakítása a kiadások visszaszorítása 

érdekében. Az 1992. évi reformcsomag az ártámogatás helyett a termelt mennyiségtől 

független, közvetlen kompenzációkat vezette be. Az állatsűrűség szabályozása, illetve a 

szántók területpihentetése segített ellenőrzés alatt tartani a termelést, ám ez nagy 
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mértékben növelte az adminisztrációt és ezzel többletköltséget generált, ráadásul a 

legérintettebb tej- és cukorpiac csak részben konszolidálódott – így folytatták az 

átalakításokat (Halmai, 2003). 1995-ben Uruguayban pontot tettek a GATT/WTO 

Mezőgazdasági Megállapodások évekig (1986–1994) tartó tárgyalássorozatának végére, 

aminek következtében csökkenteni kellett a vámokat, a támogatott export mennyiségét, 

az exporttámogatást, valamint a belső támogatásokat – a nem vámjellegű import-

korlátozásokat (pl. kvóták) pedig vámosították (Anonim, 2008).  

1999-től a támogatások és a termelés kapcsolata egyre nehezebben állapítható meg, de a 

támogatások mértéke sokkal könnyebben nyomon követhető – a WTO-nak pedig ez volt 

a célja, ezért lett a vámrendszer is az agrárkereskedelem alapja: átláthatóbb, így 

kevesebb lehetőséget ad a korrupcióra, de könnyebb különleges elbánásban részesíteni 

pl. a fejlődő országokat (Popp, 2004).  

Az OECD adataiból készített 1. táblázat megmutatja, hogy a nem EU-tag európai 

országok legalább dupla, ha nem háromszoros, a fejlettebb ázsiai országok (Japán, Kína, 

Törökország) minimum 30%-kal magasabb, de még az Egyesült Államok is 5%-kal 

nagyobb hányadát fordítja az egy főre jutó GDP-ből a mezőgazdasági termelők 

támogatására, mint az EU-28 országok. 

 
1.táblázat: Az agráriumban nyújtott Becsült összes támogatás (TSE) az egy főre jutó Bruttó belföldi termék 

(GDP) arányában az OECD által közölt adatok alapján szerkesztve (2015.) 

 
Table 1: Total Support Estimate (TSE) as a proportion of Gross Domestic Product (GDP) based on OECD 

statistics, 2015 
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Tagországi jelentéseket az OECD nem közöl, így hazánk 2004. május 1-jei EU-

csatlakozását követően agrárágazati eredményekre vonatkozó vizsgálatokat csak az 

Agrárgazdasági Kutatóintézet (AKI) végez. Magyarország 1989-től jogosult gazdasági 

újjáélesztési segélyre (PHARE), ami elsősorban az intézményi és jogharmonizációs 

feladatok megvalósulását, valamint a gazdasági és szociálpolitikai hatású fejlesztéseket 

szolgálta: az EU-csatlakozásra készítette fel hazánkat (TMT, 1999). A Koppenhágai 

Megállapodás (2002) keretében rögzítettük mezőgazdasági kibocsátásaink kvótáit (pl. 

cukor 400 ezer tonna, tej 1.947 ezer tonna) és ekkor választottuk a közvetlen 

agrártámogatások egyszerűsített kifizetését (SAPS), amit 2004 (25%) és 2013 (100%) 

között fokozatosan egészítettek ki az uniós szintre évi 5, majd 10 százalékos 

emelésekkel. Ezt lehetett kipótolni nemzeti költségvetési forrásokkal (top up), de ezeket 

is az uniós kifizetések viszonylatában, 30 százalékpontban maximalizálták – amit a 

költségvetési megszorításaink miatt nem realizálhattunk. Az előző évek eredményei 

alapján meghatározott magas referenciahozamnak köszönhetően hazánk jelentős 

hektáronkénti támogatási összegről (70,22 EUR) indult 2004-ben, amit az igényelhető 

terület arányában 10%-kal, 63 EUR/ha-ra korrigáltak (Popp és Oláh, 2016). 

Az évezred két fő reformja, az Agenda 2000, amely elkülönítette egymástól a 

közvetlenül a termelőknek juttatott kifizetéseket és a vidékfejlesztési kiadásokat (a 

KAP-nak két pillére lett); valamint a 2003-as Fischler-reform, ami bevezette a 

kölcsönös megfeleltetést, a mezőgazdasági tanácsadói rendszert, az egységes, 

területalapú támogatást (SPS, ill. SAPS) és a termelés nélküli támogatást (decoupling). 

Ezzel elkezdődött egy szemléletváltási reform is, aminek következő nagy lépése az 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) létrehozása (2007) és 

elkülönítése az Európai Mezőgazdasági Garanciaalaptól (EMOGA » EMGA), ami a 

gazdaságtámogatási rendszer (SPS ill. SAPS és Piacszervezés) kerete fölött diszponál. 

2008-ban megszűnt a kötelező ugaroltatás, hogy előmozdítsák az energianövények 

termesztését, támogatták a környezet- és tájvédelmet – de ezzel párhuzamosan a 

szőlőültetvények kivágását is. Előtérbe került a raktározás és feldolgozás támogatása, a 

Termelői Értékesítő Szervezetek (TÉSZ) létrehozásának patronálása – a támogatást a 

TÉSZ osztja el a gazdák közt és megszervezi az értékesítést –, 2012-től pedig tovább 

függetlenítették a támogatást a termelés szintjétől. A 2013-as reform fogalmazta meg 

egyértelműen a mezőgazdasági ágazat számára kijelölt új célokat: a gazdasági 

(élelmezésbiztonság, versenyképesség megteremtése) mellett környezetvédelmi 

(fenntarthatóság, éghajlatváltozás elleni küzdelem) és területi (a vidék gazdasági és 

társadalmi dinamizmusának építése) feladatokat is el kell látnia; a 2014–2020 közötti 

ciklusban pedig a víz-keretirányelv (VKI) is kereszt-megfeleltetésű lett. 

A támogatási kifizetéseket azonban már 2003 óta olyan feltételekhez kötik, mint a 

kölcsönös megfeleltetés vagy helyes gazdálkodási gyakorlat, majd a „zöldítés” (2015) a 

legutóbbi (2018) rendelkezés pedig már szankcionálást is lehetővé tesz: meg nem 

felelés esetén a támogatási összeg elvonásán felül büntetés is kiróható. 

Popp és Oláh (2016) szerint a KAP nem érte el a célját: a vidéki lakosság így is 

elvándorol, a kisgazdaságok pedig nem képesek versenyezni a nagyok diktálta fejlődési 

és beruházási kényszerrel, amit az intenzív termelés megkövetel – így viszont sérül a 

környezetvédelmi szempont is, hiszen az intenzívebb termelés nagyobb környezeti kárt 

okoz –, aminek következtében földjeiket végül a nagyok szerzik meg. 
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Anyag és módszer 

A tanulmány megírása során a primer adatgyűjtést az interneten lekérhető, 5 évre 

visszanyúló (2014–2018) céginformációs adatok, valamint a cég székhelyén 

rendelkezésemre bocsátott 2012 és 2018 közti, összköltség eljárásra épülő Éves 

beszámolók és Kiegészítő mellékleteik segítségével végeztem. Többször találkoztam a 

cég vezetőjével és könyvelőjével, akik az interjúk során számos részlettel (időjárás, 

rovarkár, fertőzöttség, előírások, tapasztalatok stb.) egészítették ki az eredményeket, 

hogy megértsem a vezetői döntések hátterét.  

Ahhoz, hogy a kimutatásoknak a támogatások szempontjából releváns vizsgálatát el 

tudjam végezni, elkülönítettem a cég két alapvető bevételi forrását: a Mezőgazdasági 

szolgáltatások árbevételét és a saját haszonra történő növénytermesztésből származó 

Terményértékesítés árbevételét. Ennek azért volt jelentősége, mert csak ez utóbbit 

érintik a támogatások, amelyek igényelhetősége a földhasználati joghoz kötődik. A 

Terményértékesítés árbevételéből levontam az ELÁBÉ-t (Eladott áruk beszerzési 

értéke), amely összeg a cég által felvásárolt és haszon nélkül, de a saját terményeivel 

együtt értékesített, az általa szolgáltatásként művelt területek terményeiért kapott árat 

tartalmazza, majd hozzáadtam az Egyéb bevételeket (növényvédő szerre kapott utólagos 

engedmény, támogatások stb.). A ráfordításokat is a tevékenységeknek megfelelően 

differenciáltam. Nem vettem be a Pénzügyi műveletek eredménye sort, mivel engem 

nem az Adózás előtti eredmények, hanem a növénytermesztési ágazat Üzemi eredménye 

és hatékonysága érdekelt. Tekintve, hogy sem a Forgó-, sem a Befektetett eszközök 

tétel nem jelenik meg a kimutatásomban, az Értékcsökkenést sem szerepeltettem, ahogy 

olyan kiadásokkal sem számoltam, mint pl. az Alapítványoknak nyújtott támogatás. 

Mivel a cég csak bejelentetten alkalmaz dolgozót – közfoglalkoztatott, idénymunkás 

nem dolgozik náluk –, a Bérköltséget elosztottam a saját haszonra és a bérmunkában 

művelt földterületek arányával (51:49). Ebben az arányban osztottam szét a Tagdíjak, 

hozzájárulások és Önkormányzati adók tételsorát is.  

A földhaszonbér költsége az Igénybe vett szolgáltatások közt jelenik meg. 

 

A vizsgálat helyszíne 

A cég – amelynek nevét, székhelyét es egyéb, beazonosíthatóságát szolgáló adatait a 

cégvezető és a tulajdonosok kérésére nem hozom nyilvánosságra – több, mint huszonöt 

éve gazdálkodik sikeresen egy dél-alföldi település vonzáskörzetében. Profilja a 

szántóföldi növénytermesztés és szolgáltatás – egyéb tevékenységet 2014–2018 közt 

nem folytatott –, összesen 1.000 hektár körüli, 33–46 AK közti, átlagosan 38 AK 

értékű, teljes egészében öntözetlen földterületet művel. Ennek kicsivel több, mint a 

felén (51%) bérlőként, azaz a földhasználathoz kapcsolódó kiváltságok és 

kötelezettségek teljes jogú élvezőjeként, saját hasznára folytat szántóföldi 

növénytermesztést; a fennmaradó részen elvégzett mezőgazdasági munkákat pedig 

megbízási szerződések alapján, szolgáltatásként számlázza ki. A bérelt földekért a 

helyben szokásos haszonbért fizeti, azokon a jó gazda gondosságával, az előírt 

vetésforgók és zöldítési kritériumok betartásával gazdálkodik – ezért a teljes általuk 

használt terület után minden évben megigénylik és meg is kapják az elérhető 

támogatásokat (SAPS, Zöldítés, Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás).  
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A cég telephelyén az irodaépületen kívül pihenőépület, szerelőműhely, szín és egy 

4.500 literes üzemanyagtartály található, a településen kívül pedig pár éve vásároltak 

egy magtárat, ahol nagyobb mennyiségben tudnak elhelyezni műtrágyát, terményt vagy 

vetőmagot, és ide állnak be a használaton kívüli gépek is. A vezetés fontosnak tartja a 

jól működő, modern géppark üzemeltetését, ezért gépvásárláskor fontos szempont, hogy 

a traktor és a vontatott munkaeszköz intelligens, összehangolt munkavégzésre alkalmas 

legyen – bár az ISOBUS-kapcsolat, ami ezt lehetővé teszi, a cégvezető beszámolója 

szerint kb. 20%-kal emeli meg az árat, ami egy John Deere traktor esetében 5 millió 

forint körüli összeg, egy kombájnnál körülbelül a duplája, így erre ritkán van keret. 

 

Eredmények és értékelésük 

A cég a dél-alföldi régióban tipikus üzemméretűnek mondható, jól gazdálkodó 

vállalkozás: a szántóföldi növénytermesztés termésátlagai az országos átlagot többnyire 

felülmúlják (1. ábra). A realizált bevételek azonban – a cégvezető tájékoztatása szerint 

– általában tíz százalékkal az országos átlag alatt maradnak, mivel a régió távol esik a 

szokásos értékesítési vagy behajózási helyektől, ezért a magasabb szállítási költségek 

miatt a kereskedők eleve alacsonyabb felvásárlási ajánlatokkal keresik meg őket.  

 
1. ábra: A kisvállalkozás termésátlagai és az országos termésátlagok (2014–2018) [t/ha] 
Figure 1. The Ltd.’s average yield compared to national average yield during 2014–2018 [1,000kg/ha] 

 

A vetésterület (2. ábra) eloszlását megnézve láthatjuk, hogy a vetésforgóból tavaly 

kikerült az arid, öntözés nélküli területen csak nagy kockázattal termeszthető zöldborsó, 

ami azonban a 2018-as szigorításig megfelelt ökológiai jelentőségű területnek (EFA). 

 

 

2. ábra: A kisvállalkozás szántóföldi növénytermesztési ágazatának kultúrnövényei a vetésterületen 
Figure 2. The Ltd.’s industrial crops and their size of land used for cultivation 



A SZIE AGK TDK műhelyeiben készült tudományos munkák 

 

 

 70 

Azonban mióta a szabályozás megtilt minden vegyszerhasználatot – AKG-st is, 

csávázott vetőmagot is! – az EFA-ként elismertetni szándékolt területen, még a 

kiegészítő, ipari zöldségnövény támogatására lehívható összeggel együtt sem éri meg a 

borsó termesztésére áldozni, mert a felvásárlási ára olyan alacsony, hogy csak 

veszteséget termelt – tájékoztatott a cégvezető. Mivel szerhasználatot a fás sávokon és 

táblaszegélyeken sem engedélyeznek, a repcében előforduló őszi rovarkártétel is 

súlyosbodott: amikor a szomszéd földjén leforgatják a keresztesvirágú fajtát (pl. fehér 

mustár) is tartalmazó zöldítést, a kártevők átköltöznek a közeli repcébe. Ezt a „káros 

szomszéd” hatást az olyan cégnek, amelyik egyáltalán nem rendelkezik saját tulajdonú 

földdel és sok parcellából területen gazdálkodik, lehetetlen kivédeni. 

A vállalkozás növénytermesztési ágazatára vonatkozó eredményeket a 2. táblázat közli. 

Ebből kitűnik, hogy a vizsgált öt éves ciklus alatt a 2018-as év volt az egyetlen, amely 

támogatás nélkül is nyereséggel zárt, amiben a jó termésen és magas felvásárlási árakon 

kívül a korábban említett, veszteséges zöldborsótermelés elhagyása is közrejátszhat. 

 
2.táblázat: Egy dél-alföldi mezőgazdasági vállalkozás szántóföldi növénytermesztési ágazatának kivonatolt 

eredményei az éves beszámolók és mellékleteik alapján (2014–2018) 

 
Table 2: The Annual Profit of the Industrial Crop Producing Branch of a Mid-sized Agricultural Ltd. Located 

in the South Great Hungarian Plain based on the Company’s Official Annual Statistics, 2014–2018 
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A 2018-as évtől eltekintve megállapítható, hogy a szántóföldi növénytermesztés 

öntözetlen körülmények közt még akkor sem lenne biztonsággal nyereséges, ha a cég a 

saját földjein gazdálkodna, és nem kellene földhaszonbért fizetnie – bár ebben az 

esetben legalább az ötéves átlaga haszonnal zárna. Szeretném kiemelni, hogy a 

támogatás igénybevételével realizált üzemi eredmény tavaly azért is lett kiugróan 

magas, mert a bevételek közt azok a támogatási összegek is szerepelnek, amelyeket a 

2018-as igénylések fejében 2019-ben utalt ki a Magyar Államkincstár (MVH), így a 

tavalyi évben összesen több, mint 49 millió forint támogatás jelent meg a bevételi 

oldalon. Hozzá kell tennem, hogy az MVH október 16-tól október 15-ig tartó gazdasági 

évvel számol, míg a cég a tárgyévet követő április utolsó napján készíti el saját 

mérlegét, ezért a „zöldítés” bevezetése óta jelentős támogatási összeg szerepel minden 

évben az Aktív időbeli elhatárolások közt, míg a naptári évben kiutalt támogatások közt 

akár tízmillió forintos eltérés is lehet. Többek közt emiatt is nehéz a támogatásokkal 

kalkulálni, amikor egy pénzügyi ciklus bevételeit tervezik a vállalkozások. Az MVH 

ugyan hivatalból nyilvánosságra hozza a kiutalt összegeket, ám a saját gazdasági évükre 

lebontott kimutatás csak két évre (2016–2017) elérhető, a többi esetben csak a naptári 

évre lebontott kifizetések állnak rendelkezésre, ami csak az egyszeres könyvvitelt 

vezető, pénzforgalmi eljárás szerint könyvelő cégeket (pl. egyéni vállalkozás) segíti. 

Ez a fajta időbeni elcsúszás – ami a vállalkozás likviditását is veszélyeztetheti, ha nincs 

megfelelő tőketartaléka – csak 2015 után, a „zöldítés” bevezetésével jelentkezett, mivel 

annak 30%-os támogatási összegét külön kifizetésként kezelték. Ezért szerencsés ez a 

vizsgált időszak: a 2015-ös kezdőévet a 2019. első félévi kiutalások pont lezárják. 

Kérdéses azonban, hogy a 2021–27-es finanszírozási ciklusban is hozzájut-e majd a 

vállalkozás a teljes eddigi kerethez, hiszen az előzetes hírek szerint a „capping” határát 

100.000 euróban állapítják meg, ami 325 Ft/EUR árfolyamon számolva 32,5 millió 

forint, tehát a határán lesznek az üzemméretnek, amely az EU szerint már nem szorul 

támogatásra. Megnyugtató azonban, hogy az eddig nyilvánosságra került tervezetek 

alapján a keretösszeghez hozzáadódik majd a bérek költsége vagy annak egy része, így 

a fent közölt táblázatot használva egyszerű lesz kiszámolni a cég jövedelmezőségét. 

 

Következtetések 

Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy nem pénzügyi kimutatást végeztem, hanem 

vezetői elemzést, ezért a befektetett és forgó eszközök, valamint a készletek (gépek, 

mezei leltár stb.) nem szerepelnek az ágazati eredmények között – ahhoz hosszabb 

ciklust kellene elemezni és részletesebb, terjedelmesebb kimutatást publikálni. 

A legfontosabb következtetés, hogy egy ekkora üzemméretű vállalkozás nem tudna 

kizárólag növénytermesztésből és az ahhoz kapcsolódó támogatásokból megélni. 

A legtöbb termelési ágazattal szemben egy szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó 

mezőgazdasági vállalkozás több szempontból is hátrányos helyzetben van: termelési 

tényezői közül a legfőbb, a termőföld, nem áll korlátlanul rendelkezésre, minősége csak 

részben befolyásolható; a termelési eredményeihez kapcsolódó másik meghatározó 

elemre, az időjárásra pedig egyáltalán nincs befolyással; végül a piac, ahová termel 

olyan nagy és szerteágazó, hogy árain a beszállítók nem módosíthatnak, azonban ezek 

az árak évről évre, sőt hónapról hónapra, teljesen kiszámíthatatlanul változnak.  



A SZIE AGK TDK műhelyeiben készült tudományos munkák 

 

 

 72 

Az öntözéses gazdálkodás nyújtotta stabilitásra jó példa a cégvezető beszámolója arról, 

hogy idén már tíz kilométer eltéréssel is annyira más volt a csapadék eloszlása, hogy két 

ugyanolyan jó minőségű földön, azonos kezelésekkel, ugyanaz a hibridkukorica-fajta 

aszályos területen 7,2 t/ha-t, míg kedvező időjárás mellett 12,2 t/ha-t termett. 

Az értékesíteni kívánt termények esetében ráadásul egyre több olyan minőségi jellemzőt 

vesznek figyelembe (pl. toxin-érték), aminek a szintje, jelenléte nem befolyásolható a 

helyes gazdálkodási gyakorlattal, hanem külső környezeti tényezők által meghatározott.

További segítséget jelentene a cég eredményességében, ha saját földön gazdálkodna – 

valójában ez üzemmérettől függetlenül igaz: csak az a gazdaság lehet nyereséges, 

amelyik többségében saját földet művel. A földvásárlásokban azonban a cégforma miatt 

ez a vállalkozás nem tud részt venni, ezért a szolgáltatást választotta bővülési módnak. 

Javaslatként azt tudom megfogalmazni, hogy amennyiben a KAP következő 

programozási ciklusa is támogatja, érdemes megfontolni egy nitrogénmegkötő hüvelyes 

telepítését olcsóbb vetőmaggal, extenzív körülmények közt termelve, amit nem a 

terméshozamért, hanem a zöldítés kiváltására vennének bele újra a vetésforgóba, mivel 

a kb. 90 ezer Ft/ha-os művelési költség (talajmunkák, vetőmag, leforgatás) jobb 

arányban (0,7-es szorzó) váltaná ki az EFA-területeket, mint az ökológiai másodvetés 

(0,3-as szorzó) és műtrágyát is megtakarítana. Jövőbeni terveikhez pedig kísérjék 

figyelemmel az augusztusban indult Digitális Agrár Stratégia (DAS) pályázatait. 

 

Összefoglalás 

Dolgozatomban azt vizsgáltam, hogy mekkora a szerepe a támogatások hatásának egy 

jól működő vállalkozás jövedelmezőségére. Ehhez alapul vettem egy tipikus 

üzemméretű dél-alföldi mezőgazdasági vállalkozás öt lezárt gazdasági évére vonatkozó, 

összköltségeljáráson alapuló éves beszámolóit és ezek mellékleteit. Az ebben foglalt 

adatok segítségével elkülönítettem a növénytermesztési és szolgáltatási ágazat 

eredményeit és összevetettem a bevételek, kiadások és kapott támogatások egyenlegét. 

Célom az volt, hogy a gazdaságszervezés gyakorlati pénzügyi oldaláról vegyem 

szemügyre egy kizárólag növénytermesztéssel foglalkozó, öntözetlen területeken 

gazdálkodó cég működését, és az igénybe vett támogatásokra vonatkozó könyvelési 

adatait összehasonlítsam a kiutaló hivatal, az MVH nyilvántartásával, hogy lássam, 

milyen mértékben kalkulálhat a cégvezetés a támogatási összegekkel, valamint 

megfogalmazzam, milyen lehetőségeket látok a jövedelmezőség növelésére. 

Megállapítottam, hogy egy közepes birtokméretű, öntözetlen területeket művelő, tehát 

az időjárás szeszélyének teljesen kitett vállalkozás a Dél-Alföldön nem tud kizárólag 

növénytermesztésből fennmaradni még az ahhoz kapcsolódó támogatásokkal sem, ezért 

muszáj a gépparkot szolgáltatásra is használnia.  

A hosszútávú tervezéskor javasolható, hogy csatlakozzanak a nemrég bevezetésre került 

Magyarország Digitális Agrár Stratégiája (DAS) program kezdeményezéseihez, ami 

remélhetőleg anyagi támogatást is jelent a cégeknek, hogy a precíziós gazdálkodáson 

keresztül a legújabb technológiák alkalmazásával folytassanak fenntartható termelést. 
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The Effect of CAP Payments on the Income of an Agricultural 

Company in the Hungarian South Great Plain 

Abstract 

Ever since agricultural production exceeded the needs of habitants and goods were merchandised, 

governments have issued regulations to protect domestic farmers’ interests. Such agreement took place when 
establishing the EU, that resulted in the Common Agricultural Policy (CAP) being effective since 1962. It 

ensures the high standard of food security, safety and quality. To achieve its goals, e.g. losing dependency of 

the international market and keeping prices low, 60–70% of the common budget was redistributed among 
farmers even in the early ‘90s. Nowadays, it is approx. 38%, in comparison to GDP per capita it is only 0.7% 

[Table 1]. Meanwhile, competitors, such as the USA, use international organisations, like WTO, to pressurise 

the EU into cutting back farmers’, markets’ and consumers’ support. So, markets are opening while prices 
stay still, and costs are going up. Therefore, the real value of support received is gradually declining, however, 

the expectations for receiving the sum given per hectares cultivated are getting more complex, fulfilling such 
needs as sustainability, tackle climate change and motivating people to live in the countryside. Depending on 

support is not ideal for anyone. Neither to those who give, nor the ones who accept it. But is there an option? 

Looking into the accounting of a well-equipped and successful, mid-sized limited liability company (Ltd.) 
located in the South Great Hungarian Plain, I was examining whether it is possible to function profitably 

without CAP support if the company’s only income would be the sum made by cultivating some 500 hectares 

of fertile land without the possibility for irrigation [Figures 1&2].  
As requested by the CEO and owners, I do not disclose the name of the company in my thesis but will refer to 

it as ‘Ltd’ or ‘company’, so sensitive information can also be revealed. 

Analysing the results with the CEO, I learnt that cultivating green peas were only profitable until it counted 
into ‘greening’ (sustainable land use, which gives 30% of total support and is mandatory to receive the other 

70%, too) as well but since the regulations have changed and no pesticides or herbicides are to be used on 

plants for ‘greening’, peas were taken out of the range of crops, causing a cut back in crop diversification 
(another important element of direct payments) because without protection, nothing could be harvested. 

However, this regulation that bans the use of all chemicals on Ecological Focus Areas (EFA) allows pests to 

survive on these areas and migrate to industrial crops, e.g. rapeseed, once the catch crop, e.g. white mustard 
(also a member of the Brassicaceae family) is ploughed. I was also told that using catch crop for the 

https://web.archive.org/web/20090328053333/http:/nfgm.gov.hu/feladataink/kulgazd/kerpol/nemz_szerv/wto.html
https://web.archive.org/web/20090328053333/http:/nfgm.gov.hu/feladataink/kulgazd/kerpol/nemz_szerv/wto.html
http://tmt-archive.omikk.bme.hu/show_news.html@id=327&issue_id=20.html
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implementation of EFA in most years completely dries out the arid territories that lack water in the late 

summer in most years anyhow, and where no water supply is available for establishing irrigation systems.  
To underline the importance of irrigation, this year’s (2019) harvesting statistics showed a 5,000 kg per 

hectare difference in the yield of the same variety of maize on two areas that are similar in potential land 

fertility and given the same treatment of agronomy, but the ten kilometres in distance meant different weather 
conditions, especially in the amount and timing of rain showers, causing a significant difference in quantity: 

7,200 kg per hectares vs. 12,200 kg per hectares. And the high results could be secured by irrigation! 

Another big disadvantage the company has to face is that being situated in the southern part of the country 
leads to an average 10% cut in prices, as traders make the producers pay for the extra cost of transportation to 

the target countries or ports, usually located in western Europe. 

Furthermore, according to Hungarian laws, an Ltd. cannot own land, so the company is renting the area it is 

cultivating, and besides that it also provides full agricultural services to individual farmers in the region, 

approx. on the same size of territory they cultivate for their own use, altogether an estimated 1,000 hectares.  

Therefore, my first intention was to separate expenses and incomes in accordance to the ratio (51:49) of the 
two activities, as subsidies are only given for the areas cultivated for own profit. I also split the salaries of the 

company’s seven employees (including the CEO and the accountant), as it is rumoured that during the next 

term of CAP it can be added as an extra cost on top of the Basic Payment ‘ceiling’ that maximises support, so 
one can easily adjust profitability when regulations for CAP 2021–27 period are published.  

I also have to state that my analysis does not cover the cost of acquisition or maintenance of machinery or real 

estate, as it would require examining a longer period and more confidential information and the findings 
should be published in a more complex and voluminous thesis work. 

For detailed results involving production only, see Table 2, which clearly shows that without support, and 

including the cost of rent only one year was in the black during the examined five years (2014–2018) period, 
while if we deduct the renting costs, the average of the five-year-term would also be positive. However, it is 

only the subsidies received that make the company’s own production successful. 

As for the effectiveness of support, there has been a significant change in payment schedules since ‘greening’ 
has been introduced in 2015, as some criteria have to be monitored before virements are completed. For that 

reason, payments are usually hectic, and accounting has troubles keeping the books balanced, as the company 

closes its financial year at the end of April, while the Hungarian Paying Agency’s financial year is from 

October 16 to October 15. Single-entry bookkeeping has no troubles following the sums received, but the 

unpredictable timing of income can make financial planning difficult for all, especially for smaller farms.  

Besides Single Area Payment Scheme (SAPS), the company also gets subsidy for insurance covering drought, 
fire, hail etc. It is a voluntary expense which is partially covered from the national ‘envelope’ if one is handing 

in the application yearly. Of all risks, drought is the most common disaster, followed by hail. 

As a final statement, it is clear that cultivating land without irrigation cannot be profit-earning, especially if 
we calculate with the predictions of climate change. That is why supporting farms is necessary if market keeps 

prices low and other costs, like transportation, machinery, chemicals etc. high. But under lucky constellations, 

like good environmental conditions and reasonable prices, the company could make profit, even if renting the 
land, which is also a huge expense compared to other farms that own it. However, buying new machines and 

maintaining the old ones is so costly that without providing services it could not be financially rewarding. 

As a way of gaining more profit, I can suggest recalculating the costs of bringing back a legume into the crop 
rotation if the upcoming period of CAP (which will be tailor-made by member states!) still supports its 

production to fulfil ‘greening’ obligations, as it multiples the size of EFA by 0.7, while catch crop by 0.3 and 

saves soil moisture, while providing nitrogen that reduces the amount of fertilizer. However, it might be a 
good idea to choose a cheaper and less sensitive variety of Fabaceae – even if it sells for less.   

Furthermore, it is most certain that in long term it worth investing in precision agronomy techniques, but it 

also should be subsidised as the market is not willing to give extra for such crops, as they do for bio products.  
Finally, I strongly advise to follow the news on the recently introduced governmental programme, National 

Digital Agriculture Strategy (NDAS), as it aims to prepare agri-food sector for post 2020 CAP through digital 
skills, which seems to be the first step into the future of sustainable production. 

Keywords: Agriculture, Catch crop, CAP, EFA, EU, Greening, NDAS, SAPS, Support, Sustainability 
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A MÉRÉS PROBLEMATIKÁJA 
HUDÁK Roland – GOMBOS Béla 

Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Tessedik Campus 
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Bevezetés  

A csapadék a felszíni vízmérleg meghatározó bevételi tagja. Mennyiségének ismerete 

alapvető a mezőgazdaság és a vízgazdálkodás területén. Ökológiai szempontból 

lényeges szerepe folytán a csapadék az egyik legrégebben megfigyelt és mért éghajlati 

elem. A csapadék mérése során annak a vízrétegnek a milliméterben mért magasságát 

határozzuk meg, amely sík felületen képződne, ha elfolyás, hozzáfolyás és szivárgás 

nem következne be. 1 mm csapadék 1 m2 területen 1 liter víznek felel meg.  

Magyarország legváltozatosabb éghajlati eleme a csapadék. A Kárpát-medence földrajzi 

fekvése és változatos domborzata miatt jelentős különbségek adódhatnak a csapadék 

mennyisége, valamint idő és térbeli eloszlásában különösen záporszerű csapadék esetén.  

Dolgozatom célja a csapadék térbeli változékonyságának vizsgálata a 2018-2019-es 

évek nyári féléveiben. A gyakorlatban is alkalmazható, megfelelő pontosságú, 

költséghatékony megoldás keresése volt a legfőbb cél a kutatási programban a 

csapadékinformáció igény (elsősorban mezőgazdasági célú) kielégítésére. Ennek egy 

fontos lépése a csapadék területi változékonyságának felmérése, különösen a 

kritikusnak számító néhány km-ig terjedő horizontális skálán. 

Kutatásom során fontosnak tartottam annak a felmérését is, hogy a műanyag 

csapadékmérő, mennyire szolgáltat megbízható adatokat a Hellman-féle 

csapadékmérőhöz viszonyítva, továbbá vizsgálatokat folytattam a párolgási veszteség 

meghatározására is. 

Irodalmi áttekintés 

A csapadékmérésnek kettős célja lehet, amikor is adott időtartamon belül (1 óra, 1 nap, 

1 év stb.) a csapadéknak a területi eloszlását szeretnénk meghatározni. Következő 

mérési célnak pedig a rövid időszak alatt lehulló nagy mennyiségű csapadéknál van 

jelentősége, ekkor egy adott pontban a csapadék hullásának az időbeli eloszlását 

vizsgáljuk. 

A csapadék mérése során több paramétert határozunk meg: 

-csapadék mennyisége 

-csapadékhullás időtartama 

-csapadékhullás intenzitása. 

A csapadék mérésére számos módszert (hagyományos, automata, radar) hoztak létre, 

ezeken belül is számos mérőműszer áll rendelkezésünkre. A továbbiakban csak a 

felméréseim során felhasznált csapadékmérő műszereket fogom bemutatni. 

Hellmann-féle csapadékmérő 

A hazai gyakorlatban ez a legelterjedtebb csapadékmérő, Három részből áll, ezek a 

felfogóedény, gyűjtőedény és a tartóedény. A felfogóedény keresztmetszete 200 

négyzetcentiméter, átmérője pedig 159,6 mm. A hőmérséklet-növekedés általi párolgási 

mailto:hudakroland23@gmail.com
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veszteséget hivatott kiküszöbölni a csapadékmérő fala, amely kettős alumínium henger. 

A felfogóedény alul beszűkül, itt jut a csapadék a gyűjtőedénybe, majd ezt tartja a 

tartóedény (Mészáros, 2013). 

Műanyag csapadékmérő 

A kereskedelemben is kapható műanyag csapadékmérő (3. ábra) hiteles mérést nem tesz 

lehetővé, azonban olcsóssága miatt nagyobb számban (nagy területi sűrűsséggel) is 

elhelyezhető, így hasznos információt kaphatunk a záporszerű csapadék szeszélyes 

területi eloszlásáról. Használata leginkább a nyári félévben célszerű. Télen szétfagyhat, 

valamint a havazást pontatlanul méri (Gombos, 2011). 

Régóta ismert, hogy a csapadékmérés hibákkal terhelt, amelyek nagy része 

szisztematikus hiba. Ez alól semelyik mérő nem képez kivételt, a különbség csak a hiba 

mértékében kereshető. 

Forlend et al.(1996) szerint ezek a mérési hibák a leggyakrabban előfordulók: szél által 

okozott hiba, párolgási veszteség, tapadási veszteség, kicsapódási veszteség, sodródási 

veszteség, nem megfelelő elhelyezés, műszer hiba, észlelői hiba. 

Hó esetében az alámérés átlagos értéke 10-50% között tehető, esőnél ezek az értékek 

csupán 2-10%, a területnek a klímájától, a mérőhely kitettségétől és a csapadékmérő 

típusától függően (WMO, 2008). A folyékony csapadék szél által indukált alulmérése 

növekszik a szélsebességgel és csökken a csapadékintenzitás növekedésével 

A párolgási veszteség elenyésző azoknál a mérőknél, amelyek megfelelnek a WMO 

előírásainak. Azaz a víz tölcsérszerű szűkületen keresztül jut a gyűjtőedénybe. A 

tapadási veszteség növekszik a mérő átmérőjének csökkenésével, valamint a 

felfogóedény mélységének növekedésével, mértéke elérheti a mérésenkénti 0,2 mm-t, 

nyári időszakokban ezek értéke 2-15% között lehet (WMO 2008). 

Csapadékmérők elhelyezésénél a legfontosabb betartandó szabályok: 

- stabil állásban kell elhelyezni függőlegesen úgy, hogy felső pereme a 

talajfelszíntől 1 méterre helyezkedjen el 

- a tereptárgyaktól legalább akkora távolságra helyezzük el, mint azok 

magassága, így biztosítva azt, hogy a csapadék már 45ᵒ-os irányból bele 

eshessen 

A csapadék területi változékonyság vizsgálatának klasszikus formája az operatívan 

működő csapadékmérő (meteorológiai/hidrometeorológiai) állomáshálózatok adatsorain 

alapul. A kisebb távolságon belüli változékonyság vizsgálatához nagy sűrűségű, kutatási 

célú mérőhálózatok kialakítása célszerű.  

A csapadék területi változékonyága egyszerűen számszerűsíthető a térbeli variációs 

koefficienssel (CV: standard hiba a területi átlag százalékában kifejezve). 

Pedersen et al. (2010) igen kicsi mintaterületre (500 m x 500 m) vonatkozó kutatási 

eredményei alapján a CV értéke jellemzően csökken a nagyobb csapadékmennyiségek 

esetén. Az átlagos 14%-os érték mellett előfordultak 50% feletti értékek is (max: 77%), 

azonban csak 5 mm-nél kisebb csapadék esetén.  

A közérthetőség miatt célszerű az adott időszakban lehullott (pl. napi) csapadék 

különbségeit a legkisebb és legnagyobb mennyiség és a mintaterület nagyságának 

megadásával bemutatni. A csapadékmennyiség horizontális gradiense is szemléletes 

mm/km vagy mm/100 m egységben megadva. Pedersen et al. (2010) közlése szerint 3 
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év alatt előfordult a 0,25 km2-es területen, hogy a csapadék 2,5 – 12,4 mm között 

alakult. 

További információt szolgáltat a területi változékonyságról az állomáspáronkénti 

korrelációs koefficiens, a Pearson féle r-érték, amelyet nagy eseményszám esetén 

célszerű meghatározni a statisztikában jól ismert módon. Minden állomáspárra 

meghatározva az r értéket, majd azt a távolság függvényében ábrázolva a korrelációs 

függvény csökkenő értéket mutat. A Pearson féle korreláció értékét az extrém értékek 

jelentősen befolyásolják (csökkentik), továbbá nem érzékeny az adatsorok additív és 

arányos eltéréseire (Habib és Krajewski, 2001), így használata körültekintést igényel. 

Az ún. szerkezeti függvény a horizontális távolság függvényében adja meg a 

csapadékértékek jellemző eltéréseit (az eredeti definíciójában helyvektorok különbsége 

szerepel). Hosszabb időszak átlagában meghatározva, a szerkezeti függvény támpontot 

ad az állomáshálózat optimalizálására a területi átlag, illetve az interpoláció megfelelő 

pontosságú számításához (Czelnai, 1981). Megállapítható, hogy ugyanakkora 

megengedett hiba a nyári napi csapadék, a nyári havi csapadék és a téli havi csapadék 

esetén - ebben a sorrendben - többszörös állomástávolságok mellett érhető el (Czelnai et 

al., 1963). 

Anyag és módszer 

Területi változékonyság 

A méréseket egy alföldi község (Csabacsűd) belterületén végeztem el. A minta terület 

nagysága mintegy 1,2 km2. A településen belül nagy sűrűségű csapadékmérő hálózat 

került kialakításra 18 mérőponttal (7. ábra). Az egymáshoz legközelebbi két mérőhely 

távolsága 150 m, míg a két legtávolabbi mérő esetében a távolság 1,5 km. A 

Magyarországon hivatalos mérésekre használt Hellmann-féle csapadékmérő csak 

korlátozott számban állt rendelkezésemre, így az általam végzett mérések végrehajtására 

a kereskedelemben beszerezhető egyszerű műanyag csapadékmérőket has 

A mérők elhelyezése családi házak kertjében történt, a környező tereptárgyaktól (fák, 

épületek) legalább azok magasságának megfelelő távolságban. Kifejezetten ügyeltem 

arra, hogy a mérők vízszintes állásban helyezkedjenek el a talajfelszíntől 1 méterre úgy, 

hogy a szél ne tudja kibillenteni ebből az egyensúlyi helyzetből, illetve a mérések utáni 

visszahelyezésnél ez az állapot továbbra is fennmaradjon. 

A csapadékmérések fő szisztematikus hibája a szél (WMO, 2008; Chíva et al., 2005), 

amelyet a mérők célirányos elhelyezésével alacsony szinten és egységesen sikerült 

tartani (egységes, szélvédett mikrokörnyezet a kertekben). 

Az első csapadékesemény mérésére 2018.07.09-én került sor, az utolsóra pedig 

2018.09.24-én. Ez alatt az időszak alatt összesen 11 nap adatait sikerült rögzíteni.  

A területi változékonyság kutatására irányuló vizsgálatok 2019.05.05-én folytatódtak és 

az utolsó csapadék felmérésére 2019.09.10-én került sor, ez 13 nap adatait foglalja 

magába 

A csapadék területi szórását, átlagát és CV értékeit a Microsoft Office Excel 2007-es 

verziójával számítottam ki. A CV érték (variációs koefficiens) alkalmas különböző 

átlagú változók szórásainak összevetésére (melyik szór jobban a saját átlagához képest).  

Képlete a következő:  (s a tapasztalati szórás) 
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Az adatok kvalitatív és kvantitatív összefüggéseit az AZ ESRI ArcGIS 10.2.1-es 

térinformatikai szoftver segítségével vizsgáltam, melynek fő elemei: 

-adatok megjelenítése ponttérképen 

-állomáspár távolságok meghatározása 

-csapadék gradiensek számítása 

-különböző interpolációs módszerek használata 

Csapadékmérők összehasonlítása 

A kereskedelemben beszerezhető műanyag csapadékmérő hivatalos mérésekre nem 

használható, mivel pontossága jóval alulmúlhatja a hitelesített csapadékmérőkét, 

azonban ezzel kapcsolatos kutatások eredményei nem állnak rendelkezésre. A 

jelentősége leginkább a záporszerű csapadék felmérésében rejlik, mivel nagyobb 

számban is gazdaságos lehet az elhelyezése. Ezért is tartottam fontosnak azt, hogy 

mérési pontosságukat egy Hellman-féle csapadékmérővel tudjam összevetni. Az 

összehasonlító mérések, a térbeli változékonyság vizsgálatával párhuzamosan történtek 

a 2019-es esztendőben. A kutatási időszak 4 hónapot ölelt fel, amely során 16 

csapadékesemény felmérésére került sor. A műanyag csapadékmérők 2 méteres sugarú 

körben kerültek elhelyezésre, ennek a középpontjában pedig egy hitelesített Hellmann-

féle csapadékmérő. A mért adatok egyszerű statisztikai paramétereit (szórás, átlag) MS 

Excel táblázatkezelővel határoztam meg. 

Párolgási veszteség 

A párolgási veszteség elenyésző azoknál a csapadékmérőknél, amelyek megfelelnek a 

WMO előírásainak. A területi változékonyság vizsgálata, valamint a csapadékmérők 

összehasonlítása során a csapadék leolvasását a reggeli órákra időzítettem, így elkerülve 

a párolgásból adódó hibákat. Azonban vizsgálatokat folytattam annak érdekében, hogy 

mekkora veszteségekkel kell számolni abban az esetben, ha a méréseinket nem a 

megfelelő időpontra időzítjük. 

Az összehasonlító méréseknél alkalmazott 3 műanyag, valamint a Hellmann-féle 

csapadékmérő segítségével végeztem az erre irányuló kutatást, csapadékmentes 

napokon, a napi párolgási veszteség meghatározására. Két részletben elvégzett 

méréseim során (2019.08.07-2019.08.13; 2019.08.27.-2019.09.02) 12 nap adatai 

kerültek feljegyzésre. A csapadékmérők feltöltése, valamint a leolvasása az esti órákban 

történt, ekkor a párolgási veszteség már elhanyagolható volt.  

-1. alkalommal 20 mm-re töltöttem fel a mérőket 

-2. alkalommal 10 mm-el indult a mérés 

A párolgást meghatározó fő meteorológiai tényezők (napsugárzás, légnedvesség, 

hőmérséklet, szél) adatai a Szent István Egyetem Szarvas külterületén működő automata 

állomásának méréseiből származnak. 

Eredmények és értékelésük  

A 2018-as vizsgálati időszak eredményei 

A napi csapadékösszegek területi változékonyságát leíró szórás nagysága jellemzően 

növekedett a csapadék mennyiségével (1. ábra). Ez részben természetes, mivel nagyobb 

csapadék mennyiségek esetén jöhetnek létre nagyobb négyzetes különbségek. Azonban 

a területi variációs koefficiens bizonyos értelemben jobb kifejezője a területi 

változékonyságnak. 
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14. ábra.  A szórás (1) értéke a területi csapadékátlag (2) 

függvényében. 

Figure 1. Relationship between standard deviation (1) and the areal average of precipitation (2). 

A legnagyobb CV érték (29%) volt, a 2018.08.23-án mért csapadékeseményhez 

tartozik, ezen a napon a csapadék területi átlaga 8 mm volt. A mérőállomások között 

mért legkisebb valamint legnagyobb csapadék mennyisége 4 és 12,5 mm volt. 

A CV értékek közül csak a negyedik legnagyobbnak számít a 2018.07.12-én mért adat a 

maga 16%-ával, ám a 33 mm-es napi átlagával kiemelkedik a többi 

csapadékeseménytől. A mérőállomásokon mért minimum és maximum értékek 25 mm 

valamint 42 mm volt. A különbség ezen a napon elérte a 17 mm-t, amely 1,4 km 

távolságra esett, ez az érték 12,2 mm/km horizontális gradiensnek felel meg. Érdemes 

megjegyezni, hogy ezen a napon, a szomszédos településen, Szarvas külterületén a 

Szent István Egyetem automatája csak 7 mm csapadékot mért. 

Az egyes napokon a településen mért legnagyobb és legkisebb csapadék különbsége is 

jól szemlélteti a területi eltérések mértékét: 5 olyan nap volt a kutatási időszak alatt, 

amikor a különbség elérte az 5 mm-t. A 11 mérési nap CV értékeinek az átlaga 14% 

volt. Az augusztus végi-szeptember eleji 3 csapadékesemény értéke nem érte el a 10%-

os CV értéket, azonban az ezt megelőző időszakban a CV értékek mindegyike 

meghaladta a 10%-ot. 

A kutatási időszak alatt egymáshoz közelebbi mérőhelyek között jóval látványosabb, 

közel kétszeres gradiensek is voltak. Legnagyobb nagyságú csapadék gradiens 

2018.08.15-én volt, amikor a két szomszédos mérőhely közötti 150 m távolságra 5,4 

mm eltérés jutott, azaz 100 méterre vonatkoztatva 3,6 mm.  

Az ArcGIS térinformatikai program segítségével határoztam meg az állomáspárok 

közötti távolságot, majd ezt követte a két állomás közti csapadékmennyiség 

különbségének a számítása, az utolsó lépés pedig a csapadék-gradiens meghatározása 

mm/100 m mértékegységben kifejezve. (1. táblázat) 
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1.táblázat. A településen mért legnagyobb csapadék gradiens értékek a vizsgált időszakban 

Dátum (1) Mérőhelyek távolsága (2) Csapadék különbség (3) Csapadék-gradiens (4) 

2018.07.11 

370 m 8,2 mm 2,2 mm/100m 

240 m 3,8 mm 1,6 mm/100m 

225 m  5,2 mm 2,3 mm/100m 

350 m  5,6 mm 1,6 mm/100m 

2018.07.22 150 m 2,8 mm 1,9 mm/100m 

2018.08.15 
150 m 5,4 mm 3,6 mm/100m 

240 m 4,9 mm 2,0 mm/100m 

2018.08.23 

170 m 4,2 mm 2,5 mm/100m 

230 m 4,9 mm 2,1 mm/100m 

360 m 7,8 mm 2,2 mm/100m 

Table 1. The largest values of precipitation gradient measured in the study area and period. 

(1) date, (2) distance of the rain gauge stations, (3) difference of precipitation (4) gradient of precipitation 

A 2018-as kutatási évben a 18 csapadékmérő állomás adatai alapján 126,9 mm volt a 3 

hónapot felölelő méréseknek az átlaga. Az jól látható volt a CV értékek valamint a 

csapadék-gradiens alapján is, hogy a nyári félévben igazán változatos területi eloszlása 

lehet a csapadéknak. 

A 2018-as évben az összesített adatok alapján szórás értéke 4,48 mm volt, a területi 

variációs koefficiens, amely a legjobban le tudja írni a csapadék térbeli 

változékonyságát csupán 3,53%. Ez is jól mutatja, hogy hiába vannak nagyobb 

eltérések, mint például a 2018.08.23-ai esetnél is, amelynél a CV értéke 29% volt, 

hosszabb távon azonban egyfajta kiegyenlítődés látható. 

A 2019-es vizsgálati időszak eredményei 

A 2019-es évben a több feldolgozott csapadékesemények során sem lehetett tapasztalni 

lényegesebb különbséget, mint ahogy az gyakrabban előfordult a 2018-as évben. A 13 

nap alatt a szórás értéke csupán csak egyszer haladta meg a 2 mm-es értéket a maga 

2,77-es értékével 2019.06.22-én, 13 mm/napi átlag mellett (2. ábra). 
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2. ábra.  A szórás (1) értéke a területi csapadékátlag (2) 

függvényében. 

Figure 2. Relationship between standard deviation (1) and the areal average of precipitation (2). 

A területi variációs koefficiens minimum értéke 6%, maximum értéke pedig 26% volt a 

13 nap adatai alapján, a mintegy 1,2 km2 területen. A 26%-os CV érték a 2019.06.06-án 

mért csapadékeseményhez tartozik. Ezen a napon a csapadék területi átlaga 5 mm volt, 

melyhez egy 7,8 mm-es maximum és egy 2,2 mm-es minimum érték tartozik.  

A 2019-es kutatási időszakban a második legnagyobb CV érték 21%-al 2019.06.22-én 

volt. Ezen a napon a csapadék területi átlaga 13 mm, míg a maximum valamint 

minimum érték 18 mm és 9 mm között alakult. 

A 2019-es időszakban csupán 4 napnak a területi koefficiense érte el, vagy haladta meg 

a 10%-ot, valamint 4 nap CV értéke még az 5%-ot sem lépte túl. A kutatási időszak alatt 

habár voltak olyan csapadékesemények, ahol látványos különbségek jöttek létre a 

település egész területén, azonban egymáshoz közeli állomáspárok esetén már nem 

voltak ennyire látványosak a különbségek.   

2019.06.22-én két egymástól 220 méter távolságra elhelyezkedő mérő között 3,7 mm 

csapadékmennyiségbeli különbséget sikerült kimutatni. Ez az érték 1,68 mm/100 m 

különbséget jelent.  Ennél látványosabb csapadék-gradiens érték a 2019-es kutatási 

évben már nem volt. 

A 2019-es kutatási év összesített adatai alapján a területi variációs koefficiens csupán 

2,1%, a szórás pedig 2,9 mm volt. 

A csapadékmérők összehasonlítása 

Az alábbi felsorolásban is jól látható, hogy összesítve is csupán minimális különbségek 

adódtak a csapadékmérők között. 

-1. műanyag csapadékmérő 151,3 mm 

-2. műanyag csapadékmérő 151 mm 

-3. műanyag csapadékmérő 150,6 mm 

- Hellmann-féle csapadékmérő 153,5 

- Műanyag csapadékmérők átlaga 150,9 mm 

A 3. ábra szemlélteti, hogy a 3 műanyag csapadékmérő átlagolt értékei csak minimális 

eltéréseket mutatnak a Hellman-féle csapadékmérővel szemben.  
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3.ábra. A műanyag csapadékmérők átlagolt értékei a Hellman-féle csapadékmérő adataihoz viszonyítva 

Figure 3. Relationship between the plastic rain gauges avaarage values (1) and the Hellman-type 

(2) rain gauge. 

A legnagyobb különbséget a 2019.05.06-i csapadékeseményt követően rögzítettem, 

ekkor a Hellman-féle csapadékmérő 23 mm-t mért, a műanyag csapadékmérőknél ezen 

a napon pedig 0,9 mm-es alámérést sikerült kimutatni. A legnagyobb túlmérést pedig 

2019.06.17-én rögzítettem, ezen a napon a Hellman-féle csapadékmérő 7,3 mm mutatott 

ki, a műanyag csapadékmérők átlagolt értékei viszont 0,6 mm-el lépték túl ezt az 

értéket.  

Párolgási veszteség 

Az éghajlati feldolgozásokban egy csapadéknap 7 órától 7 óráig tart, tehát eltér az 

órában kifejezett napkezdet és -vég idejétől (0-24 óra). Amennyiben idő szerinti 

részletes mérésre nincs lehetőség, úgy naponta egy alkalommal, 7 órakor kell a mérést 

elvégezni. Ezek alapján tartottam fontosnak, annak a vizsgálatát, hogy mekkora 

veszteségek léphetnek fel abban az esetben, ha méréseinket a nyári félévben nem a 

megfelelő időpontban végezzük el. 

Előzetes becslések szerint nagyobb veszteségek csak a műanyag csapadékmérő esetén 

léphetnek fel, mivel a Hellman-féle csapadékmérő felfogóedénye kettősfalú alumínium 

henger, amely bizonyos mértékig a túlzott felmelegedés párolgást fokozó hatását 

hivatott kiküszöbölni, továbbá a víz egy kis nyíláson keresztül folyik a gyűjtőedénybe.. 

A kutatási időszak alatt a Hellmann-féle csapadékmérő párolgási veszteségei 

elenyészőek voltak. Az első mérések során a veszteségek napi átlaga 0,2 mm volt, mely 

a második mérési időszakban sem változott, szintén megmaradt a 0,2 mm napi átlag. A 

műanyag csapadékmérők esetén már jóval nagyobb veszteségeket tapasztaltam. Az első 

mérésnél az átlagos napi veszteség értéke 0,8 mm, amely a második mérési periódusnál 

kisebb csökkenést mutatott, a napi átlagos veszteség 0,6 mm volt az augusztus végi-

szeptember eleji mérések során. A 12 nap adatai alapján műanyag csapadékmérők 

esetén a napi átlagos párolgási veszteség a nyári félévben 0,7 mm, amely igen csak 

jelentős eltérésnek bizonyul a Hellmann-féle csapadékmérő 0,2 mm-es napi párolgási 

veszteségéhez képest. 

Következtetések , javaslatok 

A 2018-ban elindított 4 hónapos mérési program eredményei alapján kijelenthető, hogy 

egy kis településen belül is jelentős különbségek alakulhatnak ki a napi 

csapadékmennyiségben. A nyári záporok alkalmával az esetek közel felében 
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tapasztalhattunk 200-300 méteren belüli legalább 5 mm-es különbséget, azaz 2 mm/100 

méter értéket meghaladó horizontális gradienst. A területi szórás és az abszolút eltérések 

is növekednek a nagyobb napi csapadékmennyiséggel, míg a variációs koefficiens 

ellentétes tendenciát mutat. 

A területi változékonyság vizsgálatára irányuló kutatásom 2019-ben is folytatódott, a 4 

hónapos mérési program eredményein jól látható volt, hogy a szórás valamint a 

variációs koefficiens értéke is csökkenést mutatott a 2018-as évhez képest. Nagyobb 

különbségeket azonban ebben az évben is sikerült kimutatni 8,8 mm eltéréssel 1400 

méteres távolság esetén. 

A kutatásban kimutatott csapadék mennyiségbeli eltérése már hatással lehet az öntözés 

operatív gyakorlatában a döntés optimalizálására, ezért a tenyészidőszakban célszerű 

lehet a helyi csapadékmérés. Erre jó példa lehet a 2018.07.12-én mért 

csapadékesemény, mely során 33 mm napi átlagot mértem a településen, az OMSZ 

szarvasi meteorológiai állomása pedig csak 7 mm-t. 

A tenyészidőszakon kívül a csapadék hosszabb időszakra vett összege számít, amelynél 

már jóval alacsonyabb lehet a szórás mértéke, ekkor már elegendő lehet egy olyan 

csapadékmérő műszer használata, amely megbízható adatokat szolgáltat és a szél általi 

alámérés már nem jelentős. Ebben az esetben egy akár 5-10 km-re elhelyezkedő 

mérőhely adatai is elegendőnek bizonyulhatnak. 

Dolgozatom egyik legfőbb célja egy költséghatékony csapadékmérési módszer 

kialakítása volt. A mérések során a boltokban is beszerezhető műanyag 

csapadékmérőket alkalmaztam, melyeknek leginkább csak a területi változékonyság 

felmérésében van szerepe. Azonban fontosnak tartottam, hogy pontosságukat egy 

Hellmann-féle csapadékmérővel hasonlítsam össze. Az összehasonlító mérések során 

kiderült, hogy csupán minimális különbségek adódhatnak a Hellmann-féle 

csapadékmérőkhöz viszonyítva. A kutatási időszak alatti 16 csapadékesemény során a 

Hellman-féle csapadékmérő 153,5 mm vízmennyiséget mért, a három műanyag 

csapadékmérő átlaga pedig csupán 2,5 mm-el maradt el, 150,9 mm-es 

összmennyiséggel.  Hivatalos mérésekre nem használható, azonban kedvező ára miatt 

akár nagyobb mennyiségben is elhelyezhető, így pontosabb adatokat kaphatunk a 

csapadék térbeli változékonyságára. 

A párolgási veszteség azonban sokkal jelentősebbnek bizonyult a kutatási időszakban. 

A műanyag csapadékmérő napi vesztesége majdnem négyszerese volt a Hellmann-féle 

csapadékmérőhöz képest, ezért műanyag csapadékmérő esetén még fontosabb a reggel 7 

órai leolvasás, így elkerülve a párolgás okozta mérési hibát. 

Összefoglalás 

A csapadék területi változékonyságának vizsgálatához Csabacsűd község belterületén, 

egy 1,2 km2-es területen folytattam méréseket 18 db csapadékmérő felhasználásával a 

2018-2019-es évek nyári féléveiben. További vizsgálati cél, illetve mérési program volt 

a felhasznált – egyébként a gyakorlatban igen elterjedt műanyag csapadékmérő mérési 

pontosságának és párolgási veszteségének vizsgálata.  
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Az összehasonlító mérések során kiderült, hogy csupán minimális különbségek 

adódhatnak a Hellmann-féle csapadékmérőkhöz viszonyítva. A 2019-es kutatási időszak 

alatti 16 csapadékesemény során a Hellman-féle csapadékmérő 153,5 mm 

vízmennyiséget mért, a három műanyag csapadékmérő átlaga pedig csupán 2,5 mm-el 

maradt el, 150,9 mm-es összmennyiséggel.  

A műanyag mérő párolgási vesztesége majdnem négyszerese volt, a Hellmann-féle 

csapadékmérőhöz képest, a meleg nyári napokon elérte a 0,9 mm-t. Ez a tényleges 

csapadékok után valószínűleg kisebb érték, de így is célszerű figyelembe venni a 

mérések időzítésénél. 

Az egyes csapadékesemények területi változékonysága igen jelentős lehet. Előfordult a 

2018-as kutatási időszakban településen belül 17 mm-es eltérés, valamint 150 m-es 

távolságon belül 5,4 mm-es különbség. A 2019-es kutatási időszakban a legnagyobb 

eltérés 8,8 mm volt a településen belül, 220 méter távolságon belül pedig 3,7 mm-es 

különbséget sikerült kimutatni.  

Hosszabb időszak csapadékösszegében már lényegesen kisebb a szórás mértéke, a 

2018-as évben 4,5 mm, a 2019-es időszakban ennél jóval alacsonyabb 2,9 mm volt 

ennek az értéke.  

A csapadékösszeg is kiegyenlítődést mutatott a vizsgálati időszak alatt. A 2018-as 

évben 14,3 mm volt a különbség két mérőállomás között, ez a 2019-es évben 12,3 mm 

volt. 

Mindezek alapján szükségesnek tartjuk, hogy napi adatok szükségessége esetén ne 

távolabbi csapadékmérő állomások adatait használjuk fel, hanem helyben mérjük a 

csapadékot legalább a nyári félévben. 
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Spatial inhomogenity of precipitation on settlement level and the 

problematics of the measurement 

Abstract 

Precipitation shows a large spatial inhomogeneity especially in daily or shorter timescales. Especially in case 

of rain showers the operational meteorological/hydrometeorological networks are not dense enough to give 
the precipitation information that suits to needs of the agricultural sector. 

Our research focused on the spatial distribution of precipitation on horizontal scale up to 1-2 km. We 

established a low cost network with 18 rain gauges in the settlement Csabacsűd where we did daily 
measurements between July and September, 2018 and May and September 2019. Our results show that 

significant areal differences in daily amount of precipitation can be within the small (1.5 km x 0.8 km) study 

area. In our research, we wanted to know the accuary of two types of rain gauges, namely the plastic and the 
Hellmann-type. The result is; there is only a minimal difference between them. The evaporation loss was 

much bigger between the two types (0,7 mm in the plastic and 0,2 mm in the Hellmann-type). 

Keywords:  precipitation, spatial distribution, rain gauge network, rain gauges comparison 
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SZABADFÖLDI PARADICSOM FEJLŐDÉSE ÉS 

TERMÉSMENNYISÉGE KÜLÖNBÖZŐ VÍZELLÁTOTTSÁG 

ESETÉBEN 
MÁTÉ Márton Dániel – SZALÓKINÉ Zima Ildikó 

Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Tessedik Campus 

5540 – Szarvas, Szabadság u. 1-3.;  
Szerzők e-mail elérhetősége: kismate80@gmail.com; zima.ildiko@gk.szie.hu 

 

Bevezetés  

A paradicsom a világon az egyik legnagyobb mértékben fogyasztott zöldségféle, s 

ennek köszönhetően termesztése egyre jelentősebb méreteket ölt. Szakdolgozatom 

középpontjában a paradicsom öntözéses vizsgálata áll, amely egy 3 éves kutatást ölel 

fel, amit 2017 és 2019 között végeztem el. A vizsgálat első évében három, majd az azt 

követő két évében már négy különböző vízellátású kezelést figyeltem meg. 

Vizsgálataim célja megtalálni a legmegfelelőbb mennyiségű vízadagolási potenciált, 

amely mellett a szabadföldi paradicsom a legproduktívabb termelést eredményezi.  

Irodalmi áttekintés 

A paradicsom termesztésének eredményessége legfőképp az időjárástól függ, ha a 

szabadföldi kultúra esetét vizsgáljuk. A termesztéstechnológiának fontos részét kell, 

hogy képezze az öntözés technikája (Nangare et al.,2016). Öntözési igény megítélésénél 

mindig a növényből kell kiindulni. A növény vízfelvételi mértékét meghatározza a talaj 

víztartalma, illetve a növény gyökérzete is. A növény párologtatása olyan mértékben 

jelentkezik, amilyen nagy a napsugárzás mértéke, valamint ehhez hozzájárul a levegő 

alap páratartalma és annak hőmérséklete is. A levélfelületi index, illetve a sztómák 

aktivitása is meghatározza a növény párologtatását (Helyes,1999; Pék et al., 2014). 

Öntözetlen termesztésnél rendkívül nagy az évjárati hatás, valamint negatívan hat a 

termés mennyiségére és annak minőségére is (Helyes,2013). 

Anyag és módszer  

A vizsgálat helyszíne a SZIE AGK Tessedik Campus Tanüzeméhez tartozó 

Iskolaföldje. Az Iskolaföldön ipari paradicsomot termesztettünk szabadföldi 

körülmények között palántázva, öntözéses kísérletében, három egymást követő évben 

(2017, 2018, 2019). A talaj típusa csernozjom réti talaj, amely közepesen kötött, 

vízáteresztő képessége jó. humusz tartalma 3 %, pH-ja 6,68. A makroelemek 

mennyisége: NO3-N + NO2-N: 9,87 mg/kg; P2O5 >700 mg/kg; K2O: >600 mg/kg. A 

paradicsom sor- és tőtávolsága 2017-ben 140 x 24 cm, 2018-2019-ben 140 cm x 20 cm.. 

A kísérleti tábla mérete 0,5 ha volt minden évben. A táblán belül parcellák kerültek 

kialakításra. 2017-ben 3db parcella (méretük 50×33m) és 2018- illetve 2019-ben 4db 

parcella (méretük 50×25m). A parcellák különböző vízellátási kezelésekben részesültek. 

A kezelések jelölése: K; I50; I75; I100. Az I100=100% a potenciális 

evapotranszspirációval (PET) megegyező vízellátást jelenti. Az alacsonyabb 

vízellátásban részesült parcellák a 100 %-os vízellátásban részesült parcellák bizonyos 
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százalékát kapták. A kontroll (K) a szükséges öntözéseken kívül (palántálás utáni 

beiszapoló öntözés, tápanyag bemosódásához szükséges öntözések) csak a csapadékból 

lehullott vízmennyiséget kapta. A 2017-es évben három vízellátási fokozat volt: 

K=41%, I50=70%, I100=100%. 2018-ban és 2019-ben már négy vízellátási fokozat lett 

beállítva. A 2018-as évben ezek a tényezők úgy változtak, hogy K=50%, I50=75%, 

I75=87%, I100=100%. A 2019-es évben a vízellátási kezelések K=72%, I50=86%, 

I75=93%, I100=100%. A kijuttatott NPK hatóanyag mennyisége:2017-ben:  N: 138 

kg/ha;  P: 117 kg/ha;  K: 183 kg/ha; 2018-ban:  N: 137 kg/ha;  P:   69 kg/ha;  K: 174 

kg/ha;  2019-ben:  N: 129 kg/ha;  P:   89 kg/ha;  K: 317 kg/ha. A kezelések 

vízellátottsága (öntözés + csapadék):  2017-ben: K: 186,2 mm; I50:319,1 mm; I100:453 

mm.  2018-ban:  K: 170,7 mm; I50: 257,9 mm; I75: 296,5 mm; I100: 340,4 mm ;  2019-

ben:  K: 284,1 mm; I50: 337,8 mm; I75: 364,6 mm; I100: 391,5 mm. Csapadék a 

tenyészidőben 2017-ben:146 mm, 2018-ban 127 mm, 2019-ben: 257 mm. 

 

Eredmények és értékelésük  

 

A vizsgált tényezők a tenyészidőben a növénymagasság és a klorofill-tartalom. A 

betakarítási eredményeket illetően pedig elemzem a biomassza produktumot, a 

tövenkénti terméseredményt, és az összes terméseredményt (tonna/hektár) a különböző 

vízellátottsági szintek esetében. Továbbá elvégzem az össztermés minőségi csoportokba 

sorolását (piros, zöld, rossz), és a piros (piacképes) bogyótermés méret szerinti 

megoszlását (apró, közepes, nagy). A beltartalmi értékek közül pedig a 

szárazanyagtartalmat vizsgálom. 
 

Növénymagasság eredményeinek értékelése különböző vízellátottság esetében:  

A növénymagasságot 2017-2018 és 2019-ben mértem. Ezek közül a 2018-ban mért 

eredmények az 1. ábrán láthatók. 

 

1.ábra: 2018-es növénymagasság adatok 

Figure 1. Plant height data for 2018. 

 

Klorofill-tartalom eredményeinek értékelése: 

A klorofill-tartalom a meghatározása SPAD-mérőműszerrel történt a növény levelén 

2017-ben, 2018-ban és 2019-ben. A három évből a 2018-as SPAD mérések eredményeit 

mutatom be (2. ábra). A 2018-as kísérleti évben mért eredmények csökkenő tendenciát 

mutatnak mind a tenyészidő előrehaladtával, mind pedig a növekvő vízellátású 
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kezelésekben. A három év eredményei alapján is elmondható, hogy az egyre növekvő 

vízadagok csökkenő klorofill-tartalmat eredményeztek. 

 
2.ábra: 2018-as SPAD mérési adatok 

Figure 2. SPAD measurement data. 2018 
 

Vegetatív tömeg mérés és a termésmennyiség eredményeinek értékelése: 
 

2017-ben a szár és össztermés arányát az alábbi diagram mutatja be (3.ábra).  

 
3.ábra: 2017.-es termés és szár tövenkénti megoszlása (kg/tő) 

Figure 3. Distribution of  yield and stalk (kg/stem), 2017. (1): 

total yield, (2): stem 

 

Az ábrán látható a növekvő vízmennyiség jótékony hatása mind a szártömeg, mind a 

termés esetében. A növekvő vízellátottság több biomassza produktumot eredményez.  

2017. augusztus 28-i betakarításkor a lebogyózott termések az alábbiak szerint alakultak 

(4. ábra). 

 
4. ábra:2017-es Paradicsom tövenkénti összes terméseredménye (kg/tő) 
Figure 4. Total yield of tomatoes in 2017 (kg/stem). (1): red; (2):green, (3):bad 
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A lebogyózott növények összes termését három külön csoportba soroltam, piros 

(piacképes) zöld (éretlen) és a rossz (rothadt, beteg) bogyók. A piros tövenkénti 

termésekből kiszámítható a piacképes termés tonna per hektárban. A K= 44,3 t/ha, I50 = 

59,2 t/ha, I100 = 88,9 t/ha. A legkisebb vízellátottsági szinttel rendelkező parcella a 

PET-nek a 41 %-át kapta. Az ennél nagyobb vízkiadagolási szinttel rendelkező 

területek, a PET 70 %-át kapott és a 100%-os vízellátásban részesült parcella több 

terméssel rendelkezett. A 100%-osan ellátott parcelláról lekerülő növény mutatta a 

legtöbb termést, de egyben a legtöbb zöld bogyó is itt volt megtalálható. 

A betakarított termések további vizsgálata a frakciónkként megoszlás értékelése. A 

piacképes bogyók három frakciókba kerültek besorolásra. Az apró körülbelül 2,5 cm 

átmérőjű és vagy annál kisebb, a közepes 3 cm átmérőjűnél nagyobb és 4,5 cm-nél 

kisebb, a nagy frakció pedig a 4,5 cm átmérőjű, avagy az annál nagyobb méretű bogyót 

jelentik. A gyengébb vízellátással rendelkező parcellán található növények kevesebb 

nagy bogyót neveltek ki. A közepes termés a legalkalmasabb a konzervipar számára. A 

2017-es évi piacképes (piros) bogyótermés méret szerinti megoszlását az alábbi ábra 

mutatja be (5.ábra).  

 
5. ábra: 2017-es piacképes terméseredmények méret szerinti 

megoszlása (kg/tő) 

Figure 5.Size distriburion of marketable yield in 2017 

(kg/plant). (1):small, (2):medium,(3):big,(4):all 

 

Az apró bogyók nagyjából hasonlóképp alakultak, a közepes méretű termések 

egyenlően vannak jelen (1,04-1,05 kg/tő) a három kezelésben. A nagy bogyók 

tövenkénti termésmennyisége a vízellátás javulásával jelentősen növekszik. A 100%-os 

vízellátottsággal rendelkező területen 1,83 kg/tő a nagy bogyók terméseredménye, 

amely a valószínűleg a víz hatására tudta kinevelni nagyobb mennyiségben a nagy 

frakciójú bogyókat. Emellett ez a parcella rendelkezik a legmagasabb hozammal a 

három terület közül, a K parcellához képest közel kétszeres terméseredménnyel 

rendelkezik (K = 1,51 kg/tő; I100 = 3,06 kg/tő).  
 

A 2018-as évben a tövenkénti szár és bogyó alakulása, valamint %-os megoszlása az 

1. táblázatban láthatók. 
1. táblázat: Paradicsom tövenkénti biomassza, szár és bogyó megoszlása,.2018. 

 kezelés (1) biomassza (2) össz bogyó (3)  szár (4) össz bogyó (3)  szár (4) 

  kg/tő (5) % % 

K 1,68 1,31 0,37 78 22 

I50 2,37 1,86 0,51 77 23 

I75 2,78 2,26 0,52 81 19 
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I100 3,77 3,24 0,54 84 16 

Table 1.Distribution of tomato biomass, stem and berry by blant, 2018. 

(1): treatment: (2): biomass, (3): total berry; (4): stem; (5): kg/plant 

 

Az összes bogyó és szár százalékos arányaiból láthatjuk, hogy az egyre növekvő 

vízadagok növekvő összes bogyó termést eredményeztek. A kisebb vízkiadagolási 

szinttel rendelkező területeken kevesebb a szár és bogyók tömege is.  A K és I50-es 

kezelések közel azonos értékeket mutatnak (78:22-es arány). A I75 és I100-as kezelések 

jobb eredményt mutatnak bogyó-szár arányban (81:19; 86:14). Ez azért fontos tényező, 

mivel  az összes növény biomassza produktumon belül magasabb a terméshozam, mint 

a szár mennyisége, az alacsonyabb vízellátási kezelésekhez képest.  
 

 
6. ábra: 2018-as összes bogyó termés tövenkénti megoszlása 

(kg/tő) 

Figure 6. Distribution of total berry production per plant in 

2018 (kg/stem.; (1): red; (2):green, (3):bad  

 

A tövenkénti terméseredmények minőségi frakciókba sorolásaként a terméseket 

elkülönítettem piros, zöld és rossz állapotúra (6. ábra). A piros termés (piacképes) 

hektáronkénti terméshozama: K 31,07 t/ha, I50 53,21 t/ha, I75 70,35 t/ha, I100 90,35 

t/ha. A K és I50-es kezelésű parcellák rendelkeznek az alacsonyabb terméshozam 

szintekkel. Az I75 és I100 parcellák piacképes termésmennyisége magasabb. Az I100 

kezelés több piros termést volt képes produkálni a többi vízellátási kezeléshez 

viszonyítva, ám valószínűleg a többletvíznek köszönhetően több a rossz bogyó 

előfordulása is.  

A 2018-as betakarítást követő piacképes terméseredmények méretbeli frakcióba osztását 

az alábbi diagram mutatja be (7. ábra). 
 

 
7. ábra: 2018-as évi piros bogyótermés méret szerinti 
megoszlása (kg/tő) 
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Figure 7:Size distribution of red berries in 2018 (kg/plant); 
(1):small, (2):medium,(3):big,(4):all 

 

A piros (piacképes) termések 3 frakciókba osztását hasonlóképp végeztem, mint az azt 

megelőző évben. A vízkezelések szerint a K kezelésnél vannak a legkisebb értékek 

darabszámra és tömegre vonatkozóan is. A méretre vonatkozóan minden egyes 

kezelésnél a közepes méretben (3cm-4,5cm) található meg a legtöbb darabszám. A 

növekvő tendencia megfigyelhető mind darabszám és mind a bogyók tömegére 

viszonyítva, azaz a növekvő vízkiadagolási szint növekvő terméseredményt eredményez 

(R2=0,9978). 

A 2018-as eredmények tövenkénti termésadataiból (összes termés) számíthatunk 

tonna/hektárra vonatkozó adatokat is. Az eredmények megoszlását az alábbi diagram 

mutatja be (8.ábra). 

 

 
8. ábra: Paradicsom összes termése (t/ha),2018- 
Figure 8: Total tomato yield (t/ha), 2018. 

 

A kontroll parcella átlagosan 46,7 t/ha termést produkált a nála eggyel nagyobb 

vízellátottsági szinttel rendelkező parcella pedig átlagosan 66,4 t/ha termést hozott. 

 Az I75-ös kezelés átlagosan 80,71 t/ha az I100-as kezelés pedig 115,71 tonnát termett. 

Ezek az értékek a növekvő vízellátottsággal egyenes arányban növekednek, ennek 

bizonyításaként a Pearson-féle korrelációs érték igen szoros kapcsolatot mutat 

(R2=0,9636). 

 

A 2019-ben végzett betakarítási vizsgálatokat hasonlóképp végeztük el. Ebben az évben 

a szár és összes bogyó arányának alakulása a 2. táblázatban látható. A K és I50 

kezelések kevesebb összes bogyó tömeggel rendelkeztek és kevesebb szár 

produktummal is, ám ezen tényezők százalékos arányainak megoszlása jobb 

eredményeket mutatnak az I75 és I100-as kezelésekhez mérten. 
 

2. táblázat: 2019-es évi tövenkénti biomassza, szár, 

bogyó megoszlása  (kg/tő) 

kezelés (1) biomassza (2) össz bogyó (3)  szár (4) össz bogyó (3)  szár (4) 

  kg/tő (5) % % 

K 3,10 2,55 0,55 82 18 

I50 3,54 3,04 0,50 86 14 

I75 3,89 3,03 0,86 78 22 

I100 4,75 3,49 1,25 73 27 

Table 2: Distribution of tomato biomass, stem and berry by blant, 2019. 
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(1): treatment: (2): biomass, (3): total berry; (4): stem; (5): kg/plant 

 

Ebben az évben 256,5 mm csapadék hullott a tenyészidőszakot tekintve, a kiadott 

öntözővíz mennyiségek 28 – 81- 108 és 135 mm voltak. A 2019-es évben a sok 

csapadéknak köszönhetően egyenletesen kezdtek el fejlődni a növények. Az I75 és 

I100-as kezelésű parcelláknak kiadott vízmennyiség nem növelte jelentősen az összes 

bogyótermést, sőt az I75-ös kezelésben inkább csökkentette azt. A paradicsom 2019-es 

össz-termésének minőségi kategóriákba csoportosított (piros, zöld, rossz) eredményeit a 

9. ábra szemlélteti. 
 

 

9.ábra: Összes termés megoszlása (kg/tő), 2019. 

Figure 9: Distribution of total yield (kg/plant), 2019; 
(1): red; (2):green, (3):bad  

 

Az összes termésből a piros (piacképes) termést három további frakcióba osztottam 

ennek eredményét mutatja be a 10. ábra. 

 

 
10. ábra: Piros (piacképes) paradicsom bogyók méret szerinti megoszlása, 2019 (kg/tő) 

Figure 10: Size distribution of red (marketable) tomato berries, 2019 (kg/plant); (1):small, 

(2):medium,(3):big,(4):all 
 

A 2019-es évi betakarítást követő piros (piacképes) termések frakció eredményei azt 

mutatják, hogy ebben az évben az I50 kezelés hozta a legtöbb olyan termést, amely 

konkrét betakarításra kerülhetne. Frakcionálási vizsgálatot tekintve a közepes méretű 

bogyók (3-4,5 cm) vannak jelen a legnagyobb mennyiségben. A vízellátás tekintetében 
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láthatjuk, hogy a nagy bogyók kifejlődését még mindig csak az I75 és I100-as kezelések 

tudják biztosítani. A növekvő öntözések hatása a terméseredményben is 

megmutatkozott. A Pearson-féle korrelációs értek szoros kapcsolatot mutat ezen értékek 

között, (R2=0,893) vagyis, a tendencia vonal szerint ezek az értékek egyenes arányban 

növekednek a növekvő vízellátottsági értékekkel egyvonalban (11. ábra). 

 

 
11. ábra: Paradicsom összes termés eredménye (t/ha), Szarvas, 2019 
Figure 11: Results of total tomato yield (t/ha), Szarvas,2019. 

A terméseredményeket tekintve, az egyre növekvő vízkiadagolási szintekkel javulnak a 

termés összes hozamai és a bogyó-szár arányai. A túlzott vízmennyiség azonban a 

minőségi frakcióra rossz hatással van.  
 

Szárazanyagtartalom mérés eredményeinek értékelése 

 A szárazanyag-tartalom mérés eredményeit az alábbi táblázat mutatja be (3.táblázat). 
3.táblázat: Szárazanyag-tartalom vizsgálat eredményei a paradicsomban 

(BRIX %) 

  2018 2019 

kezelés 
(1) 

apró termés 
(2) 

közepes 
termés(3) 

nagy 
termés(4) 

apró termés 
(1) 

közepes termés 
(2) 

nagy 
termés(3) 

K 7,5 7 4,5 6,6 5 4 

I50 6,5 6,5 7 6 5,5 5 

I75 6,5 6,5 6 5 4,5 4 

I100 6 5,5 4 5 4,5 3,5 

Table 3: Results of dry matter test in tomatoes (BRIX %)   

(1):treatmen,  (2):small, ,(3): medium, (4)big, 

 

A szárazanyag-tartalom eredményeket egy kézi mérőműszerről olvastam le. A mérés 

során három méretbeli frakcióból történt a vizsgálat és egy-egy adat 3 ismétlésének az 

átlagából került ki. Az eredmények szerint a kisebb vízellátottsági parcellán termett 

termések szárazanyag-tartalma nagyobb, a kevesebb víz miatt. A kisebb eredmények 

pedig a több vízzel hozhatók összefüggésbe, a termésekben a szárazanyag hígul a 

nagyobb vízellátottság következtében. Ez a tény igaz a méretbeli frakciókra is, ahol a 

kisebb termésekben koncentráltabb a szárazanyag-tartalom a kevesebb víztartalom 

miatt, míg a nagyobb termésben ugyanez hígabb mértékben található meg. A kezelések 

és a frakciók viszonyában is igaz ez a megállapítás.  
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Következtetések  

A növénymagasság változása az egyre növekvő vízellátással lineárisan növekszik, ami a 

Pearson-féle korrelációs értékekben is megmutatkozik (R2=0,6698; R2=0,789; R2=0,92). 

 A kísérlet eredményei szerint az öntözővíz mennyiségének változása a klorofill-

tartalmat úgy befolyásolja, hogy minél több vizet kap a növény annál jobban csökken az 

értéke, úgymond „hígul” a zöld színtestek aránya.  

A szár és az összes termés arányát tekintve megállapítható, hogy a növekvő 

vízellátottság hatására az összes növényi biomassza produktumon belül az össz bogyók 

aránya nagyobb mértékben emelkedik, mint a szár aránya. Az összes bogyótermés 

minőségi frakcióinak a megoszlása rámutatnak arra a tényre, hogy a túlzott vízadag az 

össztermés növelése mellett a piros (piacképes) bogyók tömegét is emeli, de e mellett 

növeli a beteg és rossz bogyók mennyiségét is. Csapadékosabb évben a többlet vízzel 

rendelkező kezelés az össztermést illetően csekély javulást mutat, vagy nem mutat 

javulást. A növekvő vízadagokkal a piros bogyótermésen belül a közepes és nagy 

méretű bogyók tömege emelkedik a kontroll kezeléshez viszonyítva. A szárazanyag-

tartalom mérés eredményei szerint a kisebb vízellátottsági parcellán termett termések 

szárazanyag-tartalma nagyobb, a kevesebb víz miatt. A nagyobb paradicsom bogyóknak 

valamivel alacsonyabb a szárazanyagtartalma, mint a közepes és apróbb bogyóké. A 

vizsgálatok rámutattak arra, hogy a termesztés eredményességét nagyban befolyásolják 

a termesztési körülmények, amelyeken javíthatunk műtrágyákkal, de a legfontosabb 

befolyásoló tényező az öntözés, a vízellátottság. 
 

Összefoglalás  

A paradicsomtermesztésben a megfelelő technológiák alkalmazása mellett 

elengedhetetlen a hozamok nagyságát és a termésbiztonságát befolyásoló öntözés is. 

Szakdolgozatom középpontjában a paradicsom öntözéses vizsgálata áll, amit 2017 és 

2019 között végeztem el szabadföldi körülmények között palántázott paradicsommal. A 

vizsgálat helyszíne Szarvason a SZIE AGK Tessedik Campus, Tanüzeméhez tartozó 

Iskolaföldje volt. A talaj típusa csernozjom réti talaj, amely közepesen kötött, 

vízáteresztő képessége jó. humusz tartalma 3%. A parcellák különböző vízellátási 

kezelésekben részesültek. A kezelések jelölése: K; I50; I75; I100. Az I100=100% a 

potenciális evapotranspirációval (PET) megegyező vízellátást jelenti. Az alacsonyabb 

vízellátásban részesült parcellák a 100 %-os vízellátásban részesült parcellák bizonyos 

százalékát kapták. A kontroll (K) a szükséges öntözéseken kívül (palántálás utáni 

beiszapoló öntözés, tápanyag bemosódásához szükséges öntözések) csak a csapadék 

által lehullott vízmennyiséget kapta. A 2017-es évben három vízellátási fokozat volt, 

melyek a következők: K=41%, I50=70%, I100=100%. 2018-ban és 2019-ben már négy 

vízellátási fokozat lett beállítva. A 2018-as évben ezek a tényezők úgy változtak, hogy 

K=50%, I50=75%, I75=87%, I100=100%. A 2019-es évben a vízellátási kezelések 

K=72%, I50=86%, I75=93%, I100=100%. A tenyészidőszakban vizsgáltam a 

növénymagasságot, a klorofill-tartalmat. Ezek az eredmények az egymást követő 

években hasonló tendenciát mutattak, vagyis az egyre növekedő vízellátottság a 

növénymagasságnál egyre növekvő-, a SPAD értékeknél pedig csökkenő tendenciát 

eredményez. A betakarítási eredményeket illetően pedig elemzem a biomassza 
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produktumot, a szár és az összes termés arányát a különböző vízellátottsági szintek 

esetében. Elvégzem az össztermés minőségi csoportokba sorolását (piros, zöld, rossz), 

és a piros (piacképes) bogyótermés méret szerinti megoszlását (apró, közepes, nagy). A 

beltartalmi értékek közül pedig a szárazanyagtartalmat vizsgálom. A szár és az összes 

termés arányát tekintve megállapítható, hogy a növekvő vízellátottság hatására az 

összes növényi biomassza produktumon belül az össz bogyók aránya nagyobb 

mértékben emelkedik, mint a szár aránya. Az összes bogyótermés minőségi 

kategóriáinak a megoszlása rámutatnak arra a tényre, hogy a túlzott vízadag az 

össztermés növelése mellett a piros (piacképes) bogyók tömegét is emeli, de e mellett 

növeli a beteg és rossz bogyók mennyiségét is. Csapadékosabb évben a többlet vízzel 

rendelkező kezelés az össztermést illetően csekély javulást mutat, vagy nem is mutat 

javulást. A növekvő vízadagokkal a piros bogyótermésen belül a közepes és nagy 

méretű bogyók tömege emelkedik a kontroll kezeléshez viszonyítva. A szárazanyag-

tartalom mérés eredményei szerint a kisebb vízellátottsági parcellán termett termések 

szárazanyag-tartalma nagyobb, a kevesebb víz miatt. A nagyobb paradicsom bogyóknak 

valamivel alacsonyabb a szárazanyagtartalma, mint a közepes és apróbb bogyóké. 
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EFFECT OF DIFFERENT WATER SUPPLY ON THE GROWTH 

AND YIELD OF OPEN FIELD TOMATO 

Abstract  

In this paper the effect of different water supply treatments was examined in the growing season of 2017, 

2018 and 2019, so as to see how these various treatments affect the height of tomato plant and the chlorophyll 
content of the leaf (SPAD). At the time of harvest the ratio of stem to the total ratio of yield was examined 

too. Within the total yield of tomato, the amount of red (marketable), green and infected berries were also 

examined, as well as the weight of red berries in accordance with their size: small, medium and large. Besides, 
the dry matter content was also analyzed. The examination took place in Szarvas at a school field used for 

agricultural purposes that belongs to SZIE AGK Tessedik Campus. The soil type was meadow chernozem 

soil. The plots recieved different water supply treatments. Treatments are marked with: K; I50; I75; I100. The 
I100 = 100% represents the same water supply as potential evapotranspiration (PET). The plots with lower 

water supply received a certain percentage of water from plots with 100% water supply. Control (K) only 

received the amount of water from precipitation besides the required irrigation (sludge irrigation after 
planting, irrigation to enhance nutrient uptake). Increasing water supply resulted in an increasing tendency in 
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plant growth and a decreasing tendency in SPAD values. Regarding the ratio of stems to the ratio of total 

yields, it can be stated that due to the increasing water supply, within all plant biomass products the proportion 
of total berries increases to a greater extent than the proportion of stems. The distribution of the quality 

categories of all the berries points to the fact that an excess of water not only increases the total yield but also 

increases the weight of red (marketable) berries. However this is also responsible for the increase in the 
number of infected berries. With increasing doses of water, the weight of medium and large berries within the 

red berries increases compared to the control treatment. According to the results of dry matter measurement, 

the dry matter content of the fruits on the plot that received less water supply is higher. Larger tomato berries 
have a slightly lower dry matter content than medium and smaller berries have. 

 

Keywords: tomato, yield, water supply 
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AZ ÁLLATTENYÉSZTÉS MIKROTERÜLETI VÁLTOZÁSAI AZ 

ÚJ ÉVEZRED ELSŐ DEKÁDJÁBAN 

NÁDAS Zoltán – EGRI Zoltán 

Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Tessedik Campus 
5540 – Szarvas, Szabadság u. 1-3.; nadaszoltan@gmail.com; egrized@gmail.com 

 

Bevezetés  

Dolgozatomban a gazdaságilag fontos állatfajok közül a szarvasmarha, ló, juh, sertés és 

a baromfi egyedszámában bekövetkezett változásokat vizsgálom matematikai-

statisztikai (klaszterelemzés, varianciaanalízis, korrelációelemzés) módszerek 

segítségével a 2000-es és a 2010-es évek vonatkozásában a rendelkezésre álló KSH 

adatbázisában szereplő Gazdaságszerkezeti Összeírások adatait felhasználva. 

 

A kutatásom során a lehatárolást a járások (174 darab) szintjén végeztem, a már említett 

5 darab megfigyelési változó (baromfi, juh, ló, sertés, szarvasmarha) segítségével. A 10 

év elteltével végbemenő változásokat ismét kiértékeltem. Az eredményeket 

összehasonlítottam és magyarázatot kerestem a változások irányára és mértékére. A 

baromfi vonatkozásában összesített (lúd, kacsa, pulyka, tyúk) adatok álltak 

rendelkezésre. Arra voltam kíváncsi, hogy ezen állatfajok területileg a járások szintjén 

milyen létszámban vannak jelen, területi egységre (ha) vonatkoztatva és vizsgált 

módszerek segítségével kiértékelt eredményekből következtetéseket vontam le és 

javaslatokat tettem az állattenyésztés helyzetének javítása érdekében. 

 

A történelmi visszatekintésben elmondható, hogy a rendszerváltás idején (80-as évek 

vége) már látható és érezhető volt a mezőgazdaság és ezen belül mind a 

növénytermesztés mind pedig az állattenyésztés hanyatlása. Ehhez a tényhez persze 

szorosan hozzájárultak a gazdaságban, társadalomban, politikában bekövetkezett gyors 

és mélyreható változások, amelyekre a termelő gazdák és gazdaságok nem voltak 

felkészülve csak úgy, mint a lakosság többi szereplője sem. Az exportpiacaink gyorsan 

leépültek, ami a termelési volumen visszaesését eredményezte, és ezt hazánkban az 

állattenyésztés érezte meg az egyik legjobban az ágazatok közül. Lásd: tehénkivágások 

állami támogatása, sertéshízlalás tömeges felszámolása a háztáji gazdaságokban, 

Nem is beszélve a tőkehiányról és a szervezetlenségéről, ami ebben az időszakban a 

hazai agrárium helyzetét jellemezte. Az aszályok és a piaci hatások együttesen 

megemelték a takarmányárakat., ami a  fogyasztás drasztikus csökkenését hozta 

magával. A talpon maradt gazdaságoknak fejleszteni volt szükséges, amit a kevésbé 

tőkeerős gazdaságok csak hitelfelvétellel tudtak orvosolni, amely sok esetben a 

kényszervállalkozások további bizonytalan életben maradását eredményezte. 

 

Vizsgálódásom az alábbi kérdésekre korlátozódott: 

- A hazai állattenyésztésünkben megfigyelhető-e a területiség? 

- Be tudunk-e azonosítani hasonló összetételű térségeket az országban? 

- Ha igen, ezek a térségek hol helyezkednek el a járások szintjén? 

- Milyen változások jellemzik az állattenyésztés területi alakulását?  

mailto:nadaszoltan@gmail.com
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1.ábra: A mezőgazdasági kibocsátás változásai (KSH alapján saját szerkesztés) 

 

A növény, állat és a mezőgazdasági termékek kibocsájtásai együtt mozogtak, de 2003-

tól fokozatos lemaradásba került az állattenyésztés, amely tendencia máig megmaradt. 

 

Irodalmi áttekintés  

A II. világháború után látványos volt a fejlődésünk az agrárágazat mindegyik területén. 

Később a nagyüzemi tartás egyre jobban teret nyert a hazai gazdaságokban és sorra 

épültek az akkor korszerűnek számító nagyüzemi sertéstelepek, tejelő tehenészetek 

modern brojlercsirke telepek létesültek, amelyek közül a legtöbb, a 80-as évek végéig 

folytatta is a működését. Ekkor voltunk (ha lehet így fogalmazni) a termelésünk 

csúcspontján. Baromfiállományunk elérte a 45 millió darabot. A szarvasmarha 

állományunk 2 millió körül volt. A sertéságazatban a nagyarányú iparszerű tartásnak 

köszönhetően a 80-as évek közepén már megközelítette a 10 milliós egyedszámot. A 

juhágazatban az állatlétszám meghaladta a 3 milliót. A lóállományunk ekkor már nem 

érte el a 100 ezres egyedszámot, de a folyamatos csökkenő tendenciát ekkor már a 

motorizációnak is köszönhető volt. A gazdaságok számának alakulása változó ütemben, 

de folyamatosan csökkent 2000 óta. Igaz, az egyéni és a társas vállalkozások számának 

változása ellentétes irányú. (Lásd:2. ábra) 
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2.ábra: A gazdaságok számának változása (KSH, 2016) 

 

 

 

 

 
          3. ábra: A baromfiállomány változása 

          Forrás: KSH alapján saját szerkesztés 

 

A baromfiállományunkban is megfigyelhető a nagyarányú csökkenés a 90-es évek 

elején, amely a 90-es évek végétől egy felfelé ívelő pályára állt. 
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A mezőgazdaság térbelisége 

 

A régiók vizsgálatával nem lehet egyértelmű következtetéseket levonni, sőt még megyei 

szinten sem, mivel más-más fejlesztési irányokat kell meghatározni a nagy 

területegység adta heterogenitás végett. Ezen tényeket ismerve, járásokra lebontva 

próbáltam meg a sajátosságokat vizsgálni. 

 

 Dorgai és Hinora (1997) az OTK-hoz készített tanulmányukban kiemelik, hogy a 

termőhelyi adottságokat figyelembe véve kell meghatározni a feladatokat és ennek 

alapja a racionális földhasználat. A kedvező fekvésű területeken az intenzív 

mezőgazdaságnak kell teret engedni. A hagyományos termelésen alapuló területeken a 

helyi, egyedi értékkel bíró termékek előállítását, kell előtérbe helyezni, a hátrányosabb 

helyzetű területeken különösen fontos az agrárszektor szerepvállalása, a 

településformáló erők és a vidék munkahelymegőrzés szempontjából. A 

legelmaradottabb térségekben a társadalmi leszakadást meg kell állítani és az ilyen 

helyeken az élő-munkaigényesebb ágazatokat kell preferálni a lakosság helyben 

maradását elősegítve.  

Dolgozatom is ezen irányzathoz kapcsolódik, vagyis a területi adatok függvényében 

vizsgálom az állatállomány eloszlását. Ezzel a területi specializáltságra mutatok rá, 

amely lehetővé teszi a beavatkozási irányok meghatározását. 

 

Anyag és módszer  

A felhasznált adatbázis 

Általános Mezőgazdasági Összeírás (ÁMÖ) 

Az összeírás eszmei időpontjának megválasztása (2000. március 31.) azért volt 

optimális, mert ekkorra kialakultak a földhasználati viszonyok, az állatállomány tavaszi 

összetétele alapján a termelés, az éves állatállomány alakulására lehetett következtetni, 

de az adatok alapul szolgáltak a későbbi reprezentatív összeírások végrehajtásához is. 

Magyarország területén 2010. június 1. eszmei időponttal teljes körű mezőgazdasági 

összeírást kell végrehajtani, a 2010-es összeírásra 2010. június 1-21. között került sor. 

 

A felhasznált módszerek 

Korrelációszámítás (Pearson-féle korrelációs együttható) 

A korrelációs együttható hangsúlyozottan a vizsgált jellemzők közötti lineáris kapcsolat 

erősségét mérik. Értékeik nem lineáris kapcsolat esetében megtévesztők lehetnek. Ha 

két jellemző közötti korreláció alacsony, akkor ez nem azt jelenti, hogy nincs közöttük 

kapcsolat, csupán azt, hogy nincs lineáris kapcsolat. 
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Klaszteranalízis 

A klaszterelemzés tulajdonképpen egy dimenziócsökkentő eljárás. A megfigyelési 

egységekhez rendelt változók jelentik azokat az eredeti dimenziókat, amelyek mentén a 

megfigyelteket csoportosítani kívánjuk oly módon, hogy az egy csoportba tartozók 

minden változó mentén közel legyenek egymáshoz, és mindegyik más csoporttól, 

klasztertől távol essenek. A definícióból következik, hogy a klaszterelemzés 

kulcsfogalma a távolság.  

Az elemzés eredményeképpen 8 klaszterbe lettek besorolva a járások, és azok az 

állatfajok területi eloszlása alapján homogén csoportokat alkotnak. 

 

Varianciaelemzés 

A varianciaelemzés a magyarázó modellek közé tartozik, melynek lényege, hogy egy 

vagy több független változó hatását elemzi egy vagy több függő változó tekintetében. A 

varianciaelemzést leggyakrabban az elemzésbe bevont sokaságok átlagai közötti 

összefüggések vizsgálatára használjuk. Az eta négyzet értékei az állatfajok területi 

egyenlőtlenségekre gyakorolt hatását mutatja meg. 

 

Eredmények és értékelésük  

 

Az vizsgálatomhoz az adatgyűjtés során az ÁMÖ 2000-es és 2010-es adatsorait 

használtam fel, kiszámoltam, hogy egységnyi mezőgazdasági területre, mennyi állat jut 

fajonként. Így jött létre a program lefuttatása után a 8 db klaszter. Ezeket a klasztereket 

megvizsgáltam a 2000.-es és a 2010.-es évekre vonatkozóan és a változást, térkép 

segítségével szemléltettem, ahol színséma alapján jól kivehetőek a járásokra bontott 

statisztikai jellemzők, majd a kapott eredményeket kiértékeltem. 

 

Korrelációszámítás 

Korrelációanalízis során az 5 állatfaj vonatkozásában kimondottan erős kapcsolatok 

nem mutathatóak ki. A számítás során gyenge és gyenge-közepes erősségű 

kapcsolatokat lehetett feltárni a 2000-ben a sertés és a baromfi pozitív (0,345), a ló és a 

juh (0,461), a sertés és a szarvasmarha (0,216) viszonylatában pozitív, de a juh és 

szarvasmarha között egy gyenge (-0,194), ellentétes azonban szignifikáns a kapcsolat. 

Ezzel szemben 2010-ben már gyengülő a kevesebb számú szignifikáns kapcsolat 

fedezhető fel ezen állatok vonatkozásában. 

 

Varianciaelemzés 

2000-ben a legnagyobb differenciáló tényező az állatfajok esetében a baromfi, azt 

követi a juh, majd a ló, a sertés és a szarvasmarha. 2010-ben a változás történt a 

sorrendiségben a ló, sertés, baromfi, juh és végül a szarvasmarha a differenciáló 

tényezők csökkenő sorrendben. 
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Klaszteranalízis 

Klaszterelemzésnél arra törekszünk, hogy a leginkább összeillő elemek kerüljenek egy 

csoportba. Az elemzés célja, hogy a megfigyelési egységeket jelen esetben 174 db-ot 

(természetesen Budapest kivételével, mivel ide vonatkozó adatok nem, illetve 

korlátozottan állnának rendelkezésre, amelyek tovább torzítanák az adatokat), 

viszonylag egységes homogén csoportba rendezze az elemzésbe vont változók, jelen 

esetben az 5 mezőgazdaságilag fontos /szarvasmarha, sertés, baromfi, juh, ló/ állatfajok 

alapján. 

 

 

Klaszterelemzés a 2000. évi ÁMÖ adatok alapján 

 

4. ábra: A klaszterek térbeli elhelyezkedése (2000. év) /saját szerkesztés/ 

 

 

Kiszámoltam, hogy egységnyi mezőgazdasági területre, mennyi állat jut fajonként. Így 

jött létre a program lefuttatása után a 8 db klaszter. Ezeket a klasztereket megvizsgáltam 

a 2000.-es és a 2010.-es évekre vonatkozóan és a változást is térkép segítségével 

szemléltettem, ahol színséma alapján jól kivehetőek a járásokra bontott statisztikai 

jellemzők, majd a kapott eredményeket kiértékeltem. 

 

1. klaszter: 82 elem, azaz járás alkotja narancssárga színnel. A klaszterről elmondható, 

hogy átlag alatti értékek jöttek ki mindenhol. Legnagyobb eltérés (-0,439) a sertés 

esetében mutatható ki, tehát a sertések létszáma a Dunántúli dombság és az Alföld nagy 

részére az átlag alatti sertéslétszám jellemző. 
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2. klaszter: 29 elem található itt, piros színnel a térképen. Ebben a klaszterben a 

sertéslétszám átlagon felüli. Ezek zömmel a dél-dunántúli járások és a Dél-alföldi 

járások .Kék színű ez a klaszter.  

3. klaszter:A 14 darabjárás többnyire Nyírségi, Dunamenti alföldi és Balaton felvidéki 

területeken helyezkednek el. A juhok itt 2,34-es átlagon felüli mértékben vannak jelen. 

A szarvasmarha képvisel a többi állatfaj közül a legnagyobb (-0,90) átlag alatti értéket. 

4. klaszter: 29 elemből áll és jellegzetesen a Dunántúli részeken találhatóak ezek a 

járások. Itt a szarvasmarhák egyedszáma átlagon felülinek mondható, a maga 1,44-es 

értékével. A többi változó átlagon aluli létszámban van jelen, közülük is a juhok térnek 

el legjobban az átlagtól negatív irányban. 

5. klaszter: A lóállomány létszáma itt jóval átlag feletti. A 3,58-as érték az Állami 

Ménesbirtok jelenlétére utal. (Szilvásvárad), valamint a juhok száma átlagon felüli még. 

6. klaszter: Az abrakfogyasztó állatok magasabb jelenlétére (sertés 3,12, és a baromfi 

3,94-es) utalnak ebben a Debreceni, Jánoshalmai, Komáromi, Tatabányai járásokban. az 

eredmények, viszont itt kevesebb a juhok egyedszáma az átlagtól. 

7. klaszter: A baromfi száma magasabb ezeken a sárga színű (Nyugat-dunántúli, Dél és 

Észak-dunántúli) területeken a maga 2,57-es értékével. A többi állatfajnál átlag alatti 

értékek vannak. 

8. klaszter: A Hajdúböszörményi és a Hajdúszoboszlói járás tartozik ide, ahol a sertés 

(3,17) a szarvasmarha (2,87) és a juhok (1,75) létszáma átlagon felüli, de a 

szarvasmarha kivételével heterogén a csoport. 

 

Klaszterelemzés a 2010-es év ÁMÖ adatok alapján 

 

1. klaszter: 39 járás tartozik ide kék színnel jelölve. Itt a szarvasmarhák száma egyedül 

ami átlagon felüli (1,335), a többi állatfajnál átlag alatti értékeket kaptunk. 

2. klaszter: Itt 67 darab elem található, átlag alatti értékekkel mind az 5 állatfaj esetén. A 

térképen világoskék színnel láthatóak ezek a járások. 

3. klaszter: 14 járás van benne és gyakorlatilag l a sertés esetében találkozunk átlag 

feletti számokkal, ezek a járások a térképen halványzöld színűek. Észak és Dél-alföldi, 

Észak és Dél-dunántúli területek ezek. 

4. klaszter: Csak 4 járás sorolható ide, a sertés (3,56) és a baromfi (1,48) átlag feletti 

értékével a zöldessárga színű járások ezek (hajdúsági és nyírségi valamint Monori, 

Komáromi, Jánoshalmai, Mohácsi járások.  

5. klaszter: 20 darabjárás és ezekben a járásokban átlagon felüli juhlétszámmal 

jellemezhető. Ezek a hajdúsági, nyírségi, beregi és a kiskunsági és Balaton-felvidék. 

6. klaszter: Egyedüli járásként a Bélapátfalvai tartozik ide. A lovak 8,51-es értéke 

kiugróan átlagon felülinek számít. 

7. klaszter: Sötétebb sárga szín jelzi a térképen ezeket a járásokat. A 23 darabjárásban a 

lovak átlagon felüliek (1,376). A juh átlagos, a sertés, baromfi, szarvasmarha átlag alatti 

egyedszámmal jellemezhető. 

8. klaszter: Piros szín jelzi ezt a 3 járást a térkép. Szentgotthárdi, Kiskunmajsai, 

Tatabányai járásokra a baromfi kimagasló 5,68-as aránya jelzi, ami homogén is. 

 



A SZIE AGK TDK műhelyeiben készült tudományos munkák 

 

 

 104 

 
Klaszterelemzés a 2010. évi ÁMÖ adatok alapján 

 

5. ábra Klaszterelemzés 2010 (saját számítás) 

 

Következtetések  

A 2000-es és a 2010-es évet összehasonlítva elmondható, hogy alapvetően járások 

szintjén is megmaradtak a hazai állattenyésztést jellemző területi sajátosságok. 2000-

ben a sertésállományban volt legjobban látható a létszám visszaesése gyakorlatilag az 

ország jelentős részén az Alföld és a Dél-Dunántúli járások zömében, ahol elvileg 

minden feltétel adott volt azelőtt az állattartásra és a növénytermesztés is jó 

eredményeket produkált. Itt véleményem szerint az egyéni gazdaságok drasztikus 

visszaesésével magyarázható a csökkenő állatlétszám és ezt a 2010 évi elemzés sem 

változtatta meg érdemben, sőt a sertés és a szarvasmarha esetében további visszaesés 

volt kimutatható. A szarvasmarhatartásban a visszaesés az Észak-dunántúli, Észak-

alföldi és szórványszerűen még számos olyan járásban ahol korábban jelentős volt ezen 

állatok tartása és a tejtermelés. A szarvasmarhák száma folyamatosan csökkent, amit 

elősegített a tejüzemek láncszerű bezárási hulláma vagy a termelés visszaesése, amely a 

2000 évek elején elkezdődött. 

A juhoknál a létszámváltozások nem voltak annyira drasztikusak. 2010-re kismértékű 

növekedés volt látható jellegzetesen a kiskunsági és az észak-alföldi területeken, ahol a 

legelőre alapozott tartásnak amúgy is régre visszanyúló hagyományai vannak. A 
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baromfitartásban elkönyvelt növekedés a 2000. évihez képest a háztáji tartás újbóli 

térnyerésének és a kacsaállomány ugrásszerű növekedésének köszönhető, (például 

Kiskunmajsai járás), ahol magas színvonalú vágóhíd kezdte el működését. A 

lótenyésztésünk dekádon belül is többszöri kilengéseket tartalmaz, amit a divat és a 

hobbylovaglás erősen befolyásol, de elmondható hogy összességében kis mértékben, 

ugyan de évről-évre csökken a létszámuk, amit véleményem szerint a nagyfokú 

motorizáció is elősegít egészen napjainkig. A főbb állattenyésztési gócpontok 

lehatárolásával javaslatként megfogalmazható, hogy állatfajokra lebontva a 

térségspecifikus feldolgozóipar telepítése oldaná meg valamelyest a helyben 

foglalkoztatás problémáját, amely a mezőgazdaság fejlesztéséhez is hozzájárulna. 

A vidéki munkaerő megtartása is javítaná a mezőgazdaság versenyképességét. A 

termék-előállító üzemek közelében építendő feldolgozóüzemek létesítése is elősegítené 

a vidék felzárkóztatását, így csökkenthető lenne az elmaradott térségekben a fiatalok 

elvándorlása, a vidék-város különbsége is, ami a vidékfejlesztési stratégiák egyik 

kiemelt feladata. 

 

Összefoglalás  

Dolgozatom a gazdaságilag fontos állatfajok sertés, szarvasmarha, ló, juh, baromfi 

létszámának területi változását mutatja be matematikai-statisztikai módszerek 

segítségével. Elsődlegesen klaszterelemzést, korrelációelemzést és varianciaelemzést 

végeztem el területileg lehatárolva a járások szintjére. Az eredményeket vizuálisan 

térkép segítségével is szemléltettem. Arra kerestem a válaszokat, hogy miként változott 

ezeknek a mezőgazdaság szempontjából fontos állatfajok száma 2000 és 2010 között 

mezőgazdasági területre (ha) vonatkoztatva. Az 5 változóban 10 év elteltével 

bekövetkezett változásokat ismét kiértékelve ugyanezen módszerekkel, 

következtetéseket igyekeztem levonni a két időszak legnagyobb eltéréseire fókuszálva.  

Az eredmények azt mutatták, hogy jelentős különbségek vannak még a járások szintjén 

is az állatfajok létszámát tekintve és a területiség beazonosítható. Megállapítható volt, 

hogy a 174 db vizsgálatba vont megfigyelési egység (járás) legtöbbjében, 

mozaikszerűen 1-2 kivételtől eltekintve, csökkenés tapasztalható és a könnyebb 

értelmezhetőség kedvéért a szélső értékeket és a szignifikáns eredményeket emeltem ki. 

Az eredmények mögött próbáltam összefüggéseket keresni, amellyel megmagyarázható 

a volt az adott állatfajban bekövetkezett létszámváltozás oka.  

Következtetésként általánosságban megfogalmazható: a megváltozott birtokszerkezet, 

az egyéni gazdaságok számának csökkenése, a gazdasági szervezetek koncentráltabb, 

automatizáltabb termelése, a piacok beszűkülése az kiöregedő gazdák, a takarmányárak 

növekedése és ennek következményeként a felszámolt gazdaságok, a bezárt 

feldolgozóüzemek és a pályát elhagyók nagy aránya is mind-mind hozzájárult. A 

volumen beszűkülésére az egyre növekvő import valamint a privatizációval 

ésszerűtlenül felszámolt gazdaságok is hozzájárultak, ahol egyes szegmensekben még 

dotálták is az állomány felszámolását.  Szociológiai szempontból a generációváltás sem 

egyszerű, mert a fiatalok körében sajnos főként az állattenyésztés kötöttségei miatt már 

nem vonzó ez a pálya a mai világban. 
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Micro-regional changes in animal husbandry in the first decade of 

the new millennium 

 

Abstract  

My dissertation presents the spatial change in the number of pigs, cattle, horses, sheep, poultry of 
economically important animal species using mathematical-statistical methods. Primarily, I performed cluster 

analysis, correlation analysis and analysis of variance at the level of districts. The results were also visually 

illustrated using a map. I was looking for answers on how the number of these animal species important for 
agriculture changed from 2000 to 2010 per agricultural area (ha). After re-evaluating the changes in the 5 

variables after 10 years using the same methods, I tried to draw conclusions focusing on the major differences 

between the two periods. 

Keywords: statisztikai módszerek, mikrotérség, állatfajonkénti változás 
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AZ ELEKTRONIKUS ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY ÉS AZ 

ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ 

RENDSZER NEMZETGAZDASÁGI HATÁSAI AZ ADÓZÁS 

SZEMSZÖGÉBŐL 

RÁKÓCZI Andrea – RÁKÓCZI Attila 

Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Tessedik Campus 
5540 – Szarvas, Szabadság u. 1-3.; rakoczi_andi@freemail.hu 

 

Bevezetés  

A Föld népességének exponenciális ütemű növekedése miatt a 21. század elejére a 

lakosságszám elérte a 7 milliárd főt (ROBERT E. LUCAS 2000). A Föld 

vonatkozásában ez fokozott terhelést jelent, hiszen egyszerre csökken a megművelhető 

mezőgazdasági terület, és ezzel arányosan nő a városok, utak által elfoglalt területek 

nagysága. A környezetszennyezéssel járó kockázatok is befolyásolják az élettereket, a 

mezőgazdaság termelékenységét. Mindez azt jelenti, hogy egyre szűkülő területeken 

kell biztosítanunk az egyre nagyobb számban jelenlévő lakosság élelmiszerellátását. Az 

ipari forradalmakat követő időszakban a mezőgazdaság fejlesztése intenzívebbé vált, 

mára az egységnyi területre vetített hozamok több tízszeresére nőttek. Manapság a 

termőföldhöz való hozzájutás, a vetőmag szektor monopolizálása, az élelmiszertermelés 

és a kereskedelemstratégia nemzetbiztonsági kérdéssé vált. A folyamatokat figyelve az 

is látható, hogy a századforduló végére, akár háborúk is kitörhetnek termőföldért és az 

élelmiszerért.  

Hazánkban a mezőgazdaság igen jelentős szerephez jutott az ország fennállása óta. 

Több jelentős korszakban volt megfigyelhető az idő előrehaladtával, de mindegyikre 

egyértelműen jellemző, hogy nemzetgazdasági szinten kiemelt jelentőséggel volt, és van 

jelen az agrárium. Európai Uniós csatlakozásunkat követően, de főként az utóbbi 

néhány évben a GDP vonatkozásában növekedést mutatott a mezőgazdaság. 

Magyarországon a GDP 3,6 %-át teszi ki a mezőgazdaság részesedése, mely az uniós 

átlag duplája, de az ország adottságai valamint az élelmiszerek iránti növekvő kereslet 

miatt jelentős nemzetgazdasági szerepe van (KSH 2018). Minden bizonnyal óriási 

lehetőségek állnak országunkban a mezőgazdaság tekintetében, annak ellenére, hogy a 

GDP számszerű értéke bármennyire is kicsi, mégis stratégia ágazatról van szó.  

Egy-egy ágazat, így a mezőgazdaság teljesítménye számos tényezőtől függ egy ország 

vonatkozásában. Ennek jelentős részét teszik ki a természeti adottságok, de legalább 

ekkora súllyal jelentkeznek a termelést, és az értékesítést szabályozó rendelkezések is 

(agrártermeléshez kapcsolódó jogszabályok, kereskedelmi szabályok, adózási 

szabályok, támogatási szabályok). Az utóbbi időben két jelentős szabályozás jelent meg 

az agrárigazgatásban, melyek működését célszerűnek tartom vizsgálat alá vonni.  

A nemzetgazdasági ágak közül a mezőgazdaságra is igaz, hogy mind a termelés, mind 

az értékesítés, adózás és szakigazgatás vonatkozásában az egyre terjedő digitalizált 

ügymenetek következtében meghaladták korukat az eddigi igazgatási rendszerek, ennek 

okán folyamatos fejlesztések vannak a kormányzati oldalról, így a tudományos 

dolgozatom is ezzel a témával foglalkozik.  
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Munkám célja, hogy egy „kísérleti” őstermelő tevékenységén, adózásán keresztül 

rávilágítson a korábbi őstermelői szabályozási rendszer esetleges gyengeségeire, 

továbbá felhívja a figyelmet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 

(EKÁER) bevezetésének jelentőségére, valamint az előbbi két rendszer párhuzamos 

működtetésének nemzetgazdasági jelentőségére. 

Kutatómunkámat 2015 és 2019 között végeztem, amelyet 2015-ben tudományos 

diákköri konferencián védtem meg, és azóta különböző fórumokon publikáltam. A 

javaslataim egyik sarokköve a gazdálkodókat érintő kedvezőtlen adózási szabályok 

módosítása volt. A dolgozat kezelhetősége, könnyebb hozzáférhetősége érdekében 

elsődleges célom volt a közérthetőség. Így a munka során, ha az olvasó elektronikusan, 

vagy nyomtatott formában forgatja, az internetes hivatkozásokat link, vagy az 

okostelefon segítségével QR-kód olvasó segítségével érheti el. 

 

Az 5 év óta tartó kutatásom célja: 

 

1. Egy kísérleti őstermelő termelési tevékenység bemutatása, és annak eredményeit 

elemzem öt modellen keresztül, az EKÁER és az elektronikus őstermelői igazolvány 

bevezetése előtti időkből. 

2. A kapott eredmények alapján következtetéseket vonjak le a fent említett két 

elektronikus rendszer sikerességére, és azok nemzetgazdasági hatására vonatkozóan. 

3. A különféle modellekben a 2015. évre vonatkozó, és a 2019. évtől érvényes adózási 

szabályok alapján számításokat végezni, és ezekből rávilágítani arra, hogy kedvezőbben 

alakult-e a kereskedők és az őstermelők szempontjából. 
 

Irodalmi áttekintés  

Magyarországon az őstermelőknek sajátos adózása van, mely európai szinten is 

egyedülálló. Választhatnak a különböző elszámolási lehetőségek közül, és egyéb 

kedvezményekben is részesülhetnek.  

„A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény rendelkezése szerint 

mezőgazdasági őstermelő az a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó 

magánszemély, aki a saját gazdaságában a 6. számú mellékletben felsorolt termékek 

előállítására irányuló tevékenységet folytat, és ennek igazolására őstermelői 

igazolvánnyal rendelkezik, ideértve az erre a célra létesített nyilvántartásban családi 

gazdálkodóként bejegyzett magánszemélyt és e magánszemélynek a családi 

gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagját is, mindegyikre 

vonatkozóan a 6. számú mellékletben felsorolt termékek előállítására irányuló 

tevékenysége(i)nek bevétele (jövedelme) tekintetében.” 

 

Az őstermelők háromféle adózási mód közül választhatnak:  

1.átalányadózás – melyre csak a mezőgazdasági kistermelők jogosultak –  

2.tételes költségelszámolás – bizonylatok gyűjtése – 

3.10% költséghányad alkalmazása 
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A magánszemélyeknek lehetőségük van közös őstermelői igazolvány kiállítására, amely 

azt jelenti, hogy az egy háztartásban élők családtagjaival kívánja végezni az őstermelői 

tevékenységet. Feltétele, hogy egy lakóingatlanban, ott bejelentett lakóhellyel, egy 

tartózkodási hellyel rendelkezzenek. Annak minősülhet az őstermelő házastársa, 

egyenes ági rokona, örökbe fogadott vagy nevelt gyereke, illetve az örökbe fogadó 

mostoha és nevelőszülője. Feltétele továbbá, hogy a közös őstermelői igazolványban 

szereplőknek azonos adózási módot kell választaniuk. A családtagok nem állhatnak 

ebben az időszakban munkaviszonyban egymással. Annak a nevére kell kiállítani, akit a 

tagok egybehangzóan megneveznek az együttes nyilatkozatukban. Költségeiket 

tételesen számolják el, az ebből származó bevételüket és költségeiket személyenként 

kell elosztani. 

2016. július 1-jétől módosult a mezőgazdasági őstermelő meghatározása. Az említett 

időponttól csak akkor váltható ki őstermelői igazolvány, ha a magánszemélynek 

belföldön van a saját gazdasága, illetve az őstermelő által használt eszközök részét 

képezheti a bérelt földterület is (NAV 2016). 

2019. január 1-jétől hatályba lépett az új szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi 

LII. törvény, mely szerint 2019. július 1-től a mezőgazdasági őstermelő a korábbi éves 

27% helyett, a teljes adóévre 17,5% adómértéket kell alkalmazni a kötelezettség 

megállapításához (NAV 2019). 

2016. január 1-ével hatályba lépett a 436/2015 (XII.28) Korm. rendelet az új, a 

mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló rendelet (MAGYAR KÖZLÖNY 2016). 

Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos ügyintézés, az igazolvány kiadása, 

módosítása, cseréje és bevonása továbbra is az ügyfél állandó lakóhelye szerint illetékes 

NAK megyei ügyintéző szervezeténél kérelmezhető, azaz a falugazdászoknál. 

Az új rendelet célja, hogy a vásárlók is egyértelműen fel tudják ismerni az érvényes 

igazolvánnyal rendelkező valós őstermelőket, azonosítani tudják a hazánkban 

megtermelt őstermelői termékek körét, ugyanis az őstermelőnek az értékesítés 

helyszínén köteles az igazolvány száma mellett az őstermelői terméket vagy az 

értékesítés helyszínét a „Saját őstermelői tevékenységből származó termék” felirattal a 

vásárló tájékoztatására alkalmas módon ellátni. Az új rendelet megszünteti továbbá 

azon ellentmondásos helyzetet, hogy közös igazolványon szereplő őstermelők és/vagy 

családi gazdálkodó két tagja ugyanazt a terméket, azonos helyen és azonos időben 

őstermelőként és egyéni vállalkozóként is értékesítik. A megyei kormányhivatal egy 

esetleges ellenőrzés során az eddig ismert ellenőrzési pontokon túl az őstermelői 

tevékenységét az egyéni vállalkozókról szóló nyilvántartásban szereplő adatai 

összevetésével is ellenőrizheti. 

Az őstermelő igazolványok igénylése az elmúlt közel húsz esztendőben közel azonos 

ügymenet szerint történt. Bárki kezdeményezhette az őstermelői igazolványt, aki az 

érvényben lévő jogszabályok alapján őstermelőnek számított. 

 
Az áruforgalom egy része a Magyarországra bejövő importáru, melynek egy jelentős 

hányadát teszik ki a mezőgazdasági termékek, alapanyagok, élelmiszerek. Hosszú 

évtizedek után megoldásra várt, hogy egy olyan rendszert alakítsanak ki 

élelmiszerbiztonsági szempontból, illetve hogy az állami adóbevételeket ne érje kár. 

Ennek lehetőségét a modern informatikai technológiák valamint műholdas 
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technológiák, továbbá az internet hozzáférés tette teljessé. Így 2013-ban került 

bevezetésre az e-útdíj rendszere, melynek összege függ a gépjármű tengelyszámától, 

környezetvédelmi besorolásától, a súlytól, a szállításra használt út típusától és egyéb 

környezeti tényezőktől is. Az ebből befolyt összeget az utak javítására, az áruk, 

szolgáltatások szállításának megkönnyítésére használják fel. 

Az előzőek adta lehetőségek következtében megvolt a technikai háttere annak is, hogy 

jogszabályban foglalt kereteken belül történhessen az országunkon áthaladó, vagy az 

országunkba érkező vagy innen kiszállított áruk nyomon követhetősége. 

A 2014. évi adótörvény módosításokat tartalmazó törvénycsomagnak a gazdaság 

fehérítését szolgáló rendelkezései között kiemelt szerepet tölt be az EKÁER bevezetése. 

A rendszer célja az áruk valós útjának nyomon követése, az árubeszerzések, 

értékesítések során keletkező közterhek megfizetésének biztosítása, valamint az, hogy 

Magyarországon ne kerülhessen forgalomba olyan áru, amely előzetesen nem volt 

bejelentve az adóhatósághoz (EKÁER 2016). 

A Magyar Közlöny 2014. évi 188. számában jelentek meg az EKÁER-rel kapcsolatos 

rendeletek. Az EKÁER bevezetésének alapvető célja, hogy csökkenjen az általános 

forgalmi adó csalások száma, próbálja megfékezni az adómegfizetést elkerülők 

mértékét, a gyakran emberi egészségre ártalmas élelmiszerek kiszűrése. 

Ellenőrizhetővé, nyomon követhetővé teszi az Európai Unión belüli, illetve 

Magyarországon belüli, közúton történő fuvarozást. Lekérhetővé válik az áruk tényleges 

útja, a szállítással kapcsolatos adatok, áru mennyisége, a címzett, a feladó adatai, a 

szállítást végző jármű rendszáma. Ezeket a fuvarozást megelőzően rögzíteni kell. 

2016.08.01-től EKÁER számot kell kérni akkor is, ha a szállítóeszköz és a rakomány 

együttes súlya meghaladja a 3,5 tonnát is (CSETE 2016). 

Azt illetően, hogy szükség van-e EKÁER számra vagyis, hogy fennáll-e a bejelentési 

kötelezettségünk az EKÁER kalkulátor nyújthat segítséget, mely egy olyan naprakész 

szolgáltatás, amely a hatályos jogszabályoknak megfelelően leellenőrizhetővé teszi, 

hogy szállítást megelőzően megnézhetjük, hogy valóban szükség van-e EKÁER számra 

vagyis, van-e bejelentési kötelezettségünk. 

Kutatásom központi eleme a görögdinnye kereskedelme. Amiért a választásom e 

növényfajra esett, annak több indoka is van. A görögdinnye az egyik legkedveltebb 

szezonális zöldségünk, mely kedvező beltartalmi összetétele miatt vetekszik a 

gyümölcsök értékeivel. Fontos momentum azonban az is, hogy e zöldséggel való 

kereskedés (őstermelői, kereskedelmi) gyakran a figyelem középpontjában van, így 

kutatásom szempontjából jó példának mutatkozhat. 

Magyarországon szinte minden faluban, városban foglalkoznak kisebb-nagyobb 

felületen a termesztésével. Kiemelkedő azonban Heves, Békés és Baranya megye. A 

termesztés fő feladata a hazai és az exportigények teljesítése. Évente 40–60 ezer tonna 

görögdinnyét exportáltunk (ez a frisszöldség-export 40–60%-a volt) (BALÁZS 2004). 

Az államigazgatás felismerte, hogy a mezőgazdasági termékek értékesítéseknél 

megjelenő esetleges visszaélések igen kedvezőtlen hatást gyakorolnak a termelőkre, a 

piacra, az adózásra egyaránt, de a fogyasztókat is kétségek között hagyja a termékek 

növény-egészségügyi nyomon követhetetlensége miatt. Ezt kifejtettem a korábbi 

részeknél, és ezért szigorodtak az utóbbi időben az agrár-szakigazgatási előírások is. 

Bevezetésre került az elektronikus őstermelői igazolvány, valamint az EKÁER is. A 
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spekuláció az utóbbi években egyre nagyobb teret nyert a mezőgazdasági termékekre, 

köztük a – szezonálisan megjelenő – dinnyére is. 

 

Anyag és módszer  

A kutatómunkámat 2015-ben kezdtem. Az eredményeimet több fórumon publikáltam, 

alapvető javaslatom volt az EHO adózási szabályok módosítása a termelők védelmében. 

Korábbi és azóta zajló munkámmal egy kísérleti üzem tevékenységét, működését, 

jövedelmezőségét, adózási jellemzőit mutatom be a 2015-ben, valamint a 2019-ben 

érvényes adózási szabályok szerint. Ennek lényege, hogy a kísérleti üzem működésével 

a korábbi szabályzórendszerek (őstermelésre vonatkozó szakigazgatási, adózási, és az 

EKÁER) hiányosságaira hívom fel a figyelmet, és ezt az adózásra, főként 

adómegfizetésre, adó megkerülésre hegyezem ki, így mutatva rá az újonnan bevezetett 

szabályozó rendszerek (elektronikus őstermelői igazolvány, EKÁER) gazdaságfehérítő 

hatásaira. 

Az őstermelők szempontjából a vizsgált új előírások bevezetése előtti szakigazgatási és 

adózási „kiskapuk” lehetőségeit a kísérleti őstermelő tevékenységén keresztül ötféle 

megközelítésben vizsgáljuk. Az öt változat alapján elkészített adóbevallások 

eredményeivel világítunk rá a korábbi szabályozások gyengeségeire. 

 

Az ötféleképpen elkészített adóbevallás jellemzői: 

„A”: ez alapján a családi kísérleti őstermelő az általa előállított hektáronként valóban 

megtermelt 30 tonna, összesen tehát 120 tonna dinnyét közvetlenül, standon 

értékesítette. Az őstermelő átlagosan 79 Ft-ért ad el a dinnyéinek kilóját. 

 

„B”: ezen szcenárió alapján az őstermelő értékesítette az általa megtermelt 120 tonna 

dinnyét, ám ezen felül még „feketén” vásárolt más, engedélyekkel és igazolványokkal 

nem rendelkező termelőtől, vagy külföldről „feketén” behozott korai, mondjuk 

Görögországból származó dinnyét 80 tonna mennyiségben. Ezáltal összesen 200 tonna 

dinnyét értékesített és vallott be a saját őstermelői tevékenységének álcázva. A 

valóságban 120 tonna volt a sajátja és 80 tonna feketén beszerzett. A 80 tonna 

dinnyének kilóját 30 Ft-ért vásárolta, és ezt is 79 Ft-ért értékesítette. Ezt is vallotta be az 

adóbevallása során. 

 

 „C”: ebben az esetben a megtermelt 120 tonnát őstermelőként, sajátjaként értékesíti 79 

Ft-ért, amit szintén be is vall, viszont a 80 tonnát feketén szerzi be 30 Ft-ért kg-ját és így 

is értékesíti 79 Ft-os kilogrammonkénti áron. Azonban a 80 tonna feketén beszerzett 

dinnyét, az adóbevallásában nem tünteti fel. 

 

 „D”: e szcenárió szerint a „B” adatait vesszük alapul, azonban ezen esetben az 

őstermelő jogkövető volt, és plusz, mástól beszerzett 80 tonna dinnyéjét nem a 

sajátjaként tüntette fel és értékesítette, hanem azt kereskedelmi tevékenysége által adta 

el. Így 120 tonna görögdinnyét értékesített, mint őstermelő, és 80 tonna dinnyét 

értékesített egyéni vállalkozóként, és ezek alapján fizette meg az előírt adót. A saját 

termelésű és a kereskedőként értékesített dinnyét is egységesen 79 Ft/kg áron adta el, a 

beszerzett dinnyét 30 Ft-os kilogrammonkénti áron vette. 
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„E”: ezzel a variációval azt kívánjuk szemléltetni, ha az őstermelő nagyobb 

befektetéssel ugyan, de több dinnyét állít elő. Ez által több lesz neki a hektáronkénti 

ráfordítása, de így előállítja a korábban említett összesen 200 tonna dinnyét (50 t/ha), és 

ezt jogkövető módon a sajátjaként tünteti fel az adóbevallásában. Ez után őstermelőként 

fizeti meg az adót. Ebben az esetben is az átlagos értékesítési ára 79 Ft/kg volt. A 

termesztéstechnológiában és az ezzel járó költségekben azonban változtatás szükséges a 

nagyobb termésmennyiség elérése, és a magasabb termések szállítása miatt. 

Eredmények és értékelésük  

Az eredményeimet az összevethetőség szempontjából egy összefoglaló 

táblázatban szemléltetem. 

 
1. táblázat: Az öt modell jövedelmének kimutatása a 2015-ben érvényes adózási szabályoknak megfelelően 

modell „A” „B” „C” „D” „E” 

Adózás 

előtti 

jövedelem 

3.211.452 

7.003.452 

(2.400.000 el 
nem számolható 

költség) 

3.211.452 7.131.452 4.996.147 

Fizetett adó 1.180.924 2.811.484 1.180.924 2.631.324 1.948.344 

Tényleges 

jövedelem 
2.030.528 1.791.968 

5.950.528 
(3.920.000 /fekete 

kereskedelemből/ 

2.030.528) 

4.500.128 3.047.303 

Table 1. Income statement based on the tax rules of 2015 

earnings before tax (1); amount of tax (2); net income (3)  

2. táblázat: Az öt modell jövedelmének kimutatása a 2019-ben érvényes adózási szabályoknak megfelelően 

modell „A” „B” „C” „D” „E” 

Adózás 

előtti 

jövedelem 

3.211.452 

7.003.452 

(2.400.000 el 
nem számolható 

költség) 

3.211.452 7.131.452 4.996.147 

Fizetett 

adó 
842.322 2.076.122 842.322 2.354.462 1.423.748 

Tényleges 
jövedelem 

2.369.130 2.527.330 

6.289.130 

(/3.920.000 fekete 
kereskedelemből/ 

2.369.130) 

4.776.990 3.572.400 

Table 2. Income statement based on the tax rules of 2019 

earnings before tax (1); amount of tax (2); net income (3)  

A 2019-es adózási szabályok alapján csökkent az szja mértéke 16-ról, 15%-ra. Továbbá 

az őstermelőket sújtó adóteher, a korábbi 27%-os mértékű egészségügyi hozzájárulás 

megváltozott (EHO), így helyette szociális hozzájárulás került bevezetésre, mely 17,5% 

mértékű (SZOCHO). A módosítás jelentősen csökkentette a befizetett adó mértékét, így 

a tényleges jövedelem nagymértékben növekedett 
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„A” modell értékelése: A 2015. évhez képest változás, hogy a személyi jövedelemadó 

mértéke 15%-ra csökkent, valamint a szociális hozzájárulás (korábban EHO) mértéke 

17,5%-ra csökkent, azonban ennek felső korlátja továbbra sincs. Így a 8. számú táblázat 

alapján látható, hogy az adózás előtti jövedelem változatlan, viszont a fizetendő adó 

csökkent, 842.322 Ft-ra, a tényleges jövedelem az adócsökkentés hatására magasabb lett 

több mint 300.000 Ft-tal, így összesen 2.369.130 Ft lett 2019-ben. 
 

„B” modell értékelése: Az adózás előtti jövedelem szintén változatlan, és megjelenik a 

továbbiakban is a 2.400.000 Ft el nem számolható költség. A módosított személyi 

jövedelemadó, valamint a SZOCHO alapján a fizetendő adó összege 800.000 Ft-tal 

kevesebb, így 2.076.122 Ft befizetési kötelezettsége keletkezik, így a valós jövedelme is 

magasabb, 2.527.330 Ft. 

 

„C” modell értékelése: A 2019. évre vonatkozóan az adózás előtti jövedelem 

változatlan, a fizetett adó összege csökken az adóterhek csökkentésével több mint 

300.000 Ft-tal, 842.322 Ft összegre. A tényleges jövedelem összesen 6.289.130 Ft, 

viszont a „feketekereskedelemből” származó 3.920.000 Ft-ot adóbevallásából szintén 

kihagyja. 

Ez a tevékenység azonban továbbra is igen kockázatos az ellenőrzések miatt. 
 

 

„D” modell értékelése: A 2. táblázatban szereplő adatok alapján látszik, hogy az adózás 

előtti jövedelem változatlan, a fizetendő adó összege csökkent 2.354.462 Ft összegre. 

Így a tényleges jövedelem növekedett több mint 250.000 Ft-tal, 4.776.990 Ft-ra. Az 

egyéni vállalkozók szociális hozzájárulása az idei évben növekedett, 14%-ról 17,5%-ra 

az őstermelőkével azonos mértékre, viszont az őstermelőknek továbbra sincs felső 

korlát, mint az egyéni vállalkozók esetén 450.000 Ft, a személyi jövedelemadó 

tekintetében a 15% érvényes mindkét esetben.  
 

 

„E” modell értékelése: A magasabb jövedelem elérése érdekében végzett 

többlettermelés a 2019-ben megváltozott adózási szabályoknak köszönhetően 

növekedett 500.000 Ft-tal a korábbi évekhez képest, így összesen 3.572.400 Ft. 

Megállapítható, hogy az előző „E” modellben feltüntetettek alapján továbbra is jobban 

megéri a 80 t mennyiséget egyéni vállalkozóként értékesíteni, mint őstermelőként 

többletráfordítással többlettermelés elérésére, hiszen magasabb jövedelemre lehet szert 

tenni. 

Ugyanakkor a jelenkori adózási rendszerben jobban meg van becsülve a termelési 

munka, az őstermelő tevékenysége, hiszen a 2015-ös évhez képest, több mint 500.000 

Ft-al magasabb jövedelemre tesz szert, ugyan olyan ráfordítások, és költségek mellett. 
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Következtetések  

Kutatómunkám elérte a rögzített céljait. 

Rávilágít arra, hogy az elektronikus őstermelői igazolvány bevezetése, valamint az 

EKÁER rendszer működtetése a nemzetgazdaság tekintetében jelentős fehérítő hatással 

bír. 

A „B és „C” szcenárióban feltüntetett magasabb jövedelem ugyan csábító lehet, 

azonban ezen tevékenységek törvénybe ütközőek, büntetendőek, és mindezek mellett a 

korábban kifejtettek szerint (EKÁER) igen kockázatosak is. Így nem reális azok 

folytatása sem. 

A 2019. évi adózási szabályok módosítása továbbra sem terjed ki, így a kereskedők 

adózási szempontból még mindig kedvezőbb helyzetben vannak, mint a termelők.  

2019. évtől érvényes adózási rendszer a korábbi évekhez képest kedvezőbb pénzügyi 

feltételeket biztosít a mezőgazdasági termelők számára, ösztönzi azokat a magasabb 

jövedelem elérése érdekében végzett magasabb hozamok megtermelésére. 

 

Az elvégezett munkám alapján továbbra is javaslom a SZOCHO felső összegkorlát 

kiterjesztését az őstermelőkre is a kedvezőbb jövedelmezőség, és az ebből eredő 

megbecsültség elérése érdekében. 

 

Összefoglalás 

Tudományos munkám során megvizsgáltam az elektronikus őstermelői igazolvány, 

valamint az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKÁER) működését 

egy kísérleti üzem kapcsán. A kísérleti üzem működését 5 szcenárió alapján végeztem.  

Lényege, hogy megvizsgáljam, illetve rávilágítsak, hogy az elektronikus őstermelői 

igazolvány és az EKÁER milyen gazdaságfehérítő hatással bír, és a választ az adózási 

módszerben kerestem, így az 2015. illetve a 2019. évben érvényes adózási szabályoknak 

megfelelően el is végeztem. 

A megvizsgált 5 modell különbözőképpen elemzi az üzem működését, olyan 

szempontból, hogy saját termelést végez, vagy mellette még egyéni vállalkozóként 

kereskedelmi tevékenységet folytat, valamint megnéztem 2 olyan lehetőséget, amikor 

„feketén” beszerzett mennyiséget „próbál” értékesíteni őstermelőként. 

A vizsgálat során bemutattam, hogy a „feketegazdaságból” származó és értékesített 

mennyiségek után a jövedelmezőségi viszony ugyan magasabb, ám ez törvénysértő, és 

jogszabályba ütközik, így kockázatos. Az őstermelőnek szerepeltetnie kell az őstermelői 

igazolványában a pontos mennyiséget, és az EKÁER folyamatos ellenőrzése miatt 

magas kockázatot rejt magában.  

Az is megállapításra került, hogy sokkal jobban járnak azok az őstermelők, akik 

kereskedelmi tevékenységet is végeznek a szociális hozzájárulás kedvező mértéke miatt. 

Az egyéni vállalkozók SZOCHO mértéke mindkét tevékenység során ugyanannyi, de az 

egyéni vállalkozók esetén van maximális összegkorlát, így ez kedvezőbb. 

Összességében megállapítható, hogy őstermelőként nem éri meg a magasabb jövedelem 

elérése érdekében magasabb hozamot termelni a gazdálkodóknak, bár az idei évben 

megfigyelhető, hogy az adózási szabályok módosítását követően a 2015. évhez képest 

jobban megbecsülik a termelők. 
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Így a jelenlegi adózási szabályok kedvezőbbek az őstermelők számára, de javaslom, 

hogy a kereskedelmi tevékenységet folytatók szerint, az őstermelőknek is vezessenek be 

maximális összegkorlátot. 
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The effects of the electonical license for traditional small-scale 

producers and the Electronic Trade and Transport Control System 

(EKÁER) on the national economy from the point of the view of 

taxing 

Abstract  

 

In my scientific work I examined the operation of the electronic small-scale producer licence and 

the Electronic Public Road Trade Control System (EKÁER) in connection with a pilot plant. The operation of 

the pilot plant was studied on the basis of 4 scenarios. 
My aim was to examine and highlight the effect of the electronic small-scale producer licence and the EKÁER 

system on the whitening of the economy. I looked for the answer in the taxation method, therefore I used the 

taxation rules effective for 2015 and 2019. 
The examined 5 models analyze the operation of the plant from different standpoints, whether the plant makes 

own production, or conducts trading activities as an individual entrepreneur; furthermore, I analyzed two 

possibilities where the plant tries to sell as a licensed small-scale producer goods acquired “with the black 
method” (i.e. illegally). 

In my study I demonstrated that the profitability of the goods coming from the “black economy” is higher, but 

this method is illegal, against the law, thus it is risky. The licensed small-scale producers shall indicate the 
exact quantities in the appendix of the licence, and the continuous control of the EKÁER system entails high 

risks for goods acquired illegally. 

I also showed that those licensed small-scale producers who conduct trading activities as well are in a much 
better position, due to the favourable rate of the social contribution. The rate of the social contribution of the 

individual entrepreneurs is the same for both activities, but in case of individual entrepreneurs there is a limit 

for the maximum amount, therefore it is more favourable. 

https://ekaer.nav.gov.hu/articles/view/az-elektronikus-kozuti-aruforgalom-ellenorzo-rendszer-bevezetesevel-kapcsolatos-uj-kotelezettsegekrol
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To sum it up, I concluded that it is not worth it for the licensed small-scale producers to produce more in the 

hope of higher income, however, after the change in the taxation rules, this year the small-scale producers are 
in a better position compared to 2015. 

Thus the current taxation rules are more favourable for the licensed small-scale producers, but I recommend 

the introduction of a maximum amount limit for the small-scale producers, just as in the case of the trading 
entrepreneurs. 

 

Keywords: electonical license for traditional small-scale producers, Electronic Trade and Transport Control 

System 
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KÜLÖNBÖZŐ TRITIKÁLÉ FAJTÁK ZÖLDHOZAMÁNAK ÉS 

BELTARTALMI ÉRTÉKEINEK VIZSGÁLATA 

SAS László – FUTÓ Zoltán 

Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Tessedik Campus 
5540 – Szarvas, Szabadság u. 1-3.; saslaci567@gmail.com, Futo.Zoltan@gk.szie.hu 

Bevezetés 

Az éghajlatváltozás következtében, az öntözés nélküli szántóföldi növénytermesztés 

egyre nagyobb kockázatnak van kitéve, hisz 5 évből legalább 3 aszályos vagy erős 

hőstressszel sújtott. Éppen ezért a szántóföldi takarmány termesztésünket nagyobb 

termésbiztonságú növényfajokra szükséges alapozni. Remek megoldás lehet erre az őszi 

vetésű kalászos gabonafélékből készített szilázs, melyet a szarvasmarhák 

takarmányozásában remekül lehet hasznosítani. 

Termesztésük részben agronómiai, részben takarmányozási előnyökkel jár. Agronómiai 

szempontból vizsgálva pozitívum, hogy nagyobb a termésbiztonsága mint a nyári 

félévben termesztett takarmánynövényeknek. Jó a talaj tápanyagainak és a 

vízkészletének a hasznosítása. 

Takarmányozási szempontból fontos megemlíteni, hogy keverék zöldtakarmányok 

beltartalmi értékei kedvezően alakulnak, gondolok itt az energia: fehérje arányra, 

továbbá az aminosavak, vitaminok ásványi elemek jelenlétére. 

A gazdaságos és költséghatékony tejtermelés kulcsa, valamint teheneink egészségének 

és hosszú hasznos élettartamának megalapozója a jó minőségű tömegtakarmány. 

Az őszi takarmánykeverékek jól beilleszthetők a vetésszerkezetbe hisz tavasszal korán 

lekerülnek a tábláról. Betakarításuk után lehetőség nyílik más takarmánynövények 

termesztésére mint például: silókukorica vagy silócirok. 

Ez amellett, hogy biztonságosabbá, úgymond több lábon állóvá teszi a takarmány 

termesztésünket, ökonómiai szempontból is pozitív hatású a gazdaságunk számára, hisz 

nem kell további területeket kivonnunk a szántóföldi takarmánytermesztés miatt az 

árutermelés alól. 

Tehát a rozs és tritikálé tömegtakarmányként és abraktakarmányként való hasznosítása 

hazánkban kiemelkedő jelentőségű lesz az elkövetkező évtizedekben, a két gabonaféle 

tömegtakarmányként történő hasznosítása az utóbbi időben dinamikusan növekszik, 

jelentősége megkérdőjelezhetetlenné vált. 

Dolgozatomban keresem a választ arra, hogy mely tritikálé fajták, mely időpontban 

történő betakarításával érhető el az agroökológiai és agroökonómiai optimum, 

kiemelkedő takarmányérték biztosítása mellett. 

 

Irodalmi áttekintés  

A tritikále az első ember által alkotott olyan növénynemzetség, amely köztermesztésbe 

került. Egyre nagyobb területen vetik, így ma már Magyarországon is elterjedtnek 

tekintjük. 

„Kezdetben a tritikálét a kedvezőtlen adottságú területekre javasolták – elsősorban a 

rozs helyettesítésére. Mostanra kiderült, hogy a mai korszerű fajták megfelelő 
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termesztéstechnikával bárhol termeszthetők, és hogy termése jól hasznosítható az 

állattenyésztésben. Vannak azonban már olyan fajták is, amelyeknek a malom- és 

sütőipari tulajdonságai elérik vagy megközelítik az őszi búzáét”. (Radics és Pusztai 

2011) 

A tritikálé vetésterülete világszerte növekvő tendenciát mutat (2016: 4,1 millió hektár). 

Magyarországon nagy átlagban 100 ezer hektáron termesztjük. Az utóbbi években ez a 

szám tovább nőtt 120 ezer hektárra is ám 2018-ban csak 88 ezer hektáron termesztettük. 

Azonban a statisztikai adatokban csak a főnövényként történő termesztés jelenik meg, 

ha a tömegtakarmány céljára vetett gabonafélét fővetés követi, akkor általában csak az 

jelenik meg a statisztikai adatokban! A tritikálé a világ legtöbb országában alternatív 

növényként jelent meg, így hazánkban is. Volt ahol búzát, volt ahol árpát, esetleg rozst 

helyettesítettek vele. Napjainkra viszont a gyengébb termőképességű talajokon 

rendkívül elterjedt növénnyé vált és mondhatni teljes mértékben része lett a hazai 

gabonatermesztésnek. Mindemellett a nemesítői munkának köszönhetően a humán 

élelmezési szerepe is egyre inkább növekvő tendenciát mutat.  

A tritikálé és a rozs már kora tavasszal, április második dekádja táján nagy zöldhozamra 

képes, mindemellett az ősszel és télen lehullott csapadék nagyrészt fedezi ezen 

növények vízigényét. Ezt felismerve Magyarországon az őszi vetésű 

takarmánykeverékek vetésterülete növekvő tendenciát mutat. (Kruppa et al. 2018b) 

Zöldtakarmányként bármelyik gabonafélét tudjuk hasznosítani. Ha van lehetőségünk a 

zöldtakarmány etetésére feltétlenül éljünk vele, hisz rengeteg vitamint juttathatunk vele 

az állataink szervezetébe, ami fontos, hisz a téli időszak nagy gyakorisággal 

vitaminszegénynek tekinthető. 

A gabonafélék zölden való etetése akkor az optimális amikor a lehető legnagyobb a 

területegységről lehozható zöldtömeg (t/ha) ám a kalász még nem látható (hasban van). 

Ez az állapot növényfajonként eltérő. (Kruppa et al. 2018b) 

Az első jelentős gabonanövényünk zöldtakarmányozási célra a sorban a rozs. 

Magyarországon a rozs abraktakarmányként való vetésterülete a KSH adatai alapján az 

utóbbi 20 évben csökkenő tendenciát mutatott. Jelenleg 30.000 hektár környékén 

stagnál. A rozs tömegtakarmányként való vetésterületéről nem találtam adatot a KSH 

adatbázisában, ám Kruppa és munkatársai (2018) megállapították, hogy valahol 20-25 

ezer hektár körül lehet. 

Kruppa (1995) rozstermesztésről szóló cikkében kiemeli a középmagas és magas szárú 

hazai rozsfajták kitűnő alkalmazkodóképességét. Ezen fajták gyenge termékenységű 

homoktalajokon végzett kísérleteikben felülmúlták a külföldi (lengyel és német) fajták 

és hibridek termőképességét. 

Kalászolása április első dekádjában kezdődik ami április végére teljesen be is fejeződik. 

A rozs zölden való etetését megközelítőleg 7-9 napon keresztül tudjuk megfelelő 

minősében megvalósítani. Ez viszonylag rövid időtartam ezért a zöldtakarmány 

folyamatos etetéséhez szükséges más gabonafélét is termesztenünk. Újabban egyre 

nagyobb mértékben termesztik zöldtakarmánynak (rozs szenázs), amelynek nagy 

előnye, hogy korán ad jó minőségű tömegtakarmányt, ezzel bebiztosítva a 

tömegtakarmány szükséglet egy részét. A tápanyag és vízigénye kicsi (téli csapadékkal 

és kevés műtrágyával kielégíthető), így a területet a zöldrozs betakarítása után még 

fővetésű növényekkel hasznosítani lehet. 
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„A kiváló minőségű és emellett optimális (nagy) hozamú rozs szenázs előállításának 

alapvető feltételei: jó fajtaválasztás, korai vetés, őszi és kora tavaszi N-trágyázás, 

valamint a korai precíz betakarítás (kaszálás) és a jó-minőségű erjedést gyorsító adalék 

használata. Várható a zöldtakarmányként (szenázs) történő termesztés és hasznosítás 

növekedése, mert ezzel a tejelő tehenészetek magas fehérjetartalmú (18-21%) és 

kiválóan emészthető (75-80 %) rostot és szerves anyagot tartalmazó tömegtakarmányt 

tudnak előállítani.” (Kruppa 2015) 

A tritikále jelentősége - a rozshoz hasonlóan - egyre inkább növekszik, amelyet az 

aszályos évek számának növekedése és a lehulló csapadék egyenetlen időbeli eloszlása 

még tovább fokoznak.  

A tritikálé egy mesterségesen előállított fajhibrid, amelyet azért hoztak létre, hogy 

egyesítsék a szülők – a búza és rozs – legjobb tulajdonságait, a nagy termőképességet 

illetve a gyengébb talajokkal szemben mutatott toleranciát. Mivel még egy viszonylag 

fiatal növényfajról van szó, ezért jelenleg még hosszabb az előállításának története, mint 

a termesztésének. Az első tritikálé előállítása Wilson angol botanikus nevéhez fűződik. 

Szabó (2018) megállapította, hogy a kalászos növények közül az Európai Uniós 

csatlakozásunk legnagyobb vesztese a rozs mellett az őszi tritikálé volt. A vetőmag-

előállítási terület nagysága az elmúlt 5 évben emelkedésnek indult, a megnövekedett 

keresletnek köszönhetően. A Nemzeti Fajtajegyzék 19 fajtája közül 13 fajta, valamint a 

Közösségi Fajtakatalógusból további 16 fajta került szaporításra 2017-ben összesen 

2590,98 hektáron. 

A tritikále alkalmazkodóképessége rendkívül jónak mondható. Az aszály és hidegtűrő 

képessége jobb, mint az őszi búzának. A hazánkban termesztett fajták igénytelenebbek a 

búzánál, a gombabetegségekkel szemben ellenállóbbak mint a búza, a szélsőséges 

ökológiai körülményeknek is jobban ellenállnak (jó sótűrés, alacsonyabb 

humusztartalom) és takarmányozási értéke is megközelíti a búzáét  

Magyarországon a tritikále- a rozshoz hasonlóan - a gyenge termékenységű talajok 

kalászos gabonanövénye, amelyet elsősorban takarmányozásra használnak. Eddig a 

tritikále elsősorban, mint takarmány gabonanövény jött számításba, azonban ahogy 

egyre szélesebb körben kezdik vizsgálni és használni, úgy válik egyre inkább 

kenyérgabonaként számításba vehető gabonafélévé is. Dr. Kruppa József 

növénynemesítő által nemesített fajták között találhatunk sütőipari szempontból jó 

beltartalmi értékekkel rendelkező tritikálé fajtákat. Ilyen például a Magyarországon az 

első étkezési célra is elismert tritikále fajta a Hungaro. 

A tritikálé zöldtakarmányként való hasznosításának nagy előnye a rozzsal szemben, 

hogy hosszabb az az időtartam amíg optimális minőség mellett kaszálható. Jó feltételek 

mellett 12-14 nap is lehet.  

„A gabona szilázsokról elmondható, hogy tömegtakarmányként hasznosítjuk az 

állataink takarmányozásában. Ezen belül is pedig a kérődző állataink 

takarmányozásában jelentős a felhasználásuk. (szarvasmarha, juh, kecske).Általánosan 

jellemző rájuk, hogy energiára és fehérjére nézve kevésbé koncentráltak mint az 

abrakfélék. Az állatok jóllakottság érzetét a jelentős kitöltő szerepük miatt könnyen el 

tudjuk érni a felhasználásukkal. A fűféle zöldtakarmányok kevés fehérjét, jelentős 

mennyiségű szénhidrátot tartalmaznak. Szerves anyaguk zöme N-mentes kivonható 

anyagokból és nyersrostból áll.” (Kakuk és Schmidt 1996) 
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„A rozs kémiai összetétele hasonló a búzáéhoz, de hozama (2-3 t/ha) lényegesen 

kevesebb. Nyersfehérje tartalma valamivel kisebb (11%), de lizin tartalma több a 

búzáénál. metioninból viszont a rozsban található kevesebb. Nyersrostja és benne a 

lignintartalom is nagyobb mint a búzáé. Nyerszsírtartalma valamivel kisebb (1-2%) a 

búzáénál. A vitaminok közül a B-csoport beli vitaminok dominálnak benne, de 

niacinból (B3 vitamin) kevesebbet tartalmaz, mint a búza. Mind makro-, mind 

mikroelemekben szegény. Ez alól a Zn kivételt képez. A rozs táplálóanyagainak – 

különösen a N mentes kivonható anyagainak -, az emészthetősége jó.” (Bokori et al. 

2003) 

A tritikálé a búza és a rozs fajhibridje. Gyengébb termőképességű talajokon is jó termést 

tud produkálni. Energiatartalma a búza és a rozs közé esik. Az aminosavak közül 

metioninban gazdagabb, triptofánban szegényebb mint a többi gabona. Fehérjéjének 

biológiai értéke egyezik a búzáéval. (Bokori et al. 2003)  

„A gabonaféléknek a szemérés előtt nő a rosttartalmuk és ezzel egy időben csökken a 

tápanyagok és a rost emészthetősége. Az érés közeledtével ez a folyamat megfordul. A 

kalászban lévő gabonamagvak keményítőtartalma megnő, ezért a teljes növény 

rosttartalmának százalékos értéke lecsökken. Egy pontig, a keményítő beépülésével 

párhuzamosan, javul a tápanyagok emészthetősége miközben a rost bendőbeli 

lebonthatósága drámai mértékben romlik. Mindez egy időben történik.” (Orosz, 2019.) 

A takarmányok nyersrost tartalma kisebb nagyobb arányban baktériumos emésztést 

gátló elemeket, úgynevezett inkrusztáló anyagokat tartalmaz. Ezek az anyagok lehetnek 

a kutin, szuberin, kovasav valamint a lignin. Az etetett takarmányaink a legtöbb esetben 

lignint tartalmaznak. Néhány vízinövényben előfordul a kovasav, például nád vagy sás, 

de normális esetben ezek a növények nem jelennek meg az állataink takarmányában.   

Bokori és munkatársai (2003) szerint a lignin beépülve a sejtfalba lignocellulóz 

kötéseket hoz létre a cellulózzal ezért a baktériumok nem vagy csak nehezen tudják 

lebontani azt. 

A növények fejlődése során a nyersrost tartalmukban egyre nagyobb részarányt képez a 

lignin. Míg a zsenge zöldtakarmányok szárazanyagában csak 1-2% lignin található, 

addig egy beérett növény szárában akár 14-15% lignin is megtalálható, ami miatt 

nagyban romlik a nyersrost emészthetősége. 

„Ezzel párhuzamosan változik a lignin kémiai összetétele, növekszik benne a metoxi-

csoportok száma, ami fokozza a ligninnek a nyersrost emészthetőségét csökkentő 

hatását.” (Bokori et al. 2003) 

Orosz és munkatársai (2018) megállapították, hogy a tritikálé szilázs kiváló 

tömegtakarmány alapot ad, és a rozzsal szemben jelentős előnye, hogy a betakarítása 

jobban elnyúltható, a „betakarítási ablak” szélesebb, ami segíti a kiváló minőségű 

tömegtakarmány előállítását. 

Anyag és módszer 

Kísérletet állítottunk be, melyben 4 tritikálé fajta terméseredményeit vizsgáltam. A 4 

fajta mind hazai nemesítésű, névszerint GK Szemes, GK Maros, Hungaro, Dimenzio.  

A kísérleti parcellák tápanyagigényének kielégítése két részletben történt. Az első 

részlet magágykészítés előtt lett kijuttatva alaptrágyaként melynek dózisa 300 Kg 15-

15-15-ös NPK Komplex, amely 45 Kg/ha N, 45 Kg/ha P2O5 és 45 kg K2O hatóanyag 
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hektáronként. Az az őszi vetésű növényeknél fontos kiadni a teljes nitrogénadag 15-

20%-át, mely segíti a kelésben lévő növények fejlődését, illetve ezzel csökkenthető 

vagy elkerülhető az elővetemény beforgatott tarlómaradványai miatt fellépő káros 

pentozán hatás. 

A második részlet február végén lett kijuttatva fejtrágyaként 200 Kg Pétisó formájában, 

amely újabb 52 kg/ha N hatóanyag hektáronként. 

A kísérletben résztvevő fajták azonos agrotechnikában részesültek, ami lehetővé tette a 

fajták teljesítményeinek pontos összehasonlítását. A mintavételezés minden kaszálásnál 

a különböző fajtákból 4 kijelölt területről 1 négyzetméteres mintatérről történt, mely 

meghatározásához négyzetméter keretet használtunk. A betakarított mintákat a tábla 

végén mobil mérlegen mértük, majd ledaráltuk. A párolgási veszteség elkerülése 

érdekében a mintákat légmentesen lezártuk. A légmentesen lezárt kísérleti mintákat 

továbbítottuk a gödöllői Állattenyésztési és Teljesítményvizsgáló Kft. laboratóriumába, 

ahol elvégezték a beltartalmi értékeinek vizsgálatát. 

A kaszáláskor a parcellákon mért zöldtermések tömegét (a mért szárazanyag- tartalmuk 

alapján) - egységesen 30% szárazanyag tartalomra számítottuk át, és így hasonlítottuk 

össze, melyet szilázshozamként mutattam be a dolgozatban. 

A három kísérleti év rendkívül különböző volt, melyet az időjárási körülmények tettek 

ennyire eltérővé.  

 

 

Eredmények és értékelésük 

A 2017-es év a kísérlet szempontjából sikeresnek mondható, hiszen a fajták nagy 

zöldhozamokat állítottak elő, amik mellé jó beltartalmi értékek párosultak. A GK Maros 

kifejezetten jónak bizonyult, mert már az első kaszálás alkalmával 26,30 t/ha 

zöldhozamot állított elő, míg a versenytársai 22,43-22,62 t/ha zöldhozamot produkáltak. 

 

 
1.ábra 2017-es év mintáinak NDFd 48h arányának változása 

A zöldtakarmányok minőségének vizsgálata azt mutatta, hogy kiemelkedő nyersfehérje 

tartalommal rendelkezik a Dimenzio fajta, mely szignifikánsan meghaladta a többi fajta 
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nyersfehérje tartalmát. A könnyen emészthető rosttartalom NDFd48 szempontból is 

kiemelkedő a Dimenzio és a GK Maros fajta 77% feletti értékkel. 

 

A 2018-as év csapadékszegénynek bizonyult, mert a 2017-es évhez képest a növény 

tenyészidőszakában több mint 80 mm-rel kevesebb csapadék hullott. Ez rányomta a 

bélyegét a várható termés mennyiségére. A zöldhozamok átlagosan hektáronként 10 

tonnával maradtak el a 2017-es év eredményeitől. 

 

Dátum GK Szemes GK Maros Hungaro Dimenzio 
Kaszálás 

Átlag 

2018.05.02. 14,78 16,65 14,45 15,62 15,37 

2018.05.09. 22,67 23,95 22,31 22,57 22,88 

2018.05.17. 23,74 24,84 24,47 24,86 24,48 

2018.05.23. 26,45 25,92 24,47 24,06 25,23 

Fajta átalag 21,91 22,84 21,43 21,78   

1.táblázat- 2018-as zöldhozam mennyiségek 

Ennek ellenére a minták beltartalmi rendkívül jók voltak. Az első és második kaszálás 

alkalmával 2018-ban szintén a GK Maros fajta adta a legnagyobb zöldhozamot 16,65 

t/ha és 23,95 t/ha eredménnyel. A többi vizsgált fajta zöldhozama a második kaszálás 

alkalmával szintén jónak volt mondható 22,31-22,67 t/ha hozammal.  

Az első kaszálás időpontjában a Hungaro fajta fehérjetartalma elérte a 209 g/kg sz. a.-os 

mennyiséget, mely szignifikánsan magasabb a többi fajtáétól. 

 
  GK Szemes GK Maros Hungaro Dimenzio Átlag 

Nyersfehérje 

2018.05.02. 124,00 176,00 209,00 177,00 171,50 

2018.05.09. 128,00 139,00 144,00 145,00 139,00 

2018.05.17. 101,00 125,00 130,00 120,00 119,00 

2018.05.23. 108,00 108,00 116,00 110,00 110,50 

2.táblázat-2018-as év mintáinak nyersfehérje tartalma 
 

A könnyen emészthető rosttartalom szempontjából ebben az évben kiemelkedő 

eredményt ért el a GK Maros 76,6%-al és a Hungaro 74,9%-os értékkel. 

A 2019-es év az őszi szárazság miatt rosszul indult. A növények kelése egyenetlen és 

vontatott volt, ennek ellenére a 2019-es év a rekordok éve volt. Ebben az évben 

tapasztalhattuk a legnagyobb zöldhozamokat mely a Hungaro fajta esetében 42,14 t/ha-

volt a negyedik kaszálás idején. A minőségi szempontból legkedvezőbb első kaszálás 

hozamai is magasak voltak, a legnagyobb hozamot a Dimenzio fajta érte el 24,51 t/ha-

al, de a többi tritikálé fajta eredménye is jelentős 20,50-23,21 t/ha.  
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2.ábra 2019-es év mintáinak zöldhozama 

 

Beltartalmi szempontból a legnagyobb fehérjetartalmat 2019-ben a Dimenzio fajta érte 

el 179 g/kg sz.a. értékkel. A GK Maros ADL értéke 17 g/kg sz.a.-volt, ami a három 

kísérleti év közül itt volt a legalacsonyabb. A 2019-ben a könnyen emészthető 

rosttartalom NDFd48 szempontjából ismét a GK Maros (73,3%) és a Hungaro (71,4%) 

volt kiemelkedő, ami azt mutatja, hogy ez a két fajta korai betakarításkor kiemelkedő 

rostemészthetőséggel rendelkezik.  
 
A három kísérleti év csapadékmennyiségében nagy különbség volt, de az emészthető 

rosttartalom százalékos aránya az első kaszálások alkalmával közel azonos. Ezért az a 

tapasztalatom, hogy a növények vízellátása és a könnyen emészthető rosttartalom 

mértéke között nincs összefüggés. 

A rosttartalom változása mindhárom kísérleti évben növekedő tendenciát mutat a 

növények fejlődésének hatására, ám ennek dinamikája fajtánként jelentősen eltérő. 

 

 
3.ábra 2017-es év mintáinak NDFd 48h arányának változása 
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Mindhárom kísérleti évben a könnyen emészthető rosttartalom részaránya kifejezetten 

magasnak bizonyult. Az első kaszálások időpontjaiban a dNDF48h értéke végig 70% 

felett volt. Ez nagyon jónak számít, mert ugyan ez az érték a silókukoricánál csak 50-

55% körül van. 

 

Következtetések 

Kísérletünkben azt tapasztaltunk, hogy az első kaszálás alakalmával, amikor a kalász 

még hasban van és kb. 6-8 cm hosszúságú a zöldhozam tekintetében már elfogadható 

termésmennyiséget és kiváló takarmányértéket kapunk. Ebben a kaszálási időpontban 

készített tömegtakarmány elsősorban az intenzív, nagy hozamú tejelő szarvasmarhák 

extra takarmányaként szolgálhat. 

A kísérlet során sikerült bizonyítani azt, hogy a tritikálészilázs megállja a helyét a hazai 

takarmányozásban. A kísérlet eredményei bizonyították, hogy a hazai, zöldhasznosításra 

nemesített tritikálé fajták jól teljesítenek.  

Fontos a megfelelő fajta választása a GK Maros a Hungaro és a Dimenzio mind remek 

fajták, bátran ajánlom mindenkinek a termesztésüket. 

Felmerülhet a kérdés, hogy vajon versenyképes lehet-e a tritikálé szilázs a kukorica 

szilázzsal szemben? A tritikálé szilázs keményítőtartalma elmarad a kukorica 

szilázséval szemben, ám fehérjetartalma csaknem kétszerese, a bendőben könnyen 

lebontható rost tartalma pedig mintegy másfélszerese a kukoricaszilázsénak.  

A tritikálé sikerrel termeszthető a silókukoricával vetésváltásban, ezzel növelhető a 

területegységről egy év alatt betakarítható takarmánymennyiség, mely ökonómiai 

szempontból is megfontolandó döntés. 

A korai betakarításnak köszönhetően utána akár még fővetésben termeszthetünk 

silókukoricát, vagy egyéb rövidebb tenyészidejű növénykultúrát, mert a vetésváltásuk 

jól összeegyeztethető. Ezen érdemes elgondolkodni, hisz a takarmánytermesztésből 

felszabaduló szántóterületeken szóba jöhet az árunövények termesztése, ami ökonómiai 

szempontból is megfontolandó. 

Összefoglalás 

Az éghajlatváltozás hatására egyre nagyobb veszélybe kerül a nyári félévben 

betakarítható silókukorica öntözés nélküli termesztése. Az éves csapadék mennyisége 

csökkenő tendenciát mutat, emellett az éves eloszlása is egyre inkább egyenetlenné 

válik. A hazai tömegtakarmány előállításunkat nagyobb termésbiztonsággal rendelkező 

növényfajokra szükséges alapoznunk. Az őszi kalászosok, ezen belül is a tritikálé, 

tökéletesen megfelel a kritériumoknak. A növény tenyészideje szeptembertől május 

elejéig tart, ebben időszakban a növény számára elegendő víz rendelkezésre áll. 

Megfelelő agrotechnika alkalmazásával és egy jó fajtaválasztással a tritikálé is képes a 

magas zöldhozamok elérésére, mindezt kiváló minőség mellett. 

A 2017-es év a kísérlet szempontjából sikeresnek mondható, hiszen a fajták nagy 

zöldhozamokat állítottak elő, amik mellé jó beltartalmi értékek párosultak. A 

zöldtakarmányok minőségének vizsgálata azt mutatta, hogy kiemelkedő nyersfehérje 

tartalommal rendelkezik a Dimenzio fajta, mely szignifikánsan meghaladta a többi fajta 

nyersfehérje tartalmát. A könnyen emészthető rottartalom NDFd48 szempontból is 

kiemelkedő a Dimenzio és a GK Maros fajta 77% feletti értékkel. 
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A 2018-as év csapadékszegénynek bizonyult. A zöldhozamok átlagosan hektáronként 

10 tonnával maradtak el a 2017-es év eredményeitől. Ennek ellenére a minták 

beltartalmi rendkívül jók voltak. 

A 2019-es év az őszi szárazság miatt rosszul indult. Ennek ellenére ebben az évben 

tapasztalhattuk a legnagyobb zöldhozamokat mely a Hungaro fajta esetében 42,14 t/ha-

volt a negyedik kaszálás idején.  

Mindhárom kísérleti évben a könnyen emészthető rosttartalom részaránya kifejezetten 

magasnak bizonyult. Az első kaszálások időpontjaiban a dNDF48h értéke végig 70% 

felett volt. Ez nagyon jónak számít, mert ugyan ez az érték a silókukoricánál csak 50-

55% körül van. 

Fontos a megfelelő fajta választása a GK Maros a Hungaro és a Dimenzio mind remek 

fajták, bátran ajánlom mindenkinek a termesztésüket. 
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Study of vield of silage and quality of different triticale varieties 

 

Abstract  

Water shortage in the growing season is expected to intensify due to climate change that brings less 

precipitation, longer drought periods and rise in temperature. This imposes more and more severe challenge to 

the production of plants with high water demand if irrigation is not sufficiently applied. Forage (silage) 

production can be far safer if we choose to grow more resilient and drought resistant rye and triticale varieties 

bred in Hungary instead of other cereals. These are low-water-demanding plant species and varieties that can 

be safely grown with the expectedly growing precipitation in winter chemically free and by environmentally 
safe technology until April reaping. With adequate nutrition supply, winter precipitation provides sufficient 

humidity for triticale that produce massive green weight (15-32 t/ha silage with 30% dry matter content) 

already in the beginning or in the end of April. Accordingly, it is possible to avoid the risks of drought in the 
summer and, year-by-year, excellent, low-input forage – cereal silage – can be grown early with high crop 

safety and low yield fluctuation. There was no significant difference between the varieties in the examined 3 

years, however, comparing the yields harvested at nearly the same time of the 3 experimental years, it can be 
stated that in 2017 the yield levels were 4-10 t / ha higher than in 2018, which is the years. There was a 

significant difference between the three years, so the vintage had a greater impact on the silage yield than the 

different varieties. 

Keywords: triticale, triticale silage yield, fiber digestion, climate change 
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A KEDVTELÉSBŐL TARTOTT NYÚL HATÁSA A 

KÖZÉPISKOLÁSOK SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSÉRE 

SIPOS Katalin – BODNÁR Károly 

Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Tessedik Campus 
5540 – Szarvas, Szabadság u. 1-3.; fzkata025@gmail.com, bodnar.karoly.lajos@gk.szie.hu 

 

Bevezetés  

Témaválasztásunkat elsősorban szakmai kíváncsiság vezérelte, hiszen a pedagógia és a 

pszichológia szorosan összefonódó tudományterület. A pedagógusi hivatásban pedig 

nélkülözhetetlen a pszichológiai ismeretek alkalmazása, továbbá új módszerek 

bevezetése a mai középiskolás -Z generációs- korosztály figyelmének felhívása, 

fenntartása, motiváltságának serkentése és a megfelelő értékrend átadásának céljából. 

Ehhez nyújthat segítséget az állatasszisztált oktatás, illetve a hobbiállatok - jelen 

dolgozatban a nyúl –tartásának, gondozásának jótékony hatása a személyiségük 

fejlesztéséhez. 

Az állatokhoz való ragaszkodás egészen az emberiség kezdeti történetéig nyúlik vissza. 

Wilson (1984) ún. biofília elmélete szerint annak, hogy az emberre jótékony hatással 

vannak az állatok, evolúciós magyarázata van. Az emberiség fennmaradása sokáig 

részben azon múlott, hogy időben észlelni tudja a rá leselkedő lehetséges veszélyeket. 

Mivel az állatok képesek voltak előre jelezni a fenyegetést, ezért viselkedésük helyes 

értelmezése hasznosnak bizonyult az ősi, természeti népek életében a túlélés 

szempontjából. Viszont a nyugalmi állapotuknak is fontos jelzésértéke volt, hiszen ha az 

emberek közelében lévő állatok békésen pihentek, az azt jelentette, hogy semmilyen 

veszélytől és fenyegetettségtől nem kellett tartani. Bizonyos elméletek szerint ennek a 

közös múltnak a hozománya, hogy egy nyugodt, kiegyensúlyozott állat látványa 

nyugtatóan hat az emberek egy részére. 

A mítoszok és a vallások tanúsága szerint az állatok jótékony hatásában való 

hit már az ókorban is jelen volt. Homérosz írásai adnak bizonyosságot arról, hogy a 

görögök hite szerint, ha egy vak ember megérintett egy szent kutyát, látását 

visszanyerte. Az állatasszisztált terápiák kezdetének 1919 tekinthető. Ekkor 

Washingtonban, a St. Elizabeth kórházban állatokat is bevontak egy mentálhigiénés 

programba. Később, a II. világháborúban is alkalmazták ezt a módszert a sérült katonák 

pszichés rehabilitációja során, mely terápiákat már a kórházakhoz tartozó farmokon 

végezték. Az igazi áttörést Boris M. Levinson (1965) pszichiáter, a Yeshiva Egyetem 

(USA) oktatójának 1968-as véletlenszerű felfedezése jelentette, amikor is kutyája 

jelenlétében könnyebben kapcsolatot tudott teremteni a zárkózottabb gyermekekkel is. 

Szakmailag ugyan nem aratott nagyfokú elismerést, munkája során azonban tudatosan is 

egyre inkább bevonta a kutyákat a páciensekkel való kapcsolat kiépítésébe.  

Az eddig publikált tanulmányok egyértelműen megerősítik azt a hipotézist, mely szerint 

az állatasszisztált intervenciónak számos jótékony hatása ismert. 

  

mailto:fzkata025@gmail.com
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Irodalmi áttekintés 

Napjaink alapdilemmája, a szülők és tanárok legfőbb aggodalma, hogy a mai Z 

generációs gyerekek óriási tudás-és műveltségi hátrányba kerülnek. Nem olvasnak 

könyveket, nem tanulnak az elvárt rendszerességgel, ismereteik felszínesek, naponta 

hosszú órákat töltenek a számítógép előtt. A tanórán nem figyelnek, vagy csak rövid 

ideig képesek erre, illetve nem koncentrálnak egy-egy dologra, tanulásban szétszórtak. 

Hosszan lehetne sorolni azokat az aggályokat, melyek kétségbe ejtik és 

elbizonytalanítják a szülőket és tanárokat, sok esetben nem világos számukra, mi a 

helyes nevelési eszköz, mi a kivezető út. Mindehhez szorosan kapcsolódik a gyermekek 

megszokottól eltérő magatartásbeli, erkölcsi értékrendje, a tiszteletlenség, az 

udvariasság hiánya és számos olyan dolog, ami a felnőttek számára evidens, axiómaként 

tekinthető, de a fiatalok által visszautasított. Az eddig jól bevált sablonok, a 

hagyományos oktatási módszerek, a korábbi felfogás ma már alapvetően erejét 

vesztette, az ezek alapján történő tanulói megítélés téves konzekvenciákhoz vezet. 

Subrahmanyam és Greenfield (2008) az Online kommunikáció és kamasz kapcsolatok 

című tanulmányában fejtik ki, hogy az elmúlt évtizedben a technológia a kamaszok 

életének mennyire fontos részévé vált. A tinédzserek használják legtöbbet az 

elektronikus kommunikációt (pl: SMS, email), továbbá a különböző blogokat, 

közösségi vagy videómegosztó oldalakat. A kutatásból kiderül, hogy elsősorban a 

meglévő kapcsolataik fenntartására használják ezeket a kommunikációs formákat, de a 

közösségi oldalakon azért az új ismerőseiket is figyelemmel követik. Az elektronikus 

kommunikáció nagyban megkönnyíti a kommunikációt a kortársakkal, viszont ennek a 

hátulütője, hogy egyre nehezebben találnak közös hangot a szüleikkel. Az oktatás tehát 

komoly kihívás előtt áll, hiszen a pedagógusoknak ki kell kiküszöbölniük az internet és 

a mobiltelefonok negatív hatásait, miközben meg is kell tartaniuk azok használatát, 

mivel nagyban hozzájárulnak az oktatáshoz és a kapcsolatok fenntartásához. A két 

kutató arra a következtetésre jutott, hogy a családi kommunikáció kezd háttérbe szorulni 

az egyéb kapcsolati kommunikáció mellett. Buffardi és Campbell azt állapították meg, 

hogy az átlagos felhasználó egy olyan közösségi hálóval találja magát szemközt, ahol a 

nárcisztikus karakterek többségben vannak; ami fokozza annak lehetőségét, hogy a 

csoportnormák ebbe az irányba mozduljanak el. Az amerikai kutatók szerint az internet 

és a közösségi média drámai eltolódást okoz az identitás és a viselkedés alakulásában.  

A Z generáció fénysebességgel lesz majd képes feldolgozni az információt, továbbá, 

hogy a munkahelyen már a gyorsaság és a feldolgozás válik majd a legfontosabb 

készséggé. Az oktatás komoly változásokért kiált. Részben azért, mert a diákok is 

mások, mint elődeik, részben azért, mert a minket körülvevő digitális világ átalakítja a 

megértés, bevésődés, felidézés folyamatát. tanítás legfontosabb tényezői a diákok 

olvasási és megértési képessége, továbbá feladattűrése. Előtérbe helyeződnek a 

figyelmet, a koncentrációt, a tanulási motivációt érintő kérdések. Mivel a tanulási 

motiváció megváltozott, az oktatás is új kihívással néz szembe, amely még a „régi” 

módszereket alkalmazza. A kognitív képességek átalakulóban vannak. Egyértelműen 

levonható következtetés, hogy szemléletváltásra van szükség, melyben a régi 

tapasztalatok ötvöződnek az új módszerekkel. 
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A kisállattartás hatásai a személyiségfejlődésre és lehetőségei az oktatásban 

Az állatasszisztált intervenció (AAI- animal assisted interventions) foglalja össze az 

állatasszisztált aktivitást és az állatasszisztált terápiát, vagyis amikor szándékosan 

vonnak be állatokat a tevékenységekbe. Fontos megjegyezni azonban azt is, hogy a 

terápiás állatok gyakorlatban történő alkalmazásának elterjedését nem kísérte az ezt a 

témát célzó kutatások megfelelő mértékű előre haladása. Ugyan az elmúlt évtizedekben 

jelentősen megnőtt az ilyen irányú vizsgálatok száma, ezek a kutatási eredmények 

állandó bírálatok kereszttüzében vannak, elsősorban kutatástervezési hiányosságokból 

kifolyólag. Az állatok pedagógiai munkába történő integrálását jelenti. Németországban 

különösen nagy hagyománnyal rendelkezik, külön ezt a módszert vizsgáló kutatócsoport 

is létezik, melyet dr. Klaus Fitting-Dahlman alapított 2005-ben, TiPi elnevezéssel 

(Tieren in Pädagogikintegrieren). Egyre gyakoribb a német iskolákban, hogy iskolai 

állatkertet (Schulzoo) hoznak létre. Ez kiváló lehetőség a diákoknak az állatok 

viselkedésének megfigyelésén túl a felelősségvállalás, szociális készségek, szabályok 

betartásának elsajátítására is. Az állat és ember közötti interakciók során kölcsönösen 

pozitív pszichológiai és neurofiziológiai változások zajlanak le. Az állatok segítenek 

fenntartani a lelki egyensúlyt és érzelmi támogatást nyújtanak gazdáiknak. Feltétel 

nélküli elfogadást, szeretetet, állandóság- és biztonságérzést adva javítják az egyén 

pszichés jóllétét. Az állatok amellett, hogy társaságukkal enyhítik az egyedüllétet, a 

magányt és a szorongást, felgyorsítják a kapcsolatteremtő és -építő folyamatokat más 

emberekkel. Felmérések szerint az állattartók jobb mentális egészséggel rendelkeznek. 

A gyermekek a társállattal való együttélés során megtanulhatják a felelősség és az 

empátia fogalmait. 

Gyermekeknél fejleszthető a rövid és hosszú távú memória, az állatasszisztált 

tevékenység által továbbá fájdalomérzet is csökkenhet, mivel képes leterelni a betegek 

figyelmét a fájdalomról, a közös játék pedig nyugalmat, szórakozást nyújt; továbbá nem 

utolsó szempont, hogy az otthonra emlékeztet. Az osztályterembe bevitt állatok pedig 

nagymértékben elősegítik a tanulási folyamatokat, jó hatással vannak az osztály 

hangulatára. A depresszió és szorongás terápiájában kiegészítő kezelésként egyre 

gyakrabban alkalmaznak állatokat.  

A Kaposvári Egyetemen 2013-ban kezdődött a RAP-RAT – rabbit-assisted pedagogy 

and therapy – a nyúllal segített pedagógia és terápia lehetőségeinek és korlátainak 

kutatása. 2014-ben pedig pilotprogramra került sor törpenyulak segítségével. A 

törpenyulak kiválóan illeszkedtek a programhoz, hiszen egyrészt méretük alapján 

bármely korosztály számára megfelelőek a segítő munkába bevonva, másrészt 

tulajdonságaik alapján könnyen beszoktatható az ilyen jellegű feladatokra. A nyúllal 

fejlesztett gyermekek esetében kifejezetten a társállat megjelenéséhez kapcsolható a 

foglalkozásvezetővel tapasztalható pozitív felhangú érzelmi kapcsolat kialakulása, a 

feszültségek feloldódása, és a könnyebb motiválhatóság.  

 

A tantermen kívüli oktatási színterek és módszerek lehetőségei 

Ezen színterek képesek felkelteni a diákok érdeklődését és akár a gyakran 

megfoghatatlan, elvont ismereteket könnyebb megértéséhez is hozzájárulnak, miközben 

fejlesztik az egyéni felelősségvállalást a későbbi tanulmányaik során. Az iskolán kívüli 

tanulás hatásvizsgálatának kutatását Rickinson és munkatársai (2004) végezték el, és 
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eszerint négy fő kategóriát különböztettek meg: kognitív, affektív, 

szociális/interperszonális, valamint motorikus és viselkedésbeli hatás. A kognitív 

faktorra irányuló kutatások nagy része elsősorban a hosszú távú memóriát emelik ki, 

vagyis hogy az iskolán kívüli programokba bekapcsolódó diákok szignifikánsan jobb 

teljesítményt nyújtanak a tanultak felidézésében, mint a tantermi kontrollcsoportos 

társaik. Ez egyértelműen azzal magyarázható, hogy az átélt élménygazdag tanulás 

pozitív hatással van az ismeretek tartós raktározására és felidézésére. Az iskolán kívüli 

tanulással foglalkozó tanulmányok többsége viszont az affektív hatás vizsgálatát 

részesíti előnyben. Ezekből kiderül, hogy a lemorzsolódó, alacsony belső motivációval 

rendelkező tanulók motivációjában is pozitív változások mutatkoznak. Az iskolán kívüli 

tanulási színterek kettős funkciója a szórakoztatva oktatás. Ezen foglalkozások 

tantervbe, oktatási gyakorlatba történő integrálása nagy előrelépés lehetne a 

közoktatásban felmerülő problémák mérséklésében a tanulási környezet színesebbé, 

életszerűbbé tétele által. 

Anyag és módszer  

Munkánk kutatási részében elsősorban arra kerestünk választ, hogy mennyiben 

befolyásolja a középiskolás diákok szokásait, biológiai ismereteit a kisállattartás, 

továbbá, hogy milyen hatással van személyiségük fejlődésére a kisállatokról való 

gondoskodás. A kutatás - jellegét tekintve - kvantitatív kutatás. Papíralapon négy 

középiskolába, iskolánként 100-100 darab kérdőívet juttattunk el a diákokhoz. A négy 

középiskola alapvetően más-más típusú, képzéseit tekintve különböző irányba 

orientálódó diákokkal, ami alapvetően lehetővé tette, hogy több szempont szerint is 

vizsgálhassuk a diákok személyiségére vonatkozó hatásokat.  

 

1.táblázat: A kísérletben részvevő diákok megoszlása nem tekintetében 

Intézmény/nem Fiú (2) Lány (3) Összesen/Total 

Karcagi Nagykun Református 

Gimnázium (1) 
38 62 100 

Varró István Szakgimnázium (1) 43 46 89 

Móricz Zsigmond Református 

Gimnázium (1) 
23 66 89 

Kenderesi Mezőgazdasági 

Szakgimnázium (1) 
30 14 44 

Table 1. The share of the students by gender 

secondary-grammar school’s name (1); male (2); female (3) 
 

A megkérdezett diákok szokásaira, személyiségüket érintő attitűdökre, valamint a 

biológiai ismereteikre vonatkozó adatgyűjtéshez 5 fokozatú Likert-skálát alkalmaztunk. 

Három dimenzióra épült fel a kérdőív második része, mely a kisállattartás hatására 

megmutatkozó szokásokban, mindennapi tevékenységekben bekövetkező változások, a 

személyiségük fejlődésének, attitűdjeikben bekövetkezett esetleges változások, továbbá 

a biológiai ismereteik bővítésére, kommunikációs készségeik fejlődésére gyakorolt 

hatásainak vizsgálatéra irányult. A kérdőív által kapott adatokat IBM SPSS 25 
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statisztikai programcsomag segítségével korreláció és kereszttábla elemzés módszerével 

értékeltük. 

Eredmények és értékelésük  

A vizsgálat a kis elemszámra és az adatok jellegére való tekintettel nem tekinthető 

reprezentatívnak, de jó előzetes eredménynek tekinthető további vizsgálatok 

tervezéséhez. Összesen 72 lány és 53 fiú nyilatkozott arról a kérdőív kitöltése során, 

hogy foglalkozik vagy foglalkozott nyúltartartással. Összességében ugyan a lányok 

aránya a nagyobb, mégis iskolatípusonként változó a nemek aránya. A legnagyobb 

százalékban nyulat tartók a Kenderesi Mezőgazdasági Szakgimnáziumban tanulók - 

56% - ez viszont összefüggésben állhat azzal, hogy ebben az iskolában a diákok az 

iskola tangazdaságában tartott állatok gondozását is maguk végzik. Ezt az arányt 

tekintve a Varró István Szakgimnázium áll a második helyen, a tanulók 47,2 %-a 

érintett ezen állatok gondozásában, melynek érdekessége, hogy ennek az iskolának a 

tanulói 50%-ban halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekből tevődnek össze. 

 
2.táblázat: A fiúk és a lányok aránya a nyúltartók között (n=125) 

Karcagi Nagykun 

Református 

Gimnázium (1) 

Varró István 

Szakgimnázium (1) 

Móricz Zsigmond 

Református 

Gimnázium (1) 

Kenderesi 

Mezőgazdasági 

Szakgimnázium (1) 

fiú (2) lány (3) fiú (2) lány (3) fiú (2) lány (3) fiú (2) lány (3) 

8 23 20 22 6 21 19 6 
Table 2. The number of the rabbit care among the student 

secondary-grammar school’s name (1); male (2); female (3)  

A nyúltartás időtartama és a válaszadók neme között közepesen erős kapcsolat 

figyelhető meg. A fiúk rövidebb ideig tartották a nyulakat, a lányok adtak magasabb 

osztályzatokat általában. A kitartás mértéke és a nemek között ugyan van szignifikáns 

kapcsolat, ám ez a kapcsolat gyenge. Szignifikáns kapcsolat áll fent a nemek és a 

stressz- illetve a szorongásoldás között. A lányoknak inkább okozott örömöt (4. ábra), 

és oldotta a szorongásukat. A kapcsolattartás kevés pontot kapott, de a lányokra kevésbé 

volt jellemző. Közepesen erős kapcsolat mutatkozott azzal kapcsolatosan, hogy aki 

jobban szerette a nyulait, tovább tartotta őket. (r=0,280).  

(saját forrás) 
 

1. ábra: Az állat szeretete a diákok körében  

Figure 1. The degree of affection among the students (source: own data) 

       male          female 
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Szignifikáns kapcsolat mutatkozik abban is, hogy aki tovább tartotta a kedvencét, úgy 

érzi pozitívan hatott a személyiségére (r=0,201). Közepesen erős kapcsolat látszik 

abban is, hogy aki tovább tartotta szívesebben játszott az állattal (r=0,214) Szignifikáns 

kapcsolat áll fent abban is, hogy akinek örömöt okozott tovább tartotta a nyulakat 

(r=0,354), illetve aki tovább tartotta, annak nagyobb segítségére volt a tanulásban 

(r=0,240). Közepesen erős kapcsolat áll fenn azok közt a válaszok között, hogy aki 

tovább foglalkozott nyúltartással jobban figyelt az állatra (r=0,222). A napirend 

kialakítása, illetve hogy mennyi időt szánnak a diákok a nyúl gondozására és a 

felelősségérzet (r=0,381), a kommunikáció (r=0,358) és a szorongásoldás (r=0,329) 

között is szignifikáns és pozitív összefüggés mutatkozott.  

Iskolatípusonként is értékeltük a kérdőíveket, a Likert-skála 4-es és 5-ös pontjainak 

számát vettük figyelembe ehhez az elemzéshez. Az első kérdéscsoporthoz tartozó 

eredmények, melyek a szokásokban, mindennapi tevékenységekben megmutatkozó 

változásokat mutatják be, pozitív hatást mutatnak (6. ábra). Mindenképpen említésre 

méltó eredmény, hogy az iskolák mindegyikében úgy nyilatkoztak - az egyik 

legfontosabb kérdésben - a tanulók, hogy kevesebb időt fordítottak a digitális 

eszközökön történő játékra, a telefonhasználatra. Lényeges kiemelni, hogy három 

intézményben is közel 50% kért segítséget az állatok gondozásával kapcsolatban, amely 

szintén az empátiát, a felelősségteljes gondoskodást erősíti bennük. További 

feltételezésünk szerint ez a kommunikációs képességek erősítésére is kihat, hiszen a 

konkrét ismeretszerzésre irányuló kérdések és azok helyes megfogalmazása szintén 

erősíti azokat és a logikus gondolkodásban is segítséget jelentenek. A személyes 

kapcsolatok kialakulásában is szerepet játszik a nyúltartás a kérdőív eredményei szerint, 

hiszen a Kenderesi Mezőgazdasági Szakgimnáziumban 44%, a Móricz Zsigmond 

Református Gimnáziumban 22,2%, a Karcagi Nagykun Református Gimnáziumban 

22,6%, Varró István Szakgimnáziumban 23,8% nyilatkozott így.  

 
Figure 2. The answers for the first question group  (source: own data) 

secondary-grammar school’s name (1); 
     routine;     less game ;     personal contact,    request for help ;     all student  
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Figure 3. The answers for the second question group (source: own data) 

secondary-grammar school’s name (1); 

     responsibility;     endurance;      positive effects,        concentration for the animal;     stress reduction,              
empathy ,     all student  

 

A napirend változásában nem mutatnak az adatok jelentős változást, azonban ez 

következhet az állatok számából is. A személyiségük fejlődésének, attitűdjeikben 

bekövetkezett változások vizsgálatának eredményeit a fenti ábrán foglaltuk össze. A 

legkiemelkedőbb eredmény a nyúl gondozásában mutatkozó kitartás, az állatra való 

odafigyelés és a személyiséget érintő pozitív hatás tekintetében született.  

A Kenderesi Mezőgazdasági Szakgimnáziumban a kitartás szempontjából a diákok 

52%-a, az odafigyelés tekintetében a 44%-a, a pozitív hatást vizsgálva a tanulók 44%-a 

jelzett vissza abszolút pozitív hatásról. A Karcagi Nagykun Református Gimnáziumban 

ugyan ezek a szempontok sorrendben ugyanígy követve egymást 80,6%, 77,4%,77,4%. 

A Móricz Zsigmond Református Gimnáziumban hasonlóképp az előzőekhez 85%, 

70,4%, 70,4%. A Varró István Szakgimnáziumban pedig sorrendben ugyanígy 69%, 

64,3%,69%. 
Az empátia tanulásának folyamatában és a szorongásoldásban sem maradnak sokkal 

alul az eredmények az előzőekhez képest. Szintén nagy arányban gondolják a diákok 

mind a négy intézményben, hogy a személyiségüket illetően is pozitív hatás mutatkozik 

az állattartás kapcsán, jótékony hatását érzik annak. Mindezek a szempontok fontosak a 

tanulási folyamatban, kitartásra sarkallhatják a diákokat az élet más területein is, az 

empátia, a kötődés, a gondoskodás pedig a társaik elfogadásában, segítésében nyújtanak 

segítséget. A pedagógia és az oktatás területén ezek az elemek mindenképp a közösségi 

szellem kialakításához, a csoportmunkában való együttműködéshez szükségesek. A 

szorongásoldás pedig életkori sajátosságaiknál fogva is lényeges szempont, hiszen a 

kamaszkor idején fontos, hogy ne a káros szenvedélyek segítségével csökkentsék a 
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bennük felgyülemlett feszültséget. A felelősségérzet növelésében is nagy hatása van az 

eredmények szerint a nyúltartásnak, itt is kiemelkedőek az adatok; a Móricz Zsigmond 

Református Gimnáziumban 66,7%, a Karcagi Nagykun Református Gimnáziumban 

64,5%, a Varró István Szakgimnáziumban 50%, a Kenderesi Mezőgazdasági 

Szakgimnáziumban 36% válaszolt így. 

 

 

Figure 4. The answers for the third question group  (source: own data) 
secondary-grammar school’s name (1); 

      communication;       knowledges of biology;       learning,       all student 

 

Az oktatás szempontjából lényeges adat, hogy a Kenderesi Mezőgazdasági 

Szakgimnáziumban 56%, a Varró István Szakgimnáziumban 50%, a Karcagi Nagykun 

Református Gimnáziumban 38,7%, a Móricz Zsigmond Református Gimnáziumban 

22,2% gondolja úgy, hogy gazdagította az ismereteit a nyúltartás. A kommunikációs 

készségek fejlesztésének és a tanulásban való segítségnek kérdésében sem túl nagy 

százalék nyilatkozott úgy, hogy segítségére lett volna az állattartás. 

Következtetések  

Ezek az eredmények rendkívül fontosak lehetnek az oktatás szempontjából, hiszen a 

nyúltartással foglalkozó középiskolás tanulók jelentős részének személyiségfejlődését 

befolyásolta pozitívan. Habár a kutatás nem reprezentatív, mégis jó alapot nyújthat a 

vizsgálatok további folytatásához, továbbá számos gyakorlatban is hasznosítható 

következtetés levonásához kaphatunk segítséget. Az eredmények szerint különbség 

mutatkozik a tanulók neme szerinti vizsgálatát tekintve, mely szerint a lányok hosszabb 

ideig tartották a nyulakat, jobban oldotta a szorongásukat, illetve összességében is több 

pozitív hatásról számoltak be. Hasonló eredményekre jutottak Bjerke és társai (2001), 

akik szintén rávilágítottak a nemek közti különbségre, mely kutatás alapján a lányok a 
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lovat és a lovaglást részesítik előnyben, szemben a fiúkkal, akik a vadászatot és a 

horgászatot. Az eredmények értékeléséből kiderül továbbá, hogy a kedvtelésből tartott 

nyulak gondozásának egyértelműen pozitív hatásai mutatkoznak a felelősségvállalás, az 

empátia, és a személyes kapcsolatok terén is. Az értékelésből egyértelműen kiderül, 

hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek is szívesen foglalkoznak 

kiállattartással. Nagy potenciál lehet ez a tanítás terén akár az integrálódást, akár az 

együttműködést nézve, illetve a csoportmunka kialakításában is használható lehetne az 

állatok oktatásba történő bevonása. Melson és Fine (2010) megállapításai szerint is 

bizonyított, hogy a hátrányos családi környezetből kikerülő gyerekek megtanulják a 

gyöngédséget, törődést, mely attitűd kihat az interperszonális kapcsolataikra is. Az 

eredmények tekintetében megállapítható továbbá, hogy a biológiai tudás gyarapításához 

is hozzájárul a nyúltartás. Mivel a hagyományos tantermi környezetben történő tanulás 

gyakran unalmas a diákok számára, tanulási motivációjuk lanyhulásának elkerülése 

érdekében célszerű lenne a nem-formális tanulási színterek iskolai oktatásba történő 

beépítésére figyelmet fordítani. Számos tanulmány számol be az iskolán kívüli tanulás 

jótékony hatásairól (Fűz, 2018). 

Összességében elmondható, hogy számos pozitívumot jelent a diákok számára a 

nyulakkal való foglalkozás, melyet mindenképp érdemes lenne népszerűsíteni, és az 

oktatásba integrálni. 

 

Összefoglalás 

Dolgozatunk célja volt annak a vizsgálata, hogy milyen hatással van a középiskolás 

korcsoport személyiségfejlődésére a kisállattartás, továbbá hogy van-e lehetőség abban, 

hogy állatasszisztált tevékenységek segítségével lehet-e motiválni a diákokat, 

ismereteiket bővíteni. A dolgozat első részében bemutattuk a Z generáció főbb 

jellemzőit, továbbá azt, hogy milyen hatással van a digitális világ erre a korosztályra és 

milyen problémák jelentkeznek a középiskolásokat illetően ma az oktatás területén. 

Kifejtettük továbbá, hogy milyen hatásai vannak az állatasszisztált tevékenységeknek, 

emocionális, fizikális és szociális értelemben.  

A dolgozat második részében kvantitatív kutatást végeztünk négy középiskolában. A 

kérdőív által kapott adatokat IBM SPSS 25 statisztikai programcsomag segítségével 

korreláció és kereszttábla elemzés módszerével értékeltük. Az empirikus kutatásom 

eredménye azt tükrözi, hogy a fiúk rövidebb ideig tartottak nyulat, mint a lányok, 

akiknek inkább okozott örömöt, és jobban is oldotta a szorongásukat. Aki hosszabb 

ideig foglalkozott nyúltartással, szívesebben játszott az állattal, továbbá nagyobb 

segítségére volt a tanulásban. Fontos eredmény, hogy a nyulat tartó tanulók kevesebb 

időt fordítottak a digitális eszközökön történő játékra, a telefonhasználatra és többet a 

személyes kapcsolatok kialakítására. Kiemelkedő eredmény a nyúl gondozásában 

mutatkozó kitartás, az állatra való odafigyelés és a személyiséget érintő pozitív hatás. 

További figyelemre méltó eredmény, hogy a nyúltartás a biológiai ismeretek 

gazdagítására és a kommunikációs képességek erősítésére is hatással van. 

Hipotéziseink tesztelésének eredménye bemutatja, hogy iskolatípusonként változó a 

nyúltartással foglalkozó tanulók száma, a legnagyobb arány a Varró István 

Szakgimnázium és a Kenderesi Mezőgazdasági Szakgimnázium mutatkozik. 

Valószínűsíthető, hogy ennek az oka a másik két gimnáziumtól eltérő profil, a 
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szakmunkát tanuló diákok között úgy tűnik népszerűbb ez a tevékenység. A másik két 

intézmény teljesen más típusú képzést biztosít, itt szinte teljesen egyezik a nyulat tartók 

százaléka, 30% körül mozog. Feltételezhető, hogy mivel itt közvetlenül nem 

találkoznak állattartással a képzésük során, továbbá a cél a felsőoktatásba való bejutás, 

ezen indokok miatt kevesebb az állattartással való foglalkozás aránya. 

A kérdőíves kutatásunk eredménye azt tükrözi, hogy érdemes lehet beilleszteni az 

állatasszisztált pedagógiát az oktatásba, természetesen olyan keretek között, amelyet az 

intézmények lehetőségei megengednek. Amennyiben nincs erre lehetőség, az iskolán 

kívüli tanítási helyszínek adta lehetőségeket kellene jobban kihasználni, és annak tanító-

nevelő hatásait megragadni. 
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The effect of pet rabbits on the personality development of high 

school students 

Abstract 

The aim of our study was to examine the impact of pet keeping on the personality development of the high 

school age group, and whether it is possible to motivate students to improve their knowledge through animal 

assisted activities. In the first part we introduced the main features of Generation Z, the impact of the digital 
world on this age group, and the problems that secondary schools face today in the field of education. We also 

explained the effects of animal assisted activities in emotional, physical and social terms. In the second part 

we conducted quantitative research in four secondary schools. The data obtained from the questionnaire were 
evaluated by correlation and cross-table analysis using IBM SPSS 25 statistical software package. The results 

of our empirical research show that boys kept rabbits for a shorter period of time than girls, who were more 

likely to enjoy and relieve their anxiety. Those who have been engaged in rabbit keeping for a longer period 
of time have preferred playing with the animal and have been more helpful in learning. Importantly, rabbit 

owner students spent less time playing on digital devices, using phones, and spending more time on personal 

relationships. Outstanding results are the persistence in caring for the rabbit, the caring for the animal and the 
positive impact on the personality. Another noteworthy result is that rabbit keeping also enhances biological 

knowledge and enhances communication skills. The results of the testing of our hypotheses show that the 

number of students dealing with rabbit farming varies by school type, with the highest proportion being the 
Varró István Vocational School and the Kenderes Agricultural Vocational School. It is likely that this is due 

to a profile different from the other two, which seems to be more popular with apprentices. The other two 

institutions provide a completely different type of training, with the percentage of rabbit support almost 
identical, around 30%. It can be assumed that since they do not directly encounter animal husbandry during 

their training and the aim is to enter higher education, for these reasons the proportion of animal husbandry is 

lower. The results of our survey reflect that it may be worthwhile to incorporate animal-assisted pedagogy into 
education, of course within the limits of the facilities of the institutions. Where this is not possible, the 

opportunities offered by out-of-school learning venues should be better exploited and its teaching / learning 

effects should be seized. 

 
Keywords: pet rabbit, rabbit keeping, personality development, animal assisted education 
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AZ ÁLLATI JÓLÉT VIZSGÁLATA HOBBINYULAT TARTÓK 

KÖRÉBEN 
 

SONTRA Boglárka – BODNÁR Károly 

Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Tessedik Campus 
5540 Szarvas, Szabadság u. 1-3.; boglárkasontra@gmail.com 

 

Bevezetés  

Témaválasztásom egyik irányadója az, hogy érdekelt valójában, mennyire lett népszerű 

dolog a kedvtelésből való nyúltartás és a kisállatot tartók valóban tisztába vannak-e 

annak szükségleteivel, igényeivel és az állattartás követelményeivel. 

Meg szerettem volna tudni, melyek a felmerülő betegségek és problémák, amik 

nehezíthetik, mind a kedvencek, mind a gazdik életét. Érdeklődésem a témában kiterjedt 

a kisállat ajándékozásra is, miszerint az emberek manapság divatból is ajándékoznak 

kisnyulakat (pl. húsvét). Feltételeztem, hogy az állattartók tisztában vannak azzal, hogy 

a kedvtelésből való nyúltartás is felelősséggel jár. 

 

 

Irodalmi áttekintés  

 

A nyúltartás története, a házinyúl eredete 

A nyulak a Lagomorphák csoportjába tartoznak, amik körülbelül 40 millió évvel ezelőtt 

az eocén időszakban Ázsiában terjedtek el. Az első írásos emlék az állatról az 

Óegyiptomiak korában kr.e. 20002500-ra vezethető vissza. A kontinensvándorlásnak 

köszönhetően terjedtek el különböző fajok a föld különféle pontjain, Ausztrália 

kivételével. Manapság több, mint 60 ismert házinyúlfajta található Amerikában és 

Európában. Mindegyik az üregi nyúltól (Oryctolagus cuniculus), amely az egyetlen 

olyan nyúl faj, amit széles körben domesztikáltak.  

A csúcspontot az embereknek a tenyésztésben való érdekeltsége a 19. századtól 

napjainkig érte el. A térségek iparosítása azt is jelentette, hogy egyre nagyobb tömeg 

elkezdett a városokba költözni. A baromfival ellentétben a nyúl volt az az állat, amit a 

farmokról elvittek magukkal az emberek az új lakhelyükre. Igaz, sokan megmaradtak az 

állatok húscélú tenyésztése mellett, mégis a megnövekedett középosztály körében 

elterjedt a kedvtelésből való nyúltartás (Davis, 2010) is. 

 

Házinyúl fajták 

Téves képzetek szerint az őse a mezei nyúl, ám a valóságban az üregi nyúl, amelynek a 

leszármazottjai a mai értelemben vett házinyúl. Élőhelye fenyvesek széle, rövid fűvel 

borított legelők, de akár városi parkokban is találkozhatunk velük. Élelem gyanánt a 

főként lágyszárú növényeket fogyasztja.  

Az oroszlánfejű nyúlnak a különlegességet adó sörény egyöntetűen megjelenik az 

állatokon, csak más mértékben terjedtek el változatai. Ezeket a sokszínű változatok 

főleg az állat nagysága határozza meg, így például Amerikában minél kisebb, míg az 

Egyesült Királyságban minél nagyobb sörény elérése a cél. 
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Az óriás nyúlfajták főleg nagy méreti sajátosságaik után kapták nevüket. Többféle 

változatban, elnevezésben terjedtek el szerte a világon, mint például Belga és Német 

óriás. 

A mutációval létre jött, főleg a merőlegesen álló szőrzete miatt elterjedt a gazdasági 

piacon és a hobby tenyésztők piacán, nem másról, mint a rex fajtákról esik most szó. 

Az új-zélandi fehér nyúl jó technológiatűrő, ha nem természetes környezetben, hanem 

ketrecben tömegesen kell élnie. Tenyésztői igényeket magas fokon ki tudja elégíteni 

termelésben és szaporodásban egyaránt. 

A hústermelésben is kiemelkedő pannon fehér fajta sajátosságaival is megnyeri az 

állattartók szeretetét. A fehér albínó szőre kiegészül pigmentes karmaival és vörös 

szemeivel. Izmos, közepesen szilárd szervezetű nyúlról beszélünk, amelynek 

Magyarországon (Kaposvár) is van tenyésztő állomása (Szendrő és mtsai, 2010). 

 

A hobbi nyúltartás kritériumai 

Minden állatnak, így a nyulak tartásának is vannak költségei. Mielőtt nyulat kezdenénk 

tartani, tudatában kell lennünk vele, milyen anyagi költségeket von maga után. Ha 

tisztában vagyunk a nyúltartás költségvonzatával és az tárgyi követelményekkel, akkor 

már a legelső pillanattól tudjuk biztosítani az állat számára az optimális körülményeket 

(Rooney és mtsai, 2014).  

Ahogyan az embereknek is, úgy az állatoknak is egy kis térre van szüksége a minél 

nyugodtabb élethez. A nyulak a vadonban zsákmány állatok, így a hirtelen feléjük 

irányított mozdulat könnyedén megijesztheti őket. A kutyákkal és macskákkal 

ellentétben nem kedvelik, ha sokáig simogatják vagy nyúzgálják őket (Schepers és 

mtsai,2009). 

 

Élőhelye 

A fémből késszült ketrecek jóval strapabíróbbak és könnyebben is tisztíthatóbbak a 

fából készült társaiknál. Itt nagyon kell figyelnünk állatainknak a talpára és valami féle 

áthidaló eszközt kell kitalálnunk, ugyanis a padlózat könnyen megsértheti őket, ami 

különféle betegségeknek a kezdetét is jelentheti. Manapság már kitaláltak műanyag aljú 

fém ketreceket, ami az állat számára sokkal jobban megkönnyítheti a mindennapi életet 

megelőzve bármi féle irritációt (Szendrő és mtsai, 2010). Ezek mellett vannak, akik a 

szabadtartás hívei, ám ilyenkor kell figyelni az állat védelmére, az időjárással és a 

ragadozókkal szembeni elengedhetetlen védekezésre. 

 

Takarmányozás 

A nyúltáp, mint a tápok általában olyan keveréktakarmányok, amelyek teljes mértékben 

kielégítik az állat táplálóanyag igényét. A nyúltáp szénafélékkel kiegészítve, tökéletesen 

ellátják az állatélettani igényeit. A nyúltáp mellett még számtalan más takarmányforrás 

is fellelhető, mint például a széna félék, zöldtakarmányok, gyökér- és gumós 

takarmányok. 

 

Gyakori betegségek   

„Ép testben ép lélek!” Tudnunk kell, hogy ahogy minden élőlény életében, éppen úgy 

állataink életében is felmerülnek különböző betegségek. 
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A nem fertőző betegségeknél talán a legtöbbet előfordul a talpfekély, amely akkor 

jelenik meg, ha nem helyesen tartjuk az állatot. 

Nem megfelelően szellőztetett, illetve huzatos helyiség eredményeként kötőhártya-

gyulladás is felléphet. 

A nem megfelelő takarmányozás során is felléphetnek betegségek, mint például 

gyomor- és bélgyulladás, amit emésztőrendszer meghűlése vagy hirtelen 

takarmányváltás okoz, vagy akár hasmenést is eredményezhet. 

Sok esetben kórokozók felelősek kisállatunk megromlott egészségéért. A myxomatózis, 

ezek közül sajnos az egyik legsúlyosabb vírusos betegség, amit vérrel táplálkozó 

ízeltlábúak juttatnak kis kedvencünk bőre alá. A betegség meg lehet előzni éves 

oltásokkal, de ha az állat már megfertőződött nem gyógyítható. 

A ragadós nátha másnéven Pasteurellózis, baktériumok által terjedő betegség, amely 

orrnyálkahártya gyulladását és az orr váladékozását eredményezi. Antibiotikumos 

kezelés átjuttathatja az állatot ezen az időszakon. 

A leggyakrabban előforduló külső parazitózis a rühösség, amelyet rühatkák okoznak. 

Irritáció jelenhet meg a nyulak fülén is. Erős vakaródzás és pörkök jelentkeznek az állat 

fülkagylójában. Jobb higiénia és gyógyszeres kezelés ezt hamar orvosolni tudja. 

Az endoparaziták (Eimeria fajok) által okozott egyik legelterjedtebb betegség a 

kokcidiózis. A kokcidiózis egyfajta gyűjtő fogalom a nyulat megbetegítő Eimeria 

fajokra, melyek akár súlyos bél- vagy májgyulladást is okoz hatnak, ami elsősorban 

hasmenést, előbb zöldes, aztán véres széklet, majd magas lázat és végül az állat halálát 

okozza. Az időben észlelt betegség esetén még gyógyszeres kezelés tud segíteni az 

állaton (Sinkovics, 2008). 

 

Állatvédelem, állatjólét 

Az állatvédelem azért alakult ki, hogy az állat és az ember kapcsolatát egyfajta 

szabályzatrendszerbe helyezze. Szükségessé vált ez a lépés, ugyanis a természetből 

domesztikált állatok nem voltak képesek önállóan szükségleteik maximális 

kielégítésére. 

Manapság az emberek és állatok közötti tárgyilagos kapcsolat megszűnt, az emberek az 

állatban inkább társat, mintsem tárgyat látnak. Jámbor (2018) szerint: „Az Ávtv. célja az 

állatvédelem, az emberi felelősségtudat fokozása, valamint az állatvédelem alapvető 

szabályainak meghatározása.”. Ez teljes mértékben összefoglalja az állam által hozott 

rendelet célját. 

Brambell (1965) megfogalmazott 5 sarkalatos állatvédelemi pontot, amit egy 

állattartónak érdemes figyelembe vennie, melyek a következők: 

1.Friss vízzel és megfelelő takarmánnyal hozzájárulni ahhoz, hogy az állat éhségtől és 

szomjúságtól mentes legyen, ez által egészséges életet éljen. 

2.Komfortos élet megteremtése az állatnak, amely különböző külső környezeti 

viszontagságtól mentes és megfelelő pihenő helyet biztosít.  

3.Fájdalomtól, sérüléstől és betegségtől való mentesség vagy ezeknek időben való 

diagnosztikája és kezelése.  

4.Természetbeni viselkedés elősegítése, megfelelő környezet, felszerelés és fajtatársak 

biztosítása az állat igényeihez mérten.  
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5.Stressztől és félelemtől mentes élet biztosítása megfelelő bánásmóddal az állat 

számára. Azok az állattartók, akik az előbbiekben említett állatvédelmi 

vonatkozásokat betartják, illetve figyelembe veszik, megbizonyosodhatnak arról, 

hogy az állataik megfelelő körülmények között élnek. 

 

 

Anyag és módszer  

 

Kutatásom során egy kérdéssor volt a segítségemre. Célom nem csak egy korosztály 

megszólítása, felkeresése, hanem minél színesebb réteg elérése bizonyult lehető legtöbb 

részén az országnak. Kijelöltem egy időintervallumot, amikor a lehető legtöbb embert 

próbáltam megszólítani. Májusban indult meg a kérdőívek kitöltése, de huzamosabb 

része júniusra, júliusra maradt. Többek között választ kaphattam arra a kérdésre az 

állattartóktól, hogy ajándékoztak-e állatot. Itt kisebb kifejtésre is volt lehetőségük. 

Amivel sokan érdekesebbnél érdekesebb válaszokat nyújtottak a számomra. 

 

 

Eredmények és értékelésük 

 

A válaszokat (n = 192) Magyarország szinte minden részéről megkaptuk, de elsősorban 

Békés, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén és Jász-Nagykun-Szolnok megyékből. A 

vizsgált minta összetétele és egyedszáma miatt a vizsgálat eredménye nem 

reprezentatív. A válaszadók 79%-a tart nyulat ebből 52%-uk nő.  

Átlagos életkoruk 30 éves kor volt. A legfiatalabb nyúltartó 10 és a legidősebb 70 éves 

volt. A nyúltulajdonosok 47-47% -a falvakban és városokban él, míg a kérdezők csak 

6% -a él Budapesten. Nem volt különbség a nyúl között birtokosaik, ha családi házban 

vagy lakásban élnek. Alap szinten végzettektől 17,2%, közép szinten végzettektől 

60,3%, míg felsőoktatásban végzettektől 22,5%- kitöltött válasz érkezett. Az állattartók 

között volt, aki egy (28,48%), kettő (29,14%) vagy több (42,38%) nyulat tartottak. A 

válaszadók 48%-a a nyulakat szaporította is nem csak tartotta. Erős kapcsolat mutatható 

ki az egyedek száma és szaporítása között (legalább 2 vagy több nyuluk volt). 

(r = 0,651, p<0,01). A nyúltartók mindössze 60,26%-a eteti nyulát nyúltáppal és 

39,74%-a használ egyéb takarmány forrást. Az 1. táblázatban láthatók a legkedveltebb 

hobbi nyúlfajták. 

 
1. táblázat: Megjelenő nyúlfajták száma és válaszadók arányos eloszlása. 
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Table 1. The rabbit breeds kept by the respondents 

 

Az állatjóllét a fő témám, ezért gondoltam égető kérdésnek tudni azt az információt 

miszerint az állattartók mennyire figyeltek oda kiskedvenceik egészségére és mennyire 

voltak tisztába a kötelezettségeikkel. A nyulak életében sok betegségnek kitettek, ezért 

az éves oltás szükséges ahhoz, hogy elkerüljék életükre veszélyes betegségeket, mint 

például a myxomatózis. A válaszadók mindössze 44%-a vitte el kedvencét 

állatorvoshoz, ami csekély ahhoz képest, hogy vannak kötelező éves oltások, amelyek 

elengedhetetlenek az állatunk életében. 2. táblázatban szeretném bemutattam a 

leggyakrabban felmerült betegségeket.    

 
2. táblázat: A betegségek előfordulási gyakorisága 

 
Table 2. The most frequent health problems 

 

Többek között kérdésként fogalmazódott meg bennem, hogy az állattartók 

ajándékoznak, illetve szívesen ajándékoznak-e másoknak kedvtelésből nyulat, vajon 

mennyire vannak tudatában annak, hogy egy állat mekkora felelősséggel jár. 

Meglepetésemre mindössze a válaszadók 29,8%- ajándékozna vagy ajándékozott 

kisállatot másoknak, míg a válaszadók nagyobb része, 70,2%-a nem ajándékozott 

kisállatot és nem is szeretne. 

A nyúl sorsa többféleképpen alakult. Voltak olyan állattartók, akik tovább tartották, 

elajándékozták, eladták vagy éppen elpusztult náluk az állat. A legtöbb válaszadó 

tovább tartotta, ahogy azt a 1. ábrán jól láthatjuk.  
1.ábra: A nyúl sorsa szerinti százalékos eloszlás. 

 
Figure 1. The fate of pet rabbits 

Held it longer (1); Further donate(2); Sold it (3); Perished (4) 
A válaszadók csekély számban ajándékozták tovább vagy adták el a nyulukat. 
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Következtetések  

 

Az eredmények tudatában arra a következtetésre jutottam, hogy a nyulak kedvtelésből 

való tartása sok minden függvénye, de mégis vannak olyan dolgok, amik nem 

befolyásolják azt, hogy valakinek kisállata lehessen.  

Elmondhatjuk a korosztályokat megvizsgálva, hogy életkortól független az állatok 

tartása. A válaszadók 10 éves kortól egészen 70 éves korig jelennek meg. 

A mért eredmények nem hozhatók kapcsolatba azzal sem, hogy községben, városban 

vagy akár a fővárosban laknak a válaszadók, szóval a nyúltartás független kortól és 

lakóhelytől egyaránt. 

Továbbá nem meghatározó tényező az sem, hogy a kedvtelésből való nyúltartó, milyen 

kvalifikációval rendelkezik. Csupán a biológiai ismerete nagyobb annak, aki magasabb 

végzettséggel rendelkezik. 

A nemek között sem lelhető fel nagy különbség, ha azon tényt vesszük figyelembe, 

hogy melyik nem tart több nyulat. Mindössze arra kellett rá jönnöm, hogy a férfiak 

hamarabb szaporítják az állatot a nőknél, és ők ezáltal több állatot tartanak, mint a 

másik nem. 

A nyúltartók körében nem befolyásoló tényező, sőt nem jár nagy napirendi 

változásokkal az, ha nyulat tart. Ezt lehet úgy is értelmezni, hogy az állattartók 

beépítették a mindennapjaikba az állataik gondozását. 

Az állattartókat az a tény nem befolyásolta, hogy tartsanak e nyulat attól függően hol 

laknak, viszont az meghatározta döntésüket, hogy hány állatot tartsanak. A válaszok 

alapján megfigyelhető az, hogy akik községekben élnek nagyobb számban tartanak 

otthon kedvencet a városban élő társaiknál. A vidékiek nagyobb számban tartották 

kedvenceiket udvaron, szabadon a városiakhoz képest. 

A nyúl társas lény, ha egyedül van stresszes, ami közre játszik a frusztrált 

viselkedésében. Ezen tény birtokában tudnunk kell, hogy azok az állattartók jártak el 

jól, akik ezt figyelembe vették és egynél több nyuluk van. Ami nagyon fontos még, ha 

sok nyúl van kis helyen az is ugyanolyan stresszhatás az állat életében. 

Oda kell figyelni a megfelelő lakóhely kialakításában az állatoknak, hogy a nyúlnak 

legyen mozgás tere, de mégis védve legyen a különböző kitettségektől, mint például 

időjárás és ragadozók. A válaszadók 49%-a ketrecben tartja kis kedvencét, ami az 

előbbiekben említett szempontokból tökéletesen megfelel, és a ketrec fajtájától függően 

imitálható eredeti lakhelyét. A ketrec alapvetően jó csak további vizsgálatot igényelne, 

hogy egy-egy egyedre mennyi hely jut. 

A nyúl megfelelő takarmányozása az életének alapvető feltétele, ezért is fontos tisztában 

lenni egy-egy kezdő állattartónak, hogy mire is van szüksége igazán kiskedvencének. 

Az eredmények részben láthattuk azt, hogy az állattartók nagyobb része különböző 

takarmányok mellett nagy hangsúlyt fektet a nyúltápra. A nyúltáp tartalmazza a nyúl 

igényeinek megfelelően az életéhez elengedhetetlen tápanyagforrást, ám ezt sok esetben 

nem a legolcsóbban lehet beszerezni. Jó volt azzal szembesülni, hogy mégis a 

nyúltartók nagyja költ kedvencére, hogy a lehető legjobb takarmányt tudja számára 

biztosítani. 

Az állatjólléthez kapcsolódva megvizsgálhatjuk, hogy mennyien vitték kedvenceiket 

állatorvoshoz, mert feltehetően azok a nyúltartók beadatták kedvenceikben a kötelező 

oltásokat. Az oltásokkal megelőzhetünk, ahogy a dolgozatomban már többször is 
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említettem olyan betegségeket, amik akár az állatok elhullását is okozhatják, mint 

például a myxomatózis. Sajnos a válaszadók 44%-a vitte szakemberhez nyulát, ami 

csekély ahhoz képest, hogy vannak oltások, amelyeket évente szükséges beadatni az 

állatnak. Az állattartók nincsenek eléggé informálva a védőoltások fontosságáról. 

Vizsgálatom során kíváncsi voltam arra, hogy mennyire kitartó egy-egy állattartó a 

nyúltartásban. Voltak, akik pár napig, hónapig és a legkitartóbbak évekig tartották az 

állatot. Egy nyúl átlagosan 4-5 évig él, így azok, akik egy évnél rövidebb ideig tartották 

a nyulat feltehetőleg nem tudtak vagy nem akartak gondoskodni az állatról vagy 

állatokról. A legtöbb esetben ezek az emberek ajándékba kapták az állatot, és mivel nem 

voltak felkészülve az érkezésére, ezért ők is tovább ajándékozták a nyulakat. A 

válaszadók többsége évekig tartott nyulat, ami erősen a kitartásról árulkodik a 

számunkra. 

Számomra a legnagyobb várakozást az okozta, hogy vajon mit gondolnak az emberek a 

nyulak ajándékozásáról. A véleményem szerint ez elég felelőtlen és etikátlan lépés az 

ajándékozó részéről. A leendő ajándékozott lehet, hogy nem is szeretne nyulat tartani, 

és fogalma sincs milyen kötelezettségekkel jár. Nincs tisztában alapvető dolgokkal, mint 

például mivel takarmányozza, hol helyezze el, milyen állategészségügyi követelmények 

vannak, mik a felmerülő betegségek, amelyek az állatok életére veszélyt jelentenek. 

Továbbá nem kap választási lehetőséget arra, hogy döntsön, ő mit szeretne, ezek nagy 

százaléka tovább ajándékozást eredményez. A válaszadók nagyrésze 70,2%-a azt a 

választ adta, hogy nem ajándékozott és kisebb részük 29,8%-a ajándékozott már nyulat. 

Azok, akik nem ajándékoztak sok esetben úgy tartják, hogy egy állat felelősség és az 

állattartónak saját joga eldönteni azt, hogy szeretne-e állatot, avagy sem. Voltak olyanok 

is, akik eddig azért nem ajándékoztak nyulat, mert még nem volt rá lehetőségük. Ez 

nem tekinthető felelősségteljes gondolkodásnak. Azok, akik adtak már ajándékba 

nyulat, ők általában valamilyen alkalomhoz kötötték, mint például születésnap vagy 

húsvét. Sokan közülük hozzátették, hogy előtte felmérték azt, hogy milyen igény van az 

állatra, és felelősséggel fognak-e vele bánni az új gazdik. 

Ha a Brambell-féle (1965) 5 szempont szerint végignézzük az eredményeket, 

levonhatjuk konklúziót a dolgozat egészére:  

1.Ami a megfelelő takarmányozásról szól, láthatjuk, hogy a válaszadók nagy része 

megfelelően látja el kedvencét vele. 

2.A komfortos élőhely megteremtése az állatnak, ez is valamilyen szinten teljesül, 

ugyanis a ketrec véd az időjárástól és a ragadozóktól egyaránt.  

3.A fájdalomtól, betegségektől való mentesség vagy ezek időben való kezelése, sajnos 

ez fejlesztésre vár, ugyanis a kedvtelésből való állattartók alacsony százaléka jár 

állatorvoshoz és kevesen kapnak védőoltást. 

4.Természetes környezet megteremtése, társak biztosítása. Érvényesül sok állattartó 

esetében, ugyanis a nagyobb arányban vannak azok a válaszadók, akik egynél több 

egyedet tartanak otthon.  

5.Stressztől és félelemtől mentes bánásmód biztosítása. Ezt nagyban befolyásolja az is, 

hogy az állat milyen helyen lakik, hányszor volt már ajándékozva, van e olyan 

betegsége, amit ő érez, de nem lett időben kezelve. A válaszadóknál nagy 

arányban érvényesül a stresszmentes életmód. 
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Összefoglalás  

 

A dolgozatom fő motivációja, mint ahogy azt sokszor említettem is az állatnak a 

védelme állat jólléte volt. Kíváncsisággal vártam mennyire figyelnek a mai kedvtelésből 

való nyúltartók oda az állat igényeire. 

Kutatásom során egy kérdéssor volt a segítségemre, amivel egy kijelölt időintervallum 

alatt próbáltam a lehető legtöbb embert megszólítani.  

A dolgozatom pozitív tanulsága az, hogy a nyúltartók nagy része odafigyel állataik 

takarmányozására, és tisztában van azzal, miszerint egy állat tartása felelősség. Nem 

ajándékozhatunk nyulat olyannak, aki nem szeretné, hogy kiskedvence legyen. Fontos 

tudnunk, hogy a nyulak társas lények, így jó azt tudni, hogy a válaszadók több mint 

70%-a (71,52%) kettőt vagy annál több állatot tart. Számomra meglepő volt azzal 

szembesülni, hogy az állattartók nem tartják annyira fontosnak kedvenceik állatorvos 

által való rendszeres vizsgálatát, mint az elvárható lenne. 

A véleményem az, hogy az állattartókban nyomatékosítani kéne azt, hogy állataink 

védelme és megfelelő védőoltásokkal való ellátása meghosszabbíthatja kis kedvencük 

életét. 

Eredményeim nem reprezentatívak, de jó alapot szolgáltatnak a kérdőív pontosításához, 

a további vizsgálatokhoz. 
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Study of animal welfare aspects among pet rabbit owners 

 

The Europen legal regulation of rabbit keeping is concentrating on rabbit husbandry in farm environment, but 

more and more urban people have pet rabbit. A study was done with questioners (n=192). The query was 
focused on the following: how can become somebody an owner, what kind of breeds are the most popular, 

what kind of housing and feeding methods are used, what kind of animal health problems are occured, how 

much is known of the biology of the rabbit, what is the fate of the rabbit. All in all, we were looking for the 
question of whether pet rabbit keeping is appropriate for the domestic rabbit needs and welfare requirements. 

Most of the rabbits were kept incages and were fed with pellet, but they are not as conscious in the prevention 

of diseases as in the gift of a living animal. 
 

Keywords: pet, rabbit, animal care, animal welfare, survey 
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AZ ÖNTÖZÉSTECHNIKA FEJLESZTÉSE AZ ESŐSZERŰ 

ÖNTÖZŐBERENDEZÉSEK KORSZERŰSÍTÉSÉVEL 

TÚRI Bence – VIRÁG Sándor 

Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Tessedik Campus 
5540 – Szarvas, Szabadság u. 1-3. turibence1@gmail.com, virag.sandor@gk.szie.hu 

 

Bevezetés 

Dolgozatom témája az esőszerű öntözőberendezések korszerűsítése. Ezt a témát 

aktuálisnak tartom a jelenleg is folyamatban lévő klímaváltozások miatt, amelyek 

sokszor csapadékmentes időszakokkal járnak. Szántóföldi növénytermesztésben a 

víznek nagyon fontos szerepe van, ugyanis a megfelelő időben és mennyiségben 

kijuttatott csapadék növeli a terméshozamot, megvédi a kultúrát az esetleges 

kárszenvedéstől. Erre a problémára megoldást jelenthet az öntözés, mind az új 

rendszerek építése, mind a régi berendezések korszerűsítése is. A régi rendszerek 

korszerűsítését sokszor előnyösebbnek tartom, mert ha már az adott területen valaha 

volt öntözés, akkor vízjogi engedéllyel rendelkeznek. Ha a víz vételezése megoldott 

volt, akkor bizonyára napjainkban is megoldható, akár több-kevesebb átépítéssel. A 

felújítással kevesebb hulladékot termelünk, ami szintén fontos tényező a 

környezetvédelem szempontjából. Valamint a jelenlévő pályázatokat is szem előtt 

tartva, igen gazdaságosan megoldható a kivitelezés. 

A dolgozatban szereplő Valmont6000 típusú önjáró, frontálisan mozgó szárnyvezeték 

(lineár), öntözőberendezés jelenlegi munkahelyem, a Magtár Kft. partnerénél, 

Fábiánsebestyénen található. Témaként e berendezés korszerűsítésének 

esettanulmányként való leírását, felújítás előtt és után a munkaminőségi vizsgálatok 

elvégzését és kiértékelését választottam. 

Irodalmi áttekintés 

Régészeti kutatások alapján már az időszámításunk előtti 6. évezredben is voltak az 

öntözés kezdetlegességére utaló jelek. (Öntözés Múzeum weboldala) 

A hazai öntözés a szórvány öntözések időszakával indult, amely egybeesik a 

rizstermesztés Magyarországon való meghonosodásával. Tessedik Sámuel 1786-ban 

egy akkor megjelent tanulmányában vetette fel először a rétöntözés gondolatát. 

Kiterjesztése a teljes Alföldre az 1840-es évekre tehető. Az első öntözőcsatorna 

megvalósítása az I. világháború időszakára tehető. 

Napjainkban a mezőgazdaságot és az öntözést támogató politikai háttérnek és az ennek 

következményeként létrejövő állami támogatásoknak köszönhetően az öntözés 

fejlődésnek indult. (Agrárgazdasági Kutató Intézet, 2011) 

Az öntözés hatása a talaj hőgazdálkodására sokoldalú. Az öntözővíz közvetlenül 

változtatja meg a talaj hőmérsékletét, legtöbbször hűti. A talajban lévő három fázis 

(szilárd, folyékony, légnemű) közül a víz felmelegedésére szükséges a legtöbb energia, 

ezért a talaj víztartalma nagyban meghatározza a felmelegedés időtartamát. A nagyobb 

víztartalmú talajok lassabban, míg a kevesebb víztartalmúak gyorsabban melegszenek 
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fel. A lehűlés ennek értelmében fordítottan megy végbe, a nagy víztartalmú talajok 

lassan, míg a kis víztartalmúak gyorsan hűlnek le. (Őstermelő-Huzsvai L.) 

A víz kijuttatásának módját az öntözni kívánt terület típusa és minősége, az öntözni 

kívánt növények fajtája és vízigénye, illetve a vízkészlet nagysága határozza meg. 

A felületi öntözési mód a legrégebbi öntözési mód a világon. Ezzel a módszerrel a vizet 

a talaj felületén juttatjuk el a növényhez. A víz mozgása alapján megkülönböztetünk 

árasztásos és csörgedeztetéses, valamint barázdás öntözési módot. 

Felszín alatti öntözés, más néven altalajöntözésnek is hívják. Az öntözővíz a talaj 

felszíne alatt, a művelés által nem érintett talajrétegben, az ott elhelyezett csövekben 

mozog és oszlik szét, alulról áztatja a termőréteget. Szerkezeti adottságai és mélysége 

miatt nem akadályozza a felszíni talajművelést. Két típusát különítették el, melyek a 

nyílt csatornás (árkos) altalajöntözés és a csöves felszín alatti öntözés. 

A mikroöntözés az a módszer, ami a vízben szegény területek korlátozott vízkészletének 

hasznosítását teszi lehetővé. Az energiatakarékosság és a környezetkímélés ezzel az 

eljárással valósítható meg a legjobban. Zárt vezetékrendszerben, alacsony nyomással 

időegység alatt kis mennyiségben juttatjuk a vizet a talajba. A teljes felszínt nem 

öntözzük, csak a növényekhez, növénysorokhoz adagoljuk a vizet. Két típusát 

különítjük el, a csepegtető és a mikroesőztető öntözést. (Ligetvári, 2011) 

Esőszerű öntözési mód a legelterjedtebb formája a víz kijuttatásának a termőföldre. Az 

öntözővíz hasonlóan a természetes eső hullásához, a levegőből cseppek formájában jut 

el a talajra és a növényre. A vizet csövekben, nyomás alatt vezetjük a kijuttatás helyére 

szórófejeken keresztül. Az eljárás minőségét a szórófej vízadagolási egyenletessége 

határozza meg. A felszíni öntözési módokhoz képest jelentősen jobb a vízmegtakarítás. 

Lehetőség van tápanyagok, oldatok, műtrágyák egyidejű kijuttatására is. 

Munkaerőigénye az automatizált rendszer miatt alacsony, a szakszerű kezelés könnyen 

elsajátítható. (Szlivka F., 2002) 

Napjainkban a legelterjedtebb öntözőberendezések a következők: 

Csévélhető tömlős öntözőberendezések. A berendezés áttelepítésének megkönnyítése 

céljából a tömlők dobra csévélhetők, és lehetnek alaktartók, illetve lágyak. A gépek 

kerekes alvázból, azon elhelyezett csévélődobból, tömlőből, szórófejkocsiból, 

hajtóműből, biztonsági és szabályozó kiegészítésekből állnak. 

Körbenjáró (center pivot). A körbenjáró berendezésekre jellemző, hogy a néhány tíz 

métertől a néhány száz méterig terjedő hosszú csővezeték egymástól 25-55 m 

távolságban elhelyezett kocsikon (tornyokon) nyugszik. A vezeték egyik vége a 

vízkivitelhez rögzített, amely körül az óramutató járásához hasonlóan körben jár, és 

folyamatos mozgás közben öntöz.  

A frontálisan mozgó (lineár). Az öntözőberendezés szerkezeti kialakításban az előzőhöz 

hasonló, de nem körpályán, hanem a csővezeték tengelyére merőleges irányba halad és 

folyamatosan öntöz. Az üzemeltetése teljesen automatizált, egyes típusok hidránsról, 

mások nyílt csatornáról üzemeltethetők. 

A precíziós öntözés elvének alkalmazása egyre elterjedtebb az esőszerű öntözésben. A 

precíziós növénytermesztés annak a felismerésnek lett az eredménye, hogy a 

termőterület sok szempontból nem tekinthető homogénnek. A termőhelyhez igazodó 

termesztéstechnológiákban az egyes műveleteknél a művelés, anyagkijuttatás – így az 

öntözés is – a termőhely adottságaihoz igazodik, vagyis táblán belül változik. 
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Az esőztető öntözés változatai közül a center pivot és a lineár berendezések a 

legalkalmasabbak arra, hogy a precíziós öntözés elve és gyakorlata megvalósítható 

legyen. A 2000-es évek eleje óta igen komoly fejlesztések történtek a jelentősebb 

gyártóknál, így elérhetővé vált az a speciális technika, amely feltétele a 

termőhelyspecifikus öntözésnek. Az önjáró öntözőberendezésekkel végezhető VRI 

(Variable Rate Irrigation) öntözés változtatható vízadaggal biztosítja a termőhely egyes 

részeinek igény szerinti vízpótlását. 

Anyag és módszer 

A felmért, átalakított és vizsgált öntözőrendszer telepítésének helyszíne, jelenlegi 

munkahelyem a Magtár Kft. partnerénél, Fábiánsebestyénen található. A berendezés 

üzembe helyezésének ideje 1982. Az öntözőberendezés vízellátása a Holt-Körösből 

történik, leginkább felszíni csatornákon keresztül. A berendezés felszíni csatornából 

kapja meg a vizet, melynek hossza 2,9 kilométer. A csatorna az öntözés alá vett tábla 

közepén halad végig. A dízelmotoros szivattyú a szívóágon és szívókosáron keresztül 

emeli ki a vizet a csatornarendszerből.  

A Valmont6000 típusú önjáró frontálisan mozgó szárnyvezeték (lineár) víz- és 

energiaellátását dízelmotoros szivattyú és áramfejlesztő biztosítja, amely a rendszer 

közepén, a motoros kocsin helyezkedik el. Az öntözőtagok mozgását elektromos 

hajtómotorok biztosítják, melyek kardán keresztekkel és tengelyekkel kapcsolódnak a 

kerékhajtóművekhez. A szárnyelemek egymáshoz kapcsolódását gömbcsapok 

biztosítják, a cső csatlakozás gumitömlővel történik. 

Az öntözőrendszer kétszer kilenc öntözőtagból áll. Oldalanként az első három öntözőtag 

egyenként 50 méter, az azt követő hat tag egyenként 57 méter hosszú. A berendezés 

összes hossza a két végkonzollal együtt 1024 méter. Az öntözőrendszeren ütközőlapos 

típusú szórófejek találhatók, melyek közvetlenül az öntözőcsőbe vannak telepítve. A 

vízeloszlás pontossága miatt a fúvókázás mérete a gép két vége felé haladva növekszik. 

A szórófejek változó távolságra helyezkednek el egymástól a kijuttatás egyenletessége 

miatt. Az öntözőgép a központi kocsin elhelyezett kezelőpanellel vezérelhető.  

Az öntözőberendezés átvizsgálása, felmérése után próbaüzemet tartottunk. Ezután 

elvégeztük az eredeti, átalakítatlan rendszer csapadék eloszlására vonatkozó méréseket. 

A méréseket feljegyeztük, majd kiértékeltük. Ezt követően a berendezésen szórófejeket 

cseréltünk, új, belógatott Nelson Rotator típusú változatra. Újabb méréseket végeztünk, 

melyeket táblázatba rendeztük és kiértékeltük. A kiértékelő munkát követően az 

öntözőrendszer teljes felújítását kezdtük el. Ebbe a munkálatba tartozott: dízelmotoros 

szivattyú és áramfejlesztő, kezelőpanel, villanymotorok, kerékhajtóművek, 

kardánkeresztek, gumiabroncsok, öntözőtagok kormányzását biztosító berendezések és 

kapcsolódobozai cseréje. A felújítás után újabb csapadékmérések következtek. 

Mind a három mérést a berendezéssel párhuzamosan kihelyezett csapadékmérőkkel 

végeztük 5, 20 és 30 mm öntözővíz kijuttatásánál. A fúvókázás és a felújítás után a 

lineárra merőlegesen is kijuttatás egyenletességet mértünk 20 mm-es beállításnál. A 

mérőedényeket az öntözőrendszer hosszából adódóan 10 méter távolságra helyeztük el 

egymástól, a talajtól 0,6 méter magasra, a lineárhoz képest párhuzamos irányban. A 

berendezésre merőleges méréseknél a lineár közepétől minden második öntözőtag alá és 

attól 10, 15, 20 és 25 méteres távolságra helyeztük el a csapadékmérőket. A 
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mérőhengerekben lévő csapadék mennyiséget a hitelesítésnek megfelelően korrigáltuk. 
A méréseket 1-2 m/s szélsebesség és 24-28 0C-os léghőmérséklet mellett végeztük el. 

Eredmények és értékelésük 

Az 1. számú mérőedény a berendezés fix oldalának kilencedik öntözőtagja végén, a 45. 

pedig a központi kocsinál helyezkedett el. A központi kocsi túloldalán, a szabad oldalon 

a 46. mérőhenger sorszámozással kezdtünk, ami a kilencedik torony végén a 90. 

edénnyel végződött.  

Állapot felmérés 

Valmont6000 típusú önjáró frontálisan mozgó szárnyvezeték (lineár) körüljárásával 

kezdődtek a felmérési munkák. Az öntözőgépet előző szezonokban is használták, a 

partner és a kezelő elmondása alapján sokszor megkésve tudták befejezni az öntözést. A 

partner szeretné, ha hatékonyabban menne az öntözés, kevesebb vízveszteséggel járna, 

mely magával vonzza a kijuttatás egyenletességét is, valamint kevesebb 

meghibásodással, ezáltal kisebb taposási kárral és munkaerő igénnyel zárhatnák az 

öntözési szezonokat. 

Felújítás előtti csapadékmérés 

Az eredeti 1840-es motorfordulat (főtengelyfordulat/perc) helyett 1970-1990-es 

fordulatszámon kaptuk meg a megfelelő 480 V feszültséget, ami az öntözőrendszer 

áramellátásához szükséges. Megállítottuk a lineárt és a dízelmotort is. Ezt követően 

vákuumszivattyús vízfelvételt csináltunk, beindítottuk a dízelmotort. 1990-es fordulaton 

megkaptuk a 480 V feszültséget, fokozatosan kinyitottuk a főelzáró pillangószelepet, 

majd áramot adtunk a lineár kezelőpaneljének és elindítottuk az öntözőberendezést. A 

víz kiért a berendezés két végére, ekkorra felépült az üzemi nyomás, mely az előírt 320 

kPa helyett 260-265 kPa között mozgott. 

5 mm-re beállított kijuttatott mennyiségnél az öntözőrendszer haladási sebessége 71,4 

méter/ óra, ekkor 60%-on üzemelt a lineár. Az ehhez kapcsolódó 1. ábrán a kijuttatott 

mennyiség eloszlása látható, amely nagyon ingadozó értékeket mutat. 

 
1. ábra. Felújítás előtt, 5 mm-re beállított kijuttatás eloszlása 

Figure 1. Before modernization, nozzle adjusted to 5 mm per (distribution of) application 

Az átlagos vízborítottság (h) 5,3 mm, a kijuttatott mennyiség egyenletessége Cu = 

51,88%, amely meg sem közelíti az előírt 75-92%-ot. Ennek oka a belépéskor sem 

megfelelő víznyomás (260 kPa), mely a gép végére érve még alacsonyabb nyomást 130 

kPa-t mutatott. A gép fix oldalának vége lassabb, a szabad oldal vége pedig gyorsabb 
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mozgású, ennek oka az öntözőgép nem megfelelő, illetve lassú kormányzására 

vezethető vissza. Az öntözőcsőben, túl magasan elhelyezkedő szórófejezés miatt nagy a 

sodródás.  

A következő beállítás 20 mm, ekkor a gép haladási sebessége 17,85 m/h, üzemelése 

15%-os. A 2. ábrán ezen beállítás kiértékelése látható. A vízborítottság átlagos értéke 

13,15 mm, egyenletessége Cu = 69,87%, amely szintén nem éri el az előírt százalékot. 

 
2. ábra. Felújítás előtt, 20 mm-re beállított kijuttatás eloszlása 

Figure 2. Before modernization, nozzle adjusted to 20 mm per (distribution of) application 

A fix oldalon ismét nagy kiugrások láthatóak, a szabad oldal viszont egyenletesebb 

eloszlást mutat. Az öntözőgép kormányzásának működése megegyezik az előző 

mérésnél tapasztaltakkal. A 11-es és a 20-as számú mérőedények közötti 

megnövekedett kijuttatott mennyiségek oka, a kormányzásból adódó lassabb mozgás, 

illetve hogy a berendezés e részén még nem jelentkezhetett számottevő nyomásesés. 

30 mm kijuttatott mennyiség beállításánál az öntözőrendszer haladási sebessége 11,9 

m/h, ekkor 10%-on üzemeltettük a lineárt. A 3. ábra ezen beállítottságnál való 

csapadékeloszlást ábrázolja.  

 
3. ábra. Felújítás előtt 30 mm-re beállított kijuttatás eloszlása 

Figure 3. Before modernization, nozzle adjusted to 30 mm per (distribution of) application 

A kijuttatott átlag mennyiség 20,17 mm, eloszlása Cu = 72,03%. A szivattyú után mért 

nyomás ismét 260 kPa, a berendezés két végén ugyan azt a nyomáscsökkenést észleltük, 

amit az előzőekben is. A lineár kormányzása az előző két méréshez képest az ellentettjét 

mutatja. Az öntözőberendezés ezzel a mozgással próbálja a nyomvonalon tartani magát, 

ami a gép két végpontja közötti nagymértékű eloszláskülönbséget okozza. 
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Szórófejek cseréje utáni csapadékmérés 

Az eredeti szórófejezés ütközőlapos kivitelű volt. A fúvóka méretükből adódóan 

gyakran eldugultak és kisméretű csepp előállítást végeztek, némelyik inkább ködösített, 

mint öntözött, emellett a talajtól is magasan helyezkedtek el. Sodródási veszteségük 

igen jelentős volt. A felső szórófejezést, belógatott ejtőcsöves változatra cseréltük. 

Nelson típusú 10 psi-s (70kPa) nyomásszabályzó a fém súllyal, valamint az Nelson 

Rotator A3030 típusú szórófej test a forgatható, zárható fúvókával kapott helyet. A 

fúvóka méret az öntözőgép két vége felé növekszik a kijuttatás egyenletessége miatt. 

Ezek a szórófej testek már forgótányéros kivitelűek. A fúvókák 2,7 méterre 

helyezkednek el a talaj felszínétől.  Az új szórófejek felszerelése után ismét elvégeztük 

a csapadék eloszlásának felmérését. 

5 mm-re beállított kijuttatott mennyiségnél a 4. ábra mutatja be az eloszlás mértékét. A 

kijuttatott átlag csapadék mennyisége 4,98 mm, az eloszlás mértéke Cu = 76,5%. 

 
4. ábra. Szórófej csere után, 5 mm-re beállított kijuttatás eloszlása 

Figure 4. After nozzle exchange, nozzle adjusted to 5 mm per (distribution of) application 

Az eredeti szórófejezéshez képest, itt már a legmagasabb vízborítás mértéke 3 mm-el 

haladja meg a beállított értéket, nem pedig 7 mm-el. A legalacsonyabb vízborítás 3mm-

el kevesebb a beállítottnál, nem úgy, mint szórófejezés előtt 5mm-el. A lineár 

kormányzásából adódó egyenlőtlen eloszlás, ugyanúgy tapasztalható, mint az eredeti 

állapotban, csak most kisebb mértékű, a csapadéksodródás csökkenése miatt. Az 

öntözőgép két végén ismét tapasztalható a nyomásesés, melynek mértéke hasonló az 

előzőeknél mértekhez. 

20 mm kijuttatott mennyiség beállításánál az eloszlást az 5. ábra mutatja. A kijuttatás 

átlaga 19,27 mm, Cu = 88,42%. 

 
5. ábra. Szórófej csere után, 20 mm-re beállított kijuttatás eloszlása 

Figure 5. After nozzle exchange, nozzle adjusted to 20 mm per (distribution of) application 
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Az öntözőgép közepétől fix- és szabadoldal felé számított 4-4 öntözőtag egyenletessége 

kifejezetten jónak mondható. Ez abból adódhat, hogy a kormányzásból eredő haladási 

sebesség eltérések itt nem jönnek létre oly mértékben, mint a két oldal végén.  

A következő beállítás 30 mm, ezt pedig a 6. ábra mutatja be. A kijuttatás átlaga 29,14 

mm, eloszlása Cu = 91,25%. A rendszernyomás megfelelő az előző mérésekével. 

 
6. ábra. Szórófej csere után, 30 mm-re beállított kijuttatás eloszlása 

Figure 6. After nozzle exchange, nozzle adjusted to 30 mm per (distribution of) application 

 Az ábrán is jól látszik, hogy a két végső ponthoz közeledve egyre jobban leromlanak az 

értékek, ami ugyan csak a lineár kormányzásából és a nyomás csökkenésből adódik. 

20 mm-es beállításnál az öntözőrendszerre merőlegesen is végeztünk csapaték 

eloszlásmérést, amit a 1. táblázat mutat be. A lineártól egyvonalban 10, 15, 20 és 25 

méterre helyeztük el a csapadékmérő hengereket. Az ábrán jelzett tornyok között, azaz a 

központi kocsitól a lineár két vége felé haladva minden második torony közé került. A 

kijuttatás átlag vízborítása 19,5 mm, az egyenletessége Cu = 90,25%. 

1. táblázat. Szórófej csere után, merőlegesen vizsgált kijuttatás eloszlása 

Mérőhengerek
Elhelyezés a 

tornyok között
10m 15m 20m 25m

1.sor fix 8-9 13 18 18 18

2.sor fix 6-7 16 19 26 20

3.sor fix 4-5 21 21 22 19

4.sor fix 2-3 20 19 21 21

5.sor fix 0-1 22 21 20 20

6.sor szabad 0-1 21 19 20 22

7.sor szabad 2-3 19 20 18 20

8.sor szabad 4-5 22 21 18 20

9.sor szabad 6-7 25 19 15 21

10.sor szabad 8-9 18 18 12 17

20 mm-re állított kijuttatott mennyiségnél

Cu : 90,25 %

Átlag : 19,5 mm

 
Table 1. Ater nozzle exchange, (distribution of) perpendicular application examined  

A berendezéstől 10 méterre láthatóan a fix oldal vége gyorsabban haladt, mint a szabad 

oldal. 15 méterre az öntözőgép mind a két végét egyformán hajtotta. Tovább haladva 20 

méterre ellentétes kormányzás vehető észre, az első mérőhenger sor értékeinek ellentéte 

tapasztalható. 25 méterre lévő mérőpoharak tartalmát kielemezve ismét egyenletes 

szóráskép figyelhető meg. 
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Felújítás utáni csapadékmérés 

A John Deere motoros szivattyút és áramfejlesztőt, nagyon keserves volt üzemeltetni, a 

motor hűtőjében folyamatosan pótolni kellett a folyadékot, ugyanis üzemeltetése során 

nem csak üzemanyagot fogyasztott, hanem hűtőfolyadékot is, ez valószínűleg a motor 

hengerfejes állapota miatt történt. Az áramfejlesztő pontos beállításával sem tudtunk 

fokozni a feszültség értékét. 1990-es fordulatszámon kaptuk meg a 480 V feszültséget. 

Ez a magas motorfordulat és a kopásból eredő hézagnövekedés nagyobb üzemanyag 

fogyasztáshoz vezetett. A gyári előírt 18-20 liter/óra fogyasztás, számításaink szerint 

27-29 liter/órára növekedett. A szivattyú Cornell 5RB típusú. A mi esetünkben a 

megnövekedett motorfordulat mellett, a szivattyú fordulatszáma is 1990 ford./perc-re 

növekedett. A szivattyú után mért rendszernyomásunk még így sem érte el az előírt 320 

kPa értéket, csak a 260 kPa-t. Ennek oka a szivattyú szállítókerekének nagymértékű 

kopásából ered. Ezért új Iveco dízelmotoros szivattyú és áramfejlesztő egységet 

szereltünk be, ennek paraméterei a következők: Iveco Stage IIIA Tier 3 N67 ENT 

175kW dízelmotor, Cornell 6RB Run-dry teljesítmény 300-900 m3/h, Mecc Alte 25 kW 

szabályozható áramfejlesztő. A régi kezelőpanelt, beázásos, zárlatos problémái miatt új 

érintőkijelzős Reinke típusú panelre cseréltük. Minden öntözőtag tornyán szükséges 

volt a villanymotort lecserélni beázások, zárlatok miatt. A régi, álló Valmont típusú 

helyett, fekvő és hő védelemmel rendelkező Reinke villanymotorokat szereltünk fel. 

Továbbá az összes kerékhajtóművet lecseréltük UMC típusú változatra. Az öntözőgép 

haladási sebessége változatlan maradt az eredetihez képest. A megrepedezett, széttört 

kardánkereszteket is újra cseréltük. Az összes gumiabroncsot cserélnünk kellett. Tovább 

haladtunk a felújítással, minden öntözőtag új kormányzási rendszert kapott, Reinke 

Retro Kit precíziós kormányzás típusút. Ezen szerkezetek cseréjével együtt járt minden 

toronykapcsoló doboz cseréje is, melyek Reinke típusú duplafalú, zárt elektromos 

kapcsolódobozok. Ezekkel az átalakításokkal kizárhatóvá tettük a szezonban 

bekövetkezhető beázásokból adódó elektromos zárlatokat. Az üzemanyag fogyasztás is 

takarékosabbá vált. A felújítás után ismételt csapadékeloszlás egyenletességi méréseket 

végeztünk, az előzőeknek megfelelően. 

5 mm-re beállított kijuttatott mennyiségnél a mért értékeket a 7. ábra mutatja. Az 

átlagos vízborítottság 4,7 mm, az eloszlás egyenletessége Cu = 78,5 %. A belépő víz 

nyomása 330 kPa, melyet a szivattyú után mértünk, ekkor a motorfordulatunk 1820 

volt. A rendszer két végén ismét nyomáscsökkenés volt tapasztalható, 240-245 kPa 

értékeket mértünk. 

 
7. ábra. Felújítás után, 5 mm-re beállított kijuttatás eloszlása 

Figure 7. After modernization, nozzle adjusted to 5 mm per (distribution of) application 
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A legalacsonyabb vízborítás 2 mm, a legmagasabb pedig 8 mm. Tehát közel sem akkora 

az eloszlásbeli különbség, mint az öntözőgép felújítása előtti. A fúvókázás után mért 

eredmények nagyon hasonlóak ehhez a méréshez. 5 mm-re beállított kijuttatásnál nehéz 

nagyobb eltéréseket produkálni, mert a csapadék mennyisége kevés. 

A következő beállítás 20 mm, ezt a 8. ábra mutatja be. Az átlagos vízborítás 19,61 mm, 

az eloszlás Cu = 92,81 %. Ennél a beállításnál jobban látható eredményeket kaptunk, 

mint az előző 5 mm-es beállítottságnál.  

 
8. ábra. Felújítás után, 20 mm-re beállított kijuttatás eloszlása 

Figure 8. After modernization, nozzle adjusted to 20 mm per (distribution of) application 

A belépő és a rendszer két végén való víznyomása az előző mérésnek megfelelő értéket 

mutatott. Az ábra is jól mutatja, hogy mennyit változott a kijuttatás egyenletessége, a fix 

és szabad oldal végén nem lép fel nyomás hiány, ezért ott is a megfelelő kijuttatás 

valósult meg. Az öntözőgép kormányzásának korszerűsítése is sokat segített a lineár két 

végén való csapadékeloszlás egyenletesség javításán. A berendezés közepétől számított 

7-7 öntözőtag igen jó eloszlást mutat. Az utolsó 2-2 öntözőtag a kormányzásból adódó 

sebesség változás miatt kissé kevesebb, vagy több csapadék kijuttatással szolgál. A 

legalacsonyabb vízborítás 17 mm, a legmagasabb 23 mm. Ezeket az értékek a 

berendezés két végén mértük, mint ahogy ezt az ábra is mutatja. 

30 mm kijuttatott mennyiség beállításnál az átlagos vízborítottság 29,62 mm, az eloszlás 

egyenletessége Cu = 94,25%.  Ezt az egyenletességet a 9. ábra mutatja. 

 
9. ábra. Felújítás után, 30 mm-re beállított kijuttatás eloszlása 

Figure 9. After modernization, nozzle adjusted to 30 mm per (distribution of) application 

 A legkisebb vízborítottság 25 mm, a legmagasabb pedig 34 mm. A rendszernyomás 

megfelel az előző két mérésnek. Az ábrán jól látható az előző (20 mm-es) mérés 

ellenkező vízkijuttatás egyenletessége. Az előző esetben a fixoldal vége lassabban 

haladt, a szabadoldal vége pedig gyorsabban, ez a jelenlegi mérésnél épp ellentétet 
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mutat. Itt is jól látható, hogy a berendezés közepétől mind két irányba 7-7 öntözőtag 

közel egyenletes vízborítást eredményezett.  

Az öntözőberendezésre merőlegesen is elvégeztük a csapadék eloszlásának 

egyenletességét mutató méréseket, ezt ismét 20 mm-es beállításnál tettük, ahogyan a 

szórófejezés után. Ezt az eloszlást a 2. táblázat mutatja. A mérőhengereket ugyan úgy 

10, 15, 20 és 25 méterre helyeztük el a berendezéstől, középről indulva minden második 

torony alá. Az átlagos vízborítás 19,8 mm, az eloszlás egyenletessége Cu = 94,89%.  Az 

előző merőlegesen végzett méréshez hasonlóan, jól látható az öntözőgép kormányzási 

munkája. 
2. táblázat. Felújítás után, merőlegesen vizsgált kijuttatás eloszlása 

Mérőhengerek
Elhelyezés a 

tornyok között
10m 15m 20m 25m

1.sor fix 8-9 23 21 18 20

2.sor fix 6-7 21 21 19 19

3.sor fix 4-5 21 20 19 21

4.sor fix 2-3 19 18 20 20

5.sor fix 0-1 20 21 20 19

6.sor szabad 0-1 21 20 19 18

7.sor szabad 2-3 18 19 20 20

8.sor szabad 4-5 19 18 21 19

9.sor szabad 6-7 20 19 20 18

10.sor szabad 8-9 18 20 23 21

20 mm-re állított kijuttatott mennyiségnél

Átlag: 19,8

CU%: 94,89  
Table 2. After modernization, (distribution of) perpendicular application examined 

Az átlagos vízborítás 19,8 mm, az eloszlás egyenletessége Cu = 94,89%.  Az előző 

merőlegesen végzett méréshez hasonlóan, jól látható az öntözőgép kormányzási 

munkája. Ebben az esetben kisebb eltérések keletkeztek, ami a pontosabb, gyorsabb 

kormányzási munkának tudható be. A legalacsonyabb vízborítás 18 mm volt, a 

legmagasabb pedig 23 mm, amely jobbnak ítélhető az előző mérésnél tapasztalt 12 mm 

és 26 mm eredményeknél. A következő grafikon a felújítás előtti és utáni 

csapadékeloszlást mutatja be 20 mm beállított csapadék kijuttatásnál. (10.ábra) A 

korszerűsítés előtt a legalacsonyabb vízborítás 6 mm, a legmagasabb pedig 26 mm, az 

átlag 13,15 mm volt. Most már a legmagasabb 23mm, a legalacsonyabb pedig 17 mm, 

az átlag 19,61 mm. A korszerűsített berendezéssel sokkal jobb eloszlást értünk el, amely 

az előírt értékeknek megfelelt. 

 
10. ábra. Felújítás előtt és után 20 mm-re beállított kijuttatás eloszlása 

Figure 10. Before and after modernization, nozzle adjusted to 20 mm per (distribution of) application 
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Következtetések 

A csapadékmérés három különböző időpontban valósult meg. A lineár eredeti 

állapotában, az öntözőgépre párhuzamosan történt méréseknél az eloszlás nem jó 

értékeket mutatott. A különböző beállított csapadékmennyiségeknél, 5 mm-nél (Cu = 

51,88%), 20 mm-nél (Cu = 69,87%), 30 mm-nél (Cu = 72,03%). A lineáron a felső 

fúvókázást belógatott ejtőcsöves változatra cseréltük. Ezután is csapadékmérést 

végeztünk, az öntözőgépre párhuzamosan, az előzőeknek megfelelően beállított 

csapadékmennyiségeknél, 5 mm-nél (Cu = 76,5%), 20 mm-nél (Cu = 88,42%), 30 mm-

nél (Cu = 91,25%).  A lineárhoz képest merőlegesen elhelyezett mérőhengerek 

csapadékeloszlás egyenletessége (Cu = 90,25%). Ezek az eredmények már az előírt (Cu 

= 75-92%) egyenletességnek megfeleltek. A korszerűsítés után folytattuk a kijuttatott 

csapadékmérését. A korábbi mérésekhez hasonlóan, 5 mm-nél (Cu = 78,50%), 20 mm-

nél (Cu = 92,81%), 30 mm-nél (Cu = 94,25%). Az öntözőgéphez képest merőlegesen 

mért eloszlás (Cu = 94,89%). A felújítás utáni eredmények jóval nagyobb 

hatékonyságot mutatnak, pontosabb csapadékeloszlást biztosít a berendezés, ezáltal a 

csapadék veszteség is kisebb.  

Összefoglalás 

A dolgozatom megírásának célja a Valmont6000 típusú frontálisan mozgó 

szárnyvezeték (lineár) korszerűsítésének és vizsgálatának esettanulmányként való 

leírása. Felújítás előtti és utáni a munkaminőségi vizsgálatok elvégzése és kiértékelése. 

Évről-évre nagyobb szerepet kap a mezőgazdaságban az öntözés, ennek oka a 

klímaváltozás, a hőmérséklet emelkedés és az egyenlőtlen csapadékeloszlás jelenléte. A 

gazdálkodók minél nagyobb termés biztonságot szeretnének elérni, az egyre növekvő 

termésátlagok mellett, amelyet legnagyobb részben a gazdaságos öntözéssel 

valósíthatnak meg. Hazánkban nagyon sok, a dolgozatban szereplőhöz hasonló 

korszerűtlen öntözőberendezés. Munkaminőségük a hosszú évek alatt leromlott. 

Országos szinten jelentős víz - és energia megtakarítást jelentene ezeknek az 

öntözőberendezéseknek a korszerűsítése és a felújítás utáni használata. 

Kulcsszavak: precíziós öntözés, korszerűsítés, lineár, csapadékeloszlás 

Köszönetnyilvánítás: 

A dolgozat az EFOP-3.6.1-16-2016-00016 azonosítószámú, SZIE Szarvasi Campusának 

kutatási és képzési profiljának specializálása intelligens szakosodással: mezőgazdasági 

vízgazdálkodás, hidrokultúrás növénytermesztés, alternatív szántóföldi 

növénytermesztés, ehhez kapcsolódó precíziós gépkezelés fejlesztése című projekt 

keretében jött létre. 
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The irrigation technology development with modernization of the 

rainy irrigation equipment 

Abstract  

The objective of this thesis is to present the case study of the modernization and the examinaton of linear 

motion spray boom, Valmont6000. Monitoring and evaluating the efficiency and quality of work before and 
after the modernization. As a result of climate change, rising temperature and uneven rainfall patterns, 

irrigating is playing a more and more significant role in agriculture year after year. Farmers would like to 

achieve greater yield stability and at the same time, greater yield increase, however this can be realized mainly 
by applying economical irrigation. In Hungary, there are a lot of outdated irrigation installations such as the 

one described in this thesis - the efficiency and quality of work of these old machines have been deteriorated 

during the years. The modernization and the use of modern irrigation devices would contribute to a significant 
energy- and water saving on a national level. 

Keywords: precision irrigation, modernization, lateral move system, distribution of precipitation 
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II. A SZENT ISTVÁN EGYETEM, AGK TESSEDIK CAMPUSÁN 

A TDK KONFERENCIA KÖZÉPISKOLAI SZEKCIÓBAN 

SZÜLETETT TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI MUNKÁK 
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Tudományos Diákköri Konferencia - Középiskolai szekció az Agrár- és 

Gazdaságtudományi Kar Tessedik Campusán 
Karunk először 2018-ban vállalkozott a középiskolai tehetséggondozásra. Örömmel 

tapasztaltuk, hogy számos középiskolás tanuló rendelkezik már saját kutatási témával; 

tanulmányi versenyekre készülve valamilyen témát kutatási szinten művel. Azóta a 

tehetséggondozási programunk fontos részének tartjuk a kari TDK Konferenciát 

bővíteni egy Középiskolai szekcióval, ahová a tanulóknak lehetőségük nyílik 

pályamunkával is nevezni, ezzel bemutatni saját vizsgálatuk eredményeit. Emellett 

természetesen lehetőség van érdeklődőként – pályamunka nélkül – is részt venni a TDK 

Konferencián. 

 

2018-ban 5 tanulót vontunk be a programba, akiknek kutatási témája jól illeszkedett 

Karunk oktatási profiljába. Egy tanuló később csatlakozott és vett részt az egyik 

pályamunka elkészítésében; így összesen 6 tanuló 5 pályamunkát mutatott be. 

 

2019-ben ismét 5 tanuló jelentkezett, közülük 1 már tavaly is részt vett a 

tehetséggondozási programunkban. Az 5 tanuló ezúttal 3 pályamunkát állított össze; 1 

db egyszerzős és 2 db kétszerzős dolgozat készült. 

 

Elmondható, hogy minden dolgozat és szóbeli előadás színvonala dicséretes volt, 

meghaladta a középiskolás tanulóktól elvárt szintet. A szekció résztvevőinek ezúton is 

gratulálunk! 
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ÖKOTURIZMUS A KÖRÖSÖK MENTÉN 

BÉKÉSI Bálint Viktor – RAU Eszter – ASZÓDI Zsófia 

 Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 

Gyomaendrőd, Hősök útja 40. gyomaendrodszki@gmail.com  

 

 

Bevezetés 

Dolgozatunkban az ökoturizmus helyi lehetőségeit kutattuk. Azért választottuk ezt a 

témát, mert szívesen választjuk a pihenésnek ezt a módját, és kíváncsiak voltunk a 

környék által nyújtott lehetőségekre, hogy segítséget tudjunk nyújtani a hozzánk forduló 

ismerősöknek, barátoknak.  

Azt tapasztaljuk, hogy egyre tudatosabbak a fogyasztók, ezáltal növekszik az réteg, aki 

igényli az ökoturizmus által nyújtott lehetőségeket. A fogyasztói szokások 

megváltozásával a kereslet egyre inkább eltolódik az ökoturizmus irányába.  

Úgy gondoljuk, ez a turisztikai forma elősegítheti a vidék fejlődését, új munkahelyeket 

teremthet, és segíthet felismerni a térségben rejlő értékeket. 

 

Irodalmi áttekintés  

Az ökoturizmus fogalma lényegében a XX. századi tömegturizmus negatív hatásait 

csökkenteni akaró új utazási típus, melynek elődje a zöldturizmus volt. Az ökoturizmus, 

a Természetvédelmi Világszövetség definíciója szerint a következő: 

„Az ökológiai turizmus, vagy ökoturizmus a környezetért felelősséget vállaló utazás és 

látogatás a viszonylag zavartalan természeti területeken, azok természeti, valamint jelen 

és múltbeli kulturális értékeinek élvezete és értékelése céljából, úgy, hogy kíméli 

azokat a látogatás hatásainak mérséklésével, valamint a helyi népesség társadalmi, 

gazdasági előnyökhöz való juttatásával.”  

Maga az ökoturizmus fogalma az 1980-as évek végén jelent meg először, akkori leírása 

szerint a tömegturizmus ellenpólusának tekinthető réstermékről van szó – WEAVER–

LAWTON (2007) megfogalmazásában az „alternatív turizmus egy természeti alapú 

formájáról”, amelynek fontos célja, hogy a turizmus negatív hatásait kiküszöbölje. 

 

Anyag és módszer  

A dolgozatunk ezen részében bemutattuk a térség ökoturisztikai lehetőségeit. .A 

holtágak mentén számtalan kikapcsolódási lehetőség várja az idelátogatókat, a 

horgászat, a vízi sportok szerelmesei mind megtalálják a kedvükre való programokat.  

A kiépített kerékpáros útvonalak mellett lehetőség van kerékpár bérlésre is, így nincs 

szükség arra, hogy a saját kétkerekünket ideszállítsuk. A városi strand kiépített, 

ingyenes, lehetőséget biztosít főzésre is, öltözőhelyiség és mosdó is rendelkezésre áll.  

mailto:gyomaendrodszki@gmail.com
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Vendégéjszakák 
száma

1 éjszaka

2 éjszaka

2019-ben kialakításra került a piaccsarnok közvetlen szomszédságában egy termelői 

piac, ahol a hét minden napján megvásárolhatóak lesznek a helyi termelők által 

előállított élelmiszerek, termékek. A dolgozatunkban hangsúlyt fektetünk a nemzeti 

parki termékcsaládra is. Az ökoturizmus egyik alapelve, hogy a látogatók helyben 

előállított termékeket vásárolnak, fogyasztanak, erősítve ezzel a helyi gazdaságot. A 

környezetvédelemért felelős tárca felismerte ezt az igényt, és a tíz, magyarországi 

nemzeti park együttműködésével létrehozott egy védjegyes, nemzeti parki 

termékcsaládot, amely az adott park területén előállított árucikkekből áll 

Eredmények és értékelésük  

A kutatásunkban arra voltunk kíváncsiak, hogy van-e igény, érdeklődés az 

ökoturizmusra, vállalnák-e az ehhez kapcsolódó esetleges plusz költségeket az ide 

látogatók.  

A kérdőívet Google űrlap segítségével készítettük el. Azért választottuk ezt a 

megoldást, mert ingyenes, egyszerű, és gyakorlatilag mindenki számára elérhető. 

Az összeállított kérdéssort turisztikával foglalkozó internetes csoportokban osztottuk 

meg 2019 decemberében, így a célközönséghez jutott el a felmérés. 213 válasz érkezett, 

ezeket szeretnénk bemutatni. Az általános bevezető kérdéseken túl a következő 

kérdéseket tettük fel: 

 

Hány vendégéjszakát töltene el szívesen egy belföldi szálláshelyen? 

1 éjszakát: 5 fő 

2 éjszakát: 51 fő 

3 éjszakát: 69 fő 

4-5 éjszakát: 60 fő 

6 illetve 6-nál több éjszakát: 28 fő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra. vendégéjszakák számának alakulása 
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Bekapcsolódna-e helyi 
programokba?

Igen

Nem

Nem tudom

Feltett kérdés: Mennyi az az összeg, amit egy belföldi vendégéjszakára szánni tud? 

0-5.000 Ft/fő: 19 fő 

5.000-10.000 Ft/fő: 87 fő 

10.000-15.000 Ft/fő: 63 fő 

15.000-20.000 Ft/fő: 28 fő 

20.000-25.000 Ft/fő: 11 fő 

25.000 Ft/fő felett: 4 fő 

 

Feltett kérdés: Bekapcsolódna-e a szálláshelyen szervezett programokba, 

feladatokba? (pl. betakarítási feladatok, szörpkészítés, sajtkészítés, állatokhoz 

kapcsolódó feladatok) 

Igen: 147 fő 

Nem: 49 fő 

Nem tudom: 17 fő 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. sz. ábra: Bekapcsolódna-e helyi programokba? 

 

Feltett kérdés: Hallott-e már a Nemzeti Parki Termékcsaládról? 

Igen: 91 fő 

Nem: 112 fő 
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Hallott-e már a nemzeti parki 
termékcsaládról?

Igen

Nem

Részt venne-e kóstolóprogramon?

Igen

Nem

Nem tudom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. sz. ábra: Hallott-e már a nemzeti parki termékcsaládról? 

 

Feltett kérdés: Részt venne-e helyi termékekből összeállított kóstoló programon, 

vacsorán? 

Igen: 131 fő 

Nem: 40 fő 

Nem tudom, ár és programfüggő: 32 fő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. számú ábra: Részt venne-e kóstolóprogramon? 

 

Feltett kérdés: Vásárolna-e helyi termelők által előállított élelmiszereket, kézműves 

termékeket? 

Igen: 163 fő 
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Vásárolna-e helyi terméket?

Igen

Nem

Nem tudom

Fizetne-e többet helyi kézműves 
termékért?

Igen, kicsivel többet

Igen, jelentősen többet

Nem

Nem: 9 fő 

Nem tudom: 31 fő 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. számú ábra: Vásárolna-e helyi terméket? 

 

Feltett kérdés: Hajlandó lenne-e a bolti átlagárnál magasabb összeget kifizetni egy 

termékre, ha az helyben előállított kézműves termék? 

Igen, kicsivel többet fizetnék érte: 89 fő 

Igen, jelentősen többet is fizetnék érte: 67 fő 

Nem: 47 fő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.sz. diagramm: Fizetne-e többet helyi kézműves termékért? 

 

Következtetések 

Sokat gondolkodtunk azon, miként lehet még inkább vonzóvá tenni ökoturisztikai 

szempontból ezt a kistérséget.  Azt tapasztaltuk, hogy hiányolják az ide érkezők a 
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strandokat, egyetlen kiépített szabadstrand található a város területén, azt is nehezen 

találják meg az ide érkező vendégek, így ezen a területen mindenképpen változtatnánk. 

A termelői piac megnyitása jelentős ökoturisztikai attrakciót jelenthet, itt rendszeres 

kóstolókkal, bemutatókkal meg lehetne ismertetni az ide látogatókat a helyi 

különlegességekkel. 

Bár, a városban folyamatosan zajlik az élet, hiányoljuk a kisebb, tematikus 

programokat, különféle kóstolókat, főzőesteket, gasztronómiai bemutatókat, így ezekre 

fektetnénk nagyobb hangsúlyt. 

 

Összefoglalás  

A dolgozatunknak az volt a célja, hogy bemutassuk az ökoturizmus fontosságát és 

jelentőségét. Az általános információkon kívül szerettük volna megismertetni szűkebb 

lakóhelyünk által nyújtott szolgáltatásokat, látnivalókat, feltárni a fogyasztói igényeket 

valamint feltárni az ebben rejlő kiaknázatlan lehetőségeket. 

Szarvas és környéke egy olyan hely, amely rengeteg ökoturisztikai lehetőséget rejt. A 

gépkocsik letehetőek, gyalog, kerékpárral, kajakkal bejárható.  

Érintetlen, védett természeti környezet jellemzi, a holtágak aktív pihenésre is 

lehetőséget nyújtanak. Számtalan helyi vállalkozás segíti, hogy megismerjük a helyben 

előállított értékeket.  

Az önkormányzat turisztikai célkitűzései, hogy megőrizzük a meglévő természeti 

adottságokat, a lehető legkevésbé terheljük a környezetet. 

Reméljük, hogy a dolgozatunkkal hozzájárulunk ahhoz, hogy az ökoturizmus területe 

(természetvédelem) nagyobb érdeklődésben, kiemelt figyelemben részesüljön a 

jövőben. 

Kulcsszavak: ökoturizmus, vidékfejlesztés,  

Köszönetnyilvánítás  
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Aszódi Zsófia konzulens 
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LAKODALMI NÉPSZOKÁSOK VÉSZTŐN 

KRAJCSÓ Levente - KISZELY Sándor 

Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és 

Kollégium Gyomaendrőd, Hősök útja 40. gyomaendrodszki@gmail.com 

 

Bevezetés  

Krajcsó Levente vagyok a gyomaendrődi Bethlen Gábor Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanulója. Vésztőn 

lakom, ebben a kis Békés megyei faluban nagy hagyománya van a népszokásoknak. 

Ezek gyermekkorom óta érdekelnek, a dédnagyapám sokat mesélt a hagyományokról, 

és mivel vőfély volt, a lakodalom, a falusi esküvő volt a központi téma. Olyan színesen, 

érdekesen mesélt, hogy én is kedvet kaptam a vőfélymesterséghez. Mire középiskolába 

kerültem, már a versek többségét megtanultam, és 14-évesen már lakodalom vőfélye 

voltam, és ezt azóta is folytatom. Ennek a dolgozatnak az a célja, hogy bemutassa egy 

falusi esküvő ceremóniáit, a színes, humoros, néha azért komoly, elérzékenyülő, és 

látványos, a házasságkötéshez kapcsolható eseményeket. Ez nemcsak a menyasszony és 

vőlegény, de annak családja, rokonsága számára is fontos volt. Mivel a vőlegény apja 

fizette a lakodalmi költségeket, gazdagságukat bemutató egymással versengő családok 

igyekeztek emlékezetesé tenni gyermekeik lakodalmát. A falu szempontjából is jelentős 

volt, a hétköznapi egyhangúságban a várva várt lagzi témát szolgáltatott és a hosszú 

készülődés izgalmat adott az egész falunak, mert lakodalomra való hívogatást már az 

esküvő előtt 6-8 hónappal megkezdték. 

Irodalmi áttekintés  

A XX. század elején a néprajztudomány vizsgálódásai között helyet kapott az emberi 

életforduló állomásainak kutatása is. Több néprajzkutató kezdett el foglalkozni a 

születéssel, gyermekágyi szokásokkal, hiedelmekkel. De nagyon sok néprajzi 

gyűjteményben találkozunk a lakodalmi szokásokkal, verses rigmusokkal. Megjelenik a 

halotti és temetkezési szokások kérdésköre, ezen belül a fejfák, sírkövek típusai, 

díszítményei s azok feliratai. Kutatómunkámat így gazdag szakirodalomra támaszkodva 

végezhettem. A főbb tanulmányok eredményei és a bennük alkalmazott ismertebb 

módszerek segítettek mind az anyaggyűjtésében, mind pedig az anyag feldolgozásában. 

Az emberi élet fordulóival kapcsolatos tematikus feltárás (a gyűjtés és publikálás) nem 

volt egyenletes. A halotti szokások a túlvilággal, lélekhittel való kapcsolatuk miatt, míg 

az esküvő a látványos és mozgalmas szokások, illetve gazdag szövegfolklorisztikai, 

tánc- és zeneanyaga miatt került már korán a gyűjtők látókörébe. A születéssel 

kezdetben mint babonákkal gazdagon átszőtt – és ezért gyakran káros eredményekkel 

járó – jelenséggel foglalkoztak, így nem véletlen, hogy az első nagy monográfia is 

orvosi és felvilágosító szempontú volt. (Nagy, 2018) 

Az új pár összekapcsolását célozzák az együttevés, -ivás, kölcsönös ruhaajándékozás 

szokásai, melyek a két család v. nemzetség között születő új rokonságot alapozzák. A 

tűzhely, asztal megkerülése, a vőlegény férfirokonaival való tánc stb. ún. avató jellegű 
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szert-ok, melyek az új asszonynak a ffi családjába, nemzetségébe, ősi 

tűzhelyközösségébe való befogadását célozták. - Az asszonyok külön szertartással, a 

kontyolással fogadták az új asszonyt közösségükbe. A befogadást megelőzte a kiválás 

szertartása: el kell válnia a leánynak leánytársaitól, a legénynek legénytársaitól, az új 

otthonba kerülő lány elválik a szülői háztól, nemzetségétől, hogy új család, nemzetség 

tagjává legyen. Ha más faluba viszik, meg kell válnia faluközösségétől is. - A 

különböző varázsló cselekvésekkel nemcsak jósolni, hanem varázsolni, irányítani is 

akarták a jövőt: összekapcsolni az új párt, s velük a két nemzetséget, biztosítani az apai 

nemzetség fennmaradását, s ezzel a törzsi tűzhelyet. - A gonoszok távoltartását, űzését 

célozta az ált. tréfás elemekkel is tarkított lárma, ruhacsere, házelzárás stb., a sokszor 

komikusnak tűnő ritmikus mozdulatok, táncok, mimikák. (http://lexikon.katolikus.hu/),  

 

Anyag és módszer  

Régen a lakodalmi előkészületek az esküvő napjának kitűzésével megkezdődtek. 

Felkérték tisztségére a nagyvőfélyt és kisvőfélyt, akik a vendégek nagy száma miatt már 

három héttel az esküvő előtt megkezdték a hívogatást. 

A két család közös megegyezés alapján választotta meg a tisztségviselőket. A 

következőkben a lakodalmi tisztségviselőket mutatom be, a feladatkörük részletes 

bemutatásával. 

A násznép meghívása – hívogatás – a vőfély első feladata volt. Elsőnek a vőlegény 

családja nevében kopogtatott be a házakhoz. Minden családnál, ahova küldve volt egy 

szalagot, vagy kendőt kötöttek a botjára, ezzel jelezték vissza, hogy elmennek a 

lakodalomra. A vőfély visszatérése után megszámolta a vőlegény és a menyasszony 

családja, hogy mennyi vendégre számíthat. 

A lakodalom menetének leírása előtt szólni kell az előkészületekről is, hiszen ebben a 

rokonság apraja – nagyja, minden barát, barátnő részt vett. A lakodalom szerves, és igen 

fontos részét alkotta. 

A hagyományos paraszti életformának megfelelően nyáron és kora ősszel, a mezei 

munkák időszakában lakodalomra nem gondolhattak. A falvak lakosságának jelentős 

része földművelésből élt, napkeltétől napnyugtáig kint dolgoztak. Régebben tehát késő 

ősztől tavaszig tartották a lakodalmat. Mivel a lagzit háznál tartották, szükség volt 

edényekre, evőeszközökre, ülőalkalmatoságra, asztalokra. Mindezt a szomszédoktól, 

ismerősöktől kérték kölcsön. Csengős lovaskocsival szállították a komák a lócákat, 

asztalokat, a lakodalom helyszínére, közben nótázgattak, bort ittak. Vissza is kellett 

szállítani a kölcsönkért ezközöket, ami ugyan ilyen ceremóniával történt. A házhoz 

szállítás pénteken, a holmi hazavitele a lakodalom után, vasárnap történt. 

A keresztszülők feladata volt a menyasszony, illetve a vőlegény ruhájának megvarratása 

vagy kölcsönkérése. A ruha költségeit tehát ők állták. A menyasszony ruhája: - hosszú, 

fehér ruha, fodor nélkül, mirtusz kendő a hideg ellen. A vőlegény ruházata csak fekete 

színű lehetett, különben megszólták volna. 
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A menyecskeruhát a vőlegény anyja készíttette. Fekete színű ruha volt, fekete kendővel. 

Az ’50-es években változott meg. A színe piros lett, fehér pettyekkel, és fehér kötény, 

fejkendő. Szegedi papucs tarozott még hozzá. 

A lakodalom menete a vőfélyrigmusokkal teljes, ezért a verseket ott közlöm, ahol 

következnek. Szombaton dél körül gyülekeztek mindkét háznál a násznép. A vőfély a 

vőlegényes háznál fogadta a vendégeket, a zenészeket is ide hívták. Ebédeltek, majd 

mulattak a zenészek kíséretével. A mulatozás után a vőfély elbúcsúzott a vőlegény 

nevében a szüleitől, testvéreitől, nagyszüleitől, majd a lakodalmas menet elindult a 

menyasszonyért. 

Eredmények és értékelésük  

Dolgozatomban Vésztőn gyűjtött lakodalmas szokásokat mutattam be. A lakodalom 

olyan átmeneti rítus, amely két egyént a közösség, a család és a munka egészen más 

szférájába emeli át, mint amilyenben addig éltek. A lakodalom szokásvilága 

tulajdonképpen két individuumhoz kapcsolódik, azok jövőjét segíti elő. 

A házasságkötés lényege az állami és egyházi, korábban feudális főhatósági 

törvényeknek, előírásoknak, követelményeknek megfelelően létrehozni a két 

különnemű egyén között a jövendő élet-, gazdasági, szexuális és utódnemzési 

kapcsolatot, s ezt egészíti ki a lokális társadalom a maga további 

követelményrendszerével. Tehát társadalmi kapcsolat kötődik és bomlik fel, amely nem 

is csak a két házasságra lépő feleket érinti, hiszen a parasztcsalád bonyolult 

munkaszervezeti és birtoklási rendszerében kell mindezt elképzelni. 

A házasságkötés mind az egyén, mind a közösség számára kiemelkedő alkalmat 

jelentett a hétköznapok egyhangúságából. A lakodalom mindig kötött formák között 

zajlott le. Szigorú szabályok határozták meg a lakodalomban résztvevők és a kívülállók 

viselkedését, helyzetét. Ezek az erkölcsi normák tulajdonképp életbeléptek már az 

ismerkedés, az udvarlás időszakában, amelyek betartását már a fiataloktól is elvárja a 

falu közössége. 

Napjaink lakodalmi szokásaiban megfigyelhető, hogy az elmúlt évtizedekben 

bekövetkezett gazdasági, társadalmi változások miatt számos elemet elhagytak. E 

változások ellenére is még visszakövetkeztethetünk a régebbi szokásokra és nyomokban 

fellelhetjük. 

Következtetések  

Tanulmányunk összegezéseképpen megállapíthatjuk, hogy az alföldi lakodalom a 

századfordulón több olyan elemet tartalmazott, amely ma már nem található meg. 

Ezeket az elemeket azonban nem köthetjük kizárólagosan a palócokhoz. Valószínűleg 

korábban az Alföld nagy részére jellemzők voltak, csak a változások folytán egyes 

vidékek lakodalmi szokásaiból a századfordulóra már kikoptak ezek az elemek, míg 

más területek megőrizték azokat, fáziskéséssel ugyan, de az archaikusabb területek 

lakodalmi szokásai fejlődésükben ugyanazokon a fokokon keresztül jutva azonossá 

válnak /vőfélyjelvények, ülésrend, a lakodalmas menet rendje stb./. Ezen azonosuló 

folyamat eredménye az, hogy az Alföld lakodalmainak lefolyása napjainkban szinte 
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semmiben sem különbözik a többi település lakodalmától. A megfogható 

különbségekről ma már igen nehéz megállapítani, hogy valóban megkülönböztető 

jegyek voltak-e. A töredékes emlékanyag és a leírások apró pontatlansága megnehezíti 

az összehasonlítást. Különösen a társadalomnéprajzi szempontok érvényesítése ütközik 

ilyen nehézségekbe. Egyes szokáselemek további kutatására is szükség van még. így 

feltérképezésre vár az, hogy a menyasszony kenyérrel kínálása mennyire volt általános 

az Alföldön. Meg kell vizsgálni, hogy a menyasszonypörkölésre vonatkozó dél-alföldi 

adat mennyire jellemző vagy, hogy a menyasszony gyufával nézése lehet-e a menyasz-

szonypörkölés kései maradványa, hiszen ezen elemek tiszazugi előfordulása 

bizonytalanná tehetik a menyasszonypörkölés palóc sajátosságként való felfogását. A 

kutatás jelenlegi stádiumában dolgozatunk csak azt állapíthatja meg, hogy a vésztői 

lakodalom helyi jellemzőkkel bír. Nagy összességében és sok elemében a dél-alföldivel 

mutat hasonlóságot. 

Összefoglalás  

Munkám megírása ráébresztett: ha igazán meg akarjuk ismerni magunkat, egymást, 

magyar nemzetünket, akkor a hagyományainkat kell megismernünk. A gyermekeknek 

minta és példa kell. Fontos, hogy a mai generációkban is kialakítsuk a hagyományra 

való igényt. Persze mindezt csak úgy tehetjük, ha jól megismertük és átadjuk a példákat. 

Hagyományőrzés: elcsépelt szó mostanság. Az emberek nagy része divatból csatlakozik 

a hagyományőrzés zászlaja alá, ám sokkal mélyebb helyről fakad ez, mint gondolnánk. 

A hagyományőrzés a neveltetésből fakad. Nehéz abból a pozícióból hagyományokat, 

régi életszemléletet őrizni, mely szerint az a valódi érték, ami a világ számára 

elfogadott. Bárhogyan is van, akár divatként, akár szívből cselekszi a hagyományok 

őrzését az egyén, az mindenképp jó: mert megismerünk dolgokat, életünk részévé válik, 

valódi dísszel ékíti lelkünket, környezetünket, és talán eljutunk odáig is, hogy beépül 

életszemléletünkbe, és ami még fontosabb, a gyerekeinkébe is. Minden családnak, 

közösségnek, falunak, tájegységnek van kialakult hagyományrendszere. Ez adja az 

állandóságot, erősíti az identitást, továbbviszi az emberi értékrendet. A hagyományok 

megőrzése nem azt jelenti, hogy belekényszerítjük a múlt ideológiáját a jelenünkbe. 

Változni, változtatni szükséges. Ám az ésszerű, hasznos dolgokat meg kell tartanunk, 

hisz ezektől lettünk azok, akik ma vagyunk, ezektől lesznek a gyermekeink olyanok, 

amilyennek látni szeretnénk őket. A hagyományokat nem csak szeretni, művelni kell, 

hanem tisztelni is, legyen ez tárgy, életvitel vagy bármi más. 

Kulcsszavak: lakodalom, hagyomány, vőfély, násznép 

Köszönetnyilvánítás  

Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik segítették dolgozatom 

megírását, témavezetését. 
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ALTERNATÍV JÖVEDELEMSZERZÉSI LEHETŐSÉGEK 

GYOMAENDRŐDÖN 

SZERETŐ Dorottya – ÓVÁRI-TÍMÁR Zoé - TÖLCSÉR Zoltán 

Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és 

Kollégium Gyomaendrőd, Hősök útja 40. gyomaendrodszki@gmail.com 

 

Bevezetés  

Dolgozatom egy korábbi dolgozat tovább tervezése. Akkor a turizmus lehetőségeiről 

írtam, jelenleg az azzal kapcsolatos jövedelemszerzési lehetőségekről. A fejlődő és 

korszerűsödő kereskedelem és szolgáltatás egyes területeken európai színvonalú ellátást 

kínál az itt élő emberek és az átutazók számára. Sajnos a turizmus nem pezseg 

megfelelően, nincs megfelelően hirdetve, pedig több lehetőség lenne a az ezzel 

kapcsolatos jövedelemszerzésre. 

Itt élek, ebben a kedves, észak Békés-megyei kisvárosban. A két település egyesülése 

óta sok minden változott. Változatlan maradt viszont az a páratlanul gyönyörű 

természeti kincs, ami körbevesz bennünket. Aki járt már városunkban látta, hogy itt 

mindenfele víz található. A víz egy része élő, más része holt. Élő a Hármas Körös folyó, 

ami gyakorlatilag védelmezően öleli körbe a várost. Találhatóak itt holt vizek is. A 16 

holtág, amit a folyószabályozásnak köszönhetünk. A holtágak megtalálhatóak a város 

szívében ugyan úgy, mint a város külsőbb részein és a városon kívül is. Nagyon szépek, 

csendesek, nyugodtak.  

Irodalmi áttekintés  

A családi gazdaságoknak jelentős szerepe lesz a jövőben a mezőgazdasági termelés 

tekintetében, de csak akkor tölthetik be funkciójukat maradéktalanul, ha 

Magyarországon is kialakul a tevékenységüket segítő háttérhálózat (pl. beszerző-

értékesítő szövetkezet, gépkörök). Ugyancsak lényeges szerepük lesz a családi 

gazdaságoknak a humán erőforrás „felhasználásának” szempontjából is. Ehhez azonban 

növelni kell a gazdálkodók képzettségi szintjét (nem kizárólag a támogatások 

igénybevétele miatt), ami egyben feltételezi a korszerű technikai eszközök (pl. 

számítógép, stb.) alkalmazását is. Végső célkitűzésként lehet megfogalmazni azt, hogy a 

későbbiekben ezek a gazdaságok lehetőség szerint képesek legyenek azt a munkaerőt is 

foglalkoztatni, akik a jelenlegi struktúrában pl. a megélhetést segítő gazdaságok egy 

részében dolgoznak (FONT E. 2000), (SIPOS A. 1998) és (SZEREMLEY B. 1998) Az 

agroturisztikai, falusi vendégfogadói szolgáltatói tevékenység az agrárgazdaság egyes 

szereplőinek olyan kiegészítő jövedelemszerző tevékenysége, amelynek keretében a 

vidéki településen élő és agrártevékenységet folytató természetes személy, saját 

tulajdonú szálláshelyen vendégfogadást folytat, és piacra viszi komplex turisztikai 

termékként a település vagy kistérsége turisztikai kínálatát, az arra a vidékre jellemző 

vendégfogadás (település- és szálláshely-specifikus) elemeivel, továbbá ennek során 

vendégeinek fel tud kínálni illetve értékesíteni tud saját maga által megtermelt 

agrárterméket (hús, gyümölcs, bor stb.) is. (http://www.falusiturizmus.eu/) 
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Anyag és módszer  

A Hármas-Körös lassan hömpölygő, ártéri erdők közt kígyózó lassú vonulata, a 

számtalan, nyaralókkal, horgászhelyekkel tűzdelt holtág háborítatlan élővilága és a híres 

termálfürdő háromszoros vonzerővel bír a víz lelki gyógyító erejét keresők számára. 

Vízpart, napfény, nyugalom – ennél többet senki sem kívánhat, ki békességre vágyik. 

Aki egyszer ide ellátogat és megérti ezt, azt szíve mindig visszahúzza ide. Ebben a 

meghitt harmóniában van valami lassú álmosság, de még inkább oldottság – mintha 

minden meglenne itt, amire valaha is vágytunk. Ezek a természeti adottságok olyan 

lehetőségeket tartogatnak, amelyeket nem használunk ki megfelelően. A gyomaendrődi 

turizmus a város lakossága számára jövedelemszerzési lehetőségeket tartogat, ez 

azonban még kihasználatlan. Gyomaendrőd lakosságát kérdeztem, mi a véleményük e 

tekintetben. Kérdőívet töltettem ki, amelyet azután kiértékeltem 

Eredmények és értékelésük  

Az ötödik kérdés is mutatja, hogy sajnálatos módon nincs túlsúlyban a vendégfogadás, a 

falusi turizmus, mint városunk egyik jelentős bevételi forráslehetősége. A turizmus 

lehetőségei nincsenek propagálva. Néhány válaszadónál megjelenik az, hogy az otthon 

megtermelt mezőgazdasági termékeket eladja. A vidéki turizmus igényelné a házias 

élelmiszereket, kézműves sajtokat, húsárukat. Jelentős szerepe van az alkalmi 

munkának is, mint munka melletti kereset kiegészítésnek. 28 fő az egyéb kategóriát is 

megjelölte, ide bele tartozott a másodállás, az idénymunka is. Ebből is látható, hogy az 

emberek igyekeznek a többletjövedelemre. 

 

 
1.ábra. 5.Milyen tevékenységekkel egészíti ki jövedelmét? 

Figure 2 What activities do you add to your income? 

(1)Tourism (2)Backyard income (3) Casual work (4)Other 

 

A 11. kérdés a lakosság szerint egészen pozitív eredményt hozott. A 115 válaszadó igen 

magas arányban jelölte meg szinte minden válaszlehetőséget, amely működne, mint 

jövedelemszerzési lehetőség, vagyis nincs kiaknázva a lehetőség. Természetesen a 

szállásadás nagyon fontos lehetőség lenne, hiszen a működő apartmanok így is foglaltak 
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a szezon során. Vannak ugyan éttermek, egyéb étkezési lehetőségek, ugyanakkor a 

turisták számának emelkedésével ezek számának emelésére szükség lenne.  

 

Horgászturizmus. Óriási kiaknázatlan lehetőség. A Hármas-Körös folyón túl 16 

holtágunk van. Egy holtágon országos horgászverseny pálya van ugyan kialakítva, de 

zömében csak helyi egyesületek működnek, országos szinten nem ismertek, nincs 

marketing. Horgászbolt csupán egy üzemel a városban, éppen a horgászturizmus hiánya 

miatt. 

 

Lovas nemzet vagyunk, a lovas turizmus pedig hanyatlik. Iskolánk a városi 

rendezvényeken lovainkkal rendszeresen megjelenik, hintóztatás folyik, nem győzzük 

kielégíteni az igényeket. Csodálatos természeti környezetben lehetne lovas hintóval 

túrázni. 

 

A vízi sportok szintén nagy szavazatot kaptak. Valóban megvalósítható túrákat tudnánk 

szervezi vizeken is, túraszervezési lehetőség szintén. Szerencsére az emberek kezdenek 

elmozdulni a trappista sajt fogalmától és kitekintenek más sajtok irányába is. 

Hazánkban ez még csak kialakulóban van. 

 

Városunk idén a XXII. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivált rendezi meg, amely program 

első megrendezője éppen iskolánk volt. Sajtkészítők Egyesülete rendszeresen jelen van 

a fesztiválon. Céljuk, hogy a sajtkészítőket hatékonyan képviseljék, továbbá 

ösztönözzék őket arra, hogy versenyképességüket minőségi termékek előállításával és 

minőségi szolgáltatások nyújtásával növeljék. A fesztivál helyszíne, tradiciói tette 

lehetővé, hogy a település csatlakozzon a Sajtút Hálózathoz. Ehhez hozzájárult, hogy a 

közelmúltban kezdte meg a termelést a Bivaly Sajtüzem iskolánk sajtüzemében olasz 

technológia alapján. 

 

Ha sikerülne a téli turizmust is rendszeresen fenntartani, nagyon jól működhetne a házi 

disznóvágás is, amelyre a városi embereknek van igénye. Ehhez azonban ismét a 

reklámra lenne szükség.  A tájház működésében sikeres a tájjellegű ételkészítés a városi 

programokon. Ez működhetne rendszeresen, jövedelemforrást biztosítva a falusi 

turizmusban. 

 

A túraszervezés pedig elhangzott már több más esetben is, erre is lehetne szakképzett 

embereket állítani, akik a sport, a ló, a horgászat, a falusi vendéglátás terén szerveznék a 

látogatókat. 
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2. ábra. 12.Amennyiben a településen virágozna a turizmus, Ön szerint milyen lehetőségek lennének a 

jövedelemszerzésre? 

Figure 2. If tourism is thriving in your town, what are your opportunities for income? 

(1) tour Desk, (2)landscape food, (3)village pig slaughter, (4)homemade cheese making, (5)water sport, 

(6)equestrian tourism, equestrian sport, (7)fishing tourism, hospitality, (8) hotel reception 

 

Következtetések  

A vidéki turizmus kialakulását és fejlődését a vidéki lakosság - ezen belül különösen az 

agrárnépesség - viszonylagos szegénységéből eredő kiegészítő jövedelemszerzési 

törekvése, valamint a városi polgárok természetes környezet és életmód utáni igényének 

szerencsés találkozása segíti. Jelentős szerepet játszanak fejlődésében azok a 

kormányok, amelyek felismervén népességmegtartó szerepét, állami támogatásokkal is 

hozzájárulnak a fejlesztésekhez. 

A vendégeknek nyújtott szolgáltatásokkal a vendégfogadás színvonala növelhető, a 

vendég kényelme, elégedettsége fokozható, és hatékony eszköze lehet a vendégért 

folytatott versenynek. A falusi vendéglátásban a vendégfogadó ház jól megtervezett 

szolgáltatási kínálata versenyelőny lehet. A tevékenység jellege szerint célszerű 

viszonylag széles lehetőséget biztosítani, hiszen a vendégigény igen különböző. 

Szabadidő-eltöltési lehetőséget kínálhat a természeti adottság, a vonzerő, az épített 

környezet, a vendégfogadó ház egyes szolgáltatásai. 

Összefoglalás  

Gyomaendrőd rendelkezik azokkal a természeti, kultúrtörténeti adottságokkal, amelyek 

lehetővé teszik, hogy a falusi turizmus szerepet vállaljon a térség fejlődésében (Körös-

Maros Nemzeti Park, országos viszonylatban is egyedülálló Túzokrezervátum a 

közelben, az ország legtisztább vizű folyója, népszokások, hagyományos paraszti 

gazdálkodás). Ezeket az értékeket pedig nem szabad kihasználatlanul hagyni, hanem a 

térség fejlődésének szolgálatába kell állítani. Ennek egyik - és talán legkíméletesebb - 

módja a falusi turizmus lehet. 
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Ahhoz azonban, hogy a turizmus a jelenleginél lényegesebb szerepet töltsön be a 

kistérség gazdaságában, még további fejlesztésekre és nagyobb összefogására van 

szükség. Az önkormányzat nagy szerepet vállalhatna a lakosság szemléletének 

megváltoztatásában, az ő feladata felismerni, hogy mit jelenthet a falusi turizmus a 

családok és az egész település számára. Segíteniük és támogatniuk kellene a vállalkozó 

szellemű embereket egyrészt tanácsokkal, másrészt anyagi juttatásokkal. Az 

önkormányzatok feladata továbbá a közterületek tisztántartása, az infrastruktúra 

fejlesztése (beleértve a szükséges kerékpárutak kialakítását is). Igen fontos ugyanis a 

rendezett és tiszta utcakép, hiszen a turista a külső képről alkothat véleményt a 

településről. A tiszta, rendezett falukép, a sok virág, dísznövény bizalmat ébreszt a 

turistákban, ugyanis azt sugallják, hogy a helybéliek otthonuknak tekintik a települést, 

ahol a vendég is otthonra lel. 

A falusi turizmus beindulásának alapfeltétele a vendégek fogadásához szükséges szállás 

és étkezési lehetőségek megteremtése. A kistérségben ma már több panzió és magánház 

áll a vendégek rendelkezésére, azonban közel sem annyi, mint amennyire szükség lehet 

egy igazán jó reklámtevékenység beindulása esetén. A férőhelybővítést elsősorban 

magánházakra, lehetőleg működő gazdaságokra kell alapozni, támogatásokkal is 

elősegítve a megfelelő - lehetőleg elkülönített - szálláshely kialakítását. 

Kulcsszavak: alternatív jövedelemforrás, vidék, turizmus, vendég 
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