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A tudományos diákköri munka lényege 

A hallgatók témavezető oktató irányításával önálló kutatómunkát végeznek, mely által 

elmélyítik az oktatás során szerzett ismereteket, illetve a tananyagon túlmenő 

ismeretekre tesznek szert. 

 

A TDK munka folyamata 

Témaválasztás 

A TDK munka készülhet az intézetek, oktatók által meghirdetett témakörökből, illetve 

egyéb „hozott” témából. Utóbbi esetben szükséges a téma konzulens általi elfogadása. 

A TDK munkát célszerű legkésőbb a II. évfolyam 2. félévében elkezdeni. a 

szakdolgozati témaválasztásra már legyen TDK téma. 

 

TDK munka 

Jellemzően 1,5-2 év áll rendelkezésre a TDK munkára, amelynek fő részei: 

munkaterv elkészítése, 

szakirodalom áttekintése, 

kísérletek, kutatás megvalósítása, 

eredmények feldolgozása, 

dolgozat elkészítése, 

a munka kari TDK konferencián történő bemutatása.  

 

A TDK munkát témavezető oktató irányítja. Amennyiben a téma megkívánja, külső 

konzulens is ajánlott a belső konzulens (kar oktatója) mellé. 

 

TDK dolgozatok formai követelményei (OTDK elvárások): 

A dolgozat terjedelme 35-50 A4-es oldal (címlappal, tartalomjegyzékkel és 

mellékletekkel együtt!) 

Az oldal margója: felső és alsó 2,5 cm, bal és jobb oldalon 2 cm.  

A szövegben Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret és 1,5 sortávolság. 

Minden egyéb formai, szerkezeti vonatkozásban a kari Szakdolgozati útmutatót kell 

követni (a kari honlapon megtalálható). 

 

Kari TDK konferencia 

A pályamunkák bemutatása 12-15 perces előadások formájában történik, mely után a 

témához kapcsolódó kérdésekre kell válaszolni. A kari konferencia minden évben 

november második felében kerül megrendezésre. 

 

TDK munka értékelése 

A TDK munkát a szekció bíráló bizottsága értékeli, az OTDT aktuális irányelveit 

követve. Ennek alapján a szóbeli teljesítményt nagyobb súllyal (55%) veszi figyelembe, 

mint a TDK dolgozat eredményét (45%). 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) 
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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 (max. 100 pont) határozza meg, de – Karunk 

hagyományai szerint – minden részvevő részesül valamilyen jutalomban.  

 

TDK dolgozat szakdolgozatként történő elfogadása 

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

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. 

 

A TDK műhelyünk eredményessége 

Az utóbbi időben (2015-től) évente átlagosan kb. 10 hallgató vett részt a szarvasi TDK 

Konferencián. Legtöbben 2015-ben (15 fő), legkevesebben 2018-ban (6 hallgató), 

emellett azonban +6 fő középiskolás tanuló is szerepelt rendezvényünkön! A bemutatott 

pályamunkák száma is megközelítőleg ugyanennyi, mivel 2009-től hagyományosan egy 

dolgozatot egy hallgató készít. (A Középiskolai szekcióban volt 1 db kétszerős 

pályamunka.) 

A kari TDK Konferencián – a konzulens beleegyezésével – bárki részt vehet, de az 

Országos TDK részvétel már 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 kerül 

megrendezésre. Az utolsó 5 alkalommal (2011-19) 5-10 szarvasi hallgató vett részt az 

OTDK Agrártudományi szekciójában. A bemutatott pályamunkák száma ugyanennyi, a 

díjazott pályamunkáké pedig alkalmanként 2-4 db (30-57%). Ez az arány – főleg annak 

tükrében, hogy BSc hallgatókról van szó! – bizonyítja a TDK munka megfelelő 

színvonalát, eredményességét. 
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A TDK dolgozatok számának és a TDK dolgozatot készítő hallgatók számának 

alakulása (Tessedik Campus 2005-2014) 

 

 

A Tessedik Campus utolsó négy OTDK-n elért eredményei: 

 

Országos 

TDK éve 

Bemutatott 

pálya-

munkák 

száma (db) 

Résztvevő 

hallgatók 

száma 

(fő) 

I. 

helyezett 

pálya-

munka 

száma 

(db) 

II. 

helyezett 

pálya-

munka 

száma 

(db) 

III. 

helyezett 

pálya-

munka 

száma 

(db) 

Külön-

díjak 

száma 

(db) 

Összes 

díjazott 

pálya-

munka 

száma 

(db) 

2011 10 10 0 2 1 0 3 

2013 7 7 1 0 1 2 4 

2015 6 6 0 0 1 1 2 

2017 5 5 0 1 0 1 2 

2019 5 5 0 0 1 1 2 
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AZ ORSZÁGOS JÉGKÁRMÉRSÉKLŐ RENDSZER 

MŰKÖDÉSÉNEK VIZSGÁLATA 

BUGYI Diána  

Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Agrártudományi és Vidékfejlesztési Intézet 

5540 Szarvas, Szabadság út. 1-3.; dianabugyi@gmail.hu 

 

Bevezetés  

Az időjárási tényezők befolyásolása, módosítása már régóta foglalkoztatja az 

emberiséget (BARTHOLY 2013) A mezőgazdasági ágazatban az aszály mellett, a 

jégeső okozza a legnagyobb terméskiesést, így a legfőbb cél ennek a mérséklése volt 

(BELINSZKY 2018).  A felmerülő társadalmi igény kiszolgálására hazánkban 

kialakítottak egy az egész országot lefedő rendszert. A hálózat feladatellátására pedig 

egy talajgenerátoros jégeső-elhárítási technológiát alkalmaznak. Kutatás a 

jégkármérséklés eredményességének vizsgálatával foglalkozik. 

Irodalmi áttekintés 

Számos kutató, fizikus és meteorológus foglalkozott időjárás-módosító 

tevékenységekkel, de jelentős eredményt korábban nem ismertek el (BYERS AND 

BRAHAM 1949).  A kísérletekben jelentős áttörés csak az 1900-as évek közepén 

jelentkezett, amit követően nem csak a tudományos világ, hanem a hadsereg is 

alkalmazni kezdte katonai célokra az időjárás-módosítási technológiákat. Fontos 

kiemelni, hogy a jégeső a WHO meghatározása szerint olyan csapadék, amely 5 mm 

vagy annál nagyobb jéggömbök vagy szabálytalan jégrögök formájában hullik. A 

jégkristályok kialakulásához szükség van kondenzációs, azaz úgynevezett jégképző 

magvakra - részecskére (VÁLI 1995, YOUNG 1993, és GERESDI 2004). Köztudott, hogy 

kisebb-nagyobb jégszemek minden zivatarfelhőben létrejönnek, így a kérdés nem az, 

hogy tartalmaz-e a felhő jégszemeket, hanem az, hogy azok elérik-e a felszínt, mielőtt 

teljesen elolvadnának. (KNIGHT C. A és KNIGHT 2001, CSIRMAZ 2012). Ezt támasztják 

alá a modellszámítások, melyek szerint minden zivatarfelhőben vannak jégszemek, ha 

ezek nem olvadnak meg, amíg a talajfelszínt elérik, akkor jégesőről beszélünk (GERESDI 

2004).  

Az első jelentős kísérletet – amit tudományosan is megalapozottnak tekinthetünk –, 

1946-ban Vincent Schaefer hajtotta végre (GRABANT 2010). Az amerikai meteorológus 

a repülőgépek szárnyán jelentkező jegesedés folyamatát szerette volna modellezni, 

ennek kidolgozására egy ködkamrát alakított ki. Egy áramszünet alkalmával a kamra 

túlmelegedett, amit szárazjéggel (kristályos szén-dioxiddal) és ezüstjodiddal próbált 

hűteni. Ekkor teljesen véletlenül fedezte fel, hogy a szárazjég felhőmagvasító hatású 

(HEGYFOKY 1989). Ezt a jelenséget tanulmányozva arra következtettek, hogy a telítési 

páranyomás hirtelen bekövetkező változásával a túlhűlt vízcseppekből jégkristályok 

keletkeznek (CZELNAI 1996). Az eredményt a tudós szerette volna természetes 

körülmények között is kipróbálni. Motoros kisgépével belerepült egy felhőrétegbe, ahol 

szárazjég molekulákat jutatott ki a levegőbe. A felhő alatti területen hókristályok 
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jelentek meg, havazott, a környező területeken viszont nem észleltek ilyen jelenséget, 

így kísérlet eredménye bebizonyosodott (JOHN 1964). 

 
1. ábra: Motoros kisgéppel végzett kísérlet, szemléltetés  

Figure 1. Experiment with motorized small machine 

 

A sikeres próbálkozást követően számos ország foglalkozni kezdett a légköri 

folyamatok módosításával. Az Amerikai Egyesült Államokban kísérletet hajtották végre 

egy hurrikán módosítására, a vietnámi háború során a Popeye-

hadműveletben monszunidőszakot idéztek elő. Végül 1977-ben született meg az a 

nemzetközi megállapodás, amely értelmében a Genfi Egyezményt kimondta, hogy az 

időjárás manipulálását katonai célokra nem lehet bevetni.   

Hazánkban az első rendszer, amely a jégeső által okozott károk mérséklésére és 

megszűntetésére specializálódott, 1976-1990 között működött, ahol a rakétás jégeső-

elhárítást alkalmazták. A magas működési költségeit az állami költségvetés nem tudta 

vállalni, így megkezdődött a felszámolása. Ugyanakkor egyre nagyobb területen, egyre 

nagyobb igény mutatkozott egy hatásos, a jégveréssel szemben védelmet biztosító 

rendszer iránt. Az igény kiszolgálására 1991-ben megalakult a NEFELA Dél-

magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés. A társulás francia mintára talajgenerátorokat 

helyezett üzembe, amelyekkel egy külföldön már bevált módszert sikerült hazánkban 

meghonosítani. 

A jégeső-elhárítás során, a talajfelszínen működő generátorok ezüstjodid (AgI) kristály 

molekulákat hoznak létre. Az AgI részecskéket ahhoz, hogy hatásukat kifejthessék, még 

a jégszemek kialakulása előtt a zivatarfelhőkbe kell juttatniuk, ahol az alacsony 

hőmérséklet hatására kristályokat képeznek, és kondenzációs magvakként elősegítik a 

jégkristályok kialakulását. A zivatarfelhők kialakulásuk, fejlődésük idején magukba 

szívják a talaj közeli meleg, párás levegőt, miközben végig „porszívózzák” az alattuk 

lévő területeket, az ezüstjodid részecskék is a felhőbe jutnak. A jégképződésbe való 

mesterséges beavatkozás során, több és kisebb méretű jég keletkezik, mint természetes 

körülmények között. A jégszemek lassabban esnek a föld felé, ezért hosszabb időt 

tölthetnek a pozitív hőmérsékleti tartományban, így az olvadás miatt a méretük még 
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tovább csökken. Szerencsés esetben teljesen elolvadva, esőcseppekként érik el a talajt, 

vagy legalább is jóval kisebb jégszemekként érnek le.  

 

 
 

2. ábra: A NEFELA által használatos talajgenerátor főbb egységei: levegőtartály (1), oldattartály (2) és 

égetőkémény (3) 

Figure 2. The main units of the soil generator used by NEFELA are: air tank (1), solution tank (2) and 
incinerator (3) 

 

Magyarországon az egyik leggyakrabban előforduló káresemény a jégkár, ezért a 

Vidékfejlesztési Program kimondja, hogy kiemelten fontos a jégeső elleni védekezés 

támogatása mind országos, mind termelői szinten. A kezdeményezés élére a Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamara ált. A szervezet Európában elsőként vállalta, hogy az egész 

ország területét lefedő jégkármérséklő rendszert épít ki. A szakmai megvalósításban a 

talajgenerátoros technológia mellett döntöttek a legkedvezőbb fajlagos beruházási és 

üzemeltetési költség alapján. Az országos lefedettséghez 986 talajgenerátorra olt 

szükség, melyek egy 10x10 kilométeres rácsháló metszéspontjaihoz kerültek ki. A 

generátorok közül 222 automata, a többi pedig „kézi vezérlésű”. A rendszer 

üzemeltetésében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szoros együttműködésben dolgozik 

az Országos Meteorológiai Szolgálattal. A rendszer bekapcsolása az OMSZ-től kapott 

érdesítést követően történik meg, az érintetteket napi három üzenetben tájékoztatják az 

adott időjárási állapotról. A jégkármérséklő rendszer 2018. május 1-jén kezdte meg 

működését, 1,5 milliárd forintos fenntartását a gazdák kárenyhítési befizetéseiből 

finanszírozza a kamara, kiegészítve a kormányzati költségvetés forrásaival.  
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A talajgenerátoros jégeső-elhárítás preventív módon működik, a már kialakult 

jégszemeket nem tudja „szétrobbantani”, „elolvasztani”, így a védett területen kívülről 

érkező jégfelhő sajnos továbbra is károkat fog okozni. Ennek ismeretében az 

agrárkamara előzetes számításai alapján minden esztendőben az éves tagdíjbevételének 

tízszerese, 50 milliárd forint termelési érték őrizhető meg a rendszer használatával. 

 

Célkitűzés 

A kutatás során az elmúlt időszak legnagyobb társadalmi és médiaérdeklődését kiváltó 

kezdeményezését, az Országos Jégkármérséklő Rendszer működését vizsgáltam. Arra 

kerestem a választ, hogy a rendszer üzemeltetésének hatására történt-e kimutatható 

változás a bejelentett jégkár mértékében, valamint a kifizetett jégkár összegében. A 

lokálisan működő jégkármérsékléssel vagy a jégeső kialakulásnak vizsgálatával 

korábban számos kutató foglakozott, de az új rendszert feltáró kutatás még nem történt. 

1.hipotézis: feltételezem, hogy a jégkármérséklő-rendszer hatékonyan, és eredményesen 

működik. 

2.hipotézis: feltételezem, hogy a rendszer működése következtében mezőgazdasági 

területen bekövetkezett károk már az első évben jelentősen csökkentek. 

Anyag és módszer 

Az elemzések során a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, az Országos Meteorológiai 

Szolgálat, a Békés Megyei Kormányhivatalnál, valamint a Magyar Biztosítók 

Szövetsége által közreadott adatokat vizsgáltam. Olyan forrásadatokra volt szükségem, 

melyek az időjárás, az agrárium és a biztosítás oldaláról egyaránt vizsgálják az érintett 

területet. Elsősorban szekunder kutatási módszerek segítségével igyekeztem átfogó 

képet kapni a vizsgált feltevésekről. A munkám során Microsoft Excel adatbázis kezelő 

programban táblázatosan rögzítettem az adatokat, majd alapstatisztikai mutatókkal 

összefüggésvizsgálatokat végeztem. A hipotézisek alátámasztásához Pearson-féle 

korrelációs együttható-elemzést is alkalmaztam, az analízis eredményei a rövid 

üzemeltetési időből kapott adtok miatt csupán iránymutatók, de a kutatói igényesség 

megkövetelte az elemzés alkalmazását.  

Eredmények és értékelésük 

Első vizsgálati területként a zivataros napok számának alakulását vizsgáltam meg, 

melyhez az Országos Meteorológiai Szolgálat biztosította a forrás adatokat.  

Időintervallumnak a május-június-júliusi időszakot jelöltem meg, ezt azért lényeges 

megemlíteni, mert ez az időszak, amikor a legnagyobb a zivatarok kialakulásának az 

esélye. 
1. táblázat: A zivataros napok számának alakulása (Forrás: 

saját szerkesztés). 

Időszak (1) 
30 éves átlag (6) 

(1981-2010) 
2015 2016 2017 2018 

május (2) 4 4,3 5,6 6,9 8,3 

június (3) 4,3 3,43 8,00 7,71 11,71 

július (4) 3 3,71 6,29 6,00 7,71 

összesen (5) 11,3 11,43 19,86 20,57 27,71 
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Table 1. Evolution of the number of storm days (Source: own editing). 

Period (1); May (2); June (3) July (4) total (5) 30-year average (6) 
 

A 30 éves összehasonlításból, amely a 1981-2010-es időszakot vizsgálja jól látható, 

hogy a nyári időszakban közel 30 éven keresztül azonosan alakultak a zivataros napok 

száma. Lényeges eltérés az elmúlt években tapasztalható. 2018-ra majdnem a 

háromszorosára emelkedtek ezek az értékek a 16%-os emelkedésnek köszönhetően. 

Hétköznapokra levetítve elmondható, hogy a nyári időszakban minden 3. napon 

rögzítettek hazánkban jégesővel járó zivatart. Kutatásom során jelen esetben nem 

vizsgáltam a klímaváltozás hatását, de a társkutatók vizsgálati eredményei rámutatnak, 

hogy a klímaváltozás miatt folyamatosan nő a rendkívüli időjárási jelenségek száma. 

Ezek a tendenciák megfelelő vizsgálati alapot nyújtottak a kutatásomhoz. 

 
2. táblázat: Bejelentett jégkár mennyisége (Forrás: saját szerkesztés). 

 
Table 2. Amount of reported ice damage (Source: own editing).) 

year of hail damage  (1); ice damage announcement (ha) (2); compared to 2018  (3)  

 

A 2. táblázatban a bejelentett jégkár alakulását vizsgáltam hektárra vetítve. Bázisévnek 

a 2018-as esztendőt választottam mivel ebben az évben indult el a jégkármérséklő 

rendszer üzemeltetése, és feltételeztem, hogy itt már csökkenést kell tapasztalni a jégkár 

mértékében. A táblázatban egyértelműen megmutatkozik, hogy 2015-ben, több mint 43 

000 hektárra adtak le bejelentést a gazdálkodók. 2016-ban elmaradtak ettől a bejelentés 

mértéke, de még így is a bázisév 177%-ra 38 319 hektárra jelentettek le jégkárt. A 

legszembetűnőbb, viszont a 2017-es amikor, több mint 50 000 hektáron volt jégkár. 

Ezeknek az adatoknak a tekintetében egyértelműen látható, hogy a 2018-as esztendőben 

jelentős visszaesés volt tapasztalható a bejelentet jégkár mértékében.   

 
3. táblázat: Békés megyei jégkár adatok (Forrás: Békés Megyei 

Kormányhivatal alapján saját szerkesztés). 

 

Table 3. Békés County Ice Damage Data (Source: Békés County Government Office's own editing). 
 year of hail damage  (1); announcement db. (2); Parcel db. (3); hectare (4) 

A jégesőkár bekövetkezésének éve 

(1) 
Jégkár bejelentés (hektár) (2) 2018-hoz viszonyítva (3) 

2015 43 426 200% 

2016 38 319 177% 

2017 53 297 246% 

2018 21 674 100% 

A jégesőkár bekövetkezésének éve 

(1) 
Bejelentés db. (2) Parcella db. (3) Hektár (4) 

2015 35 db 49 73,5 

2016 64 db 569 897,5 

2017 75 db 738 1037,1 

2018 63 db 166 289,9 
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A kutatásom során az országos adatok mellett lokális vizsgálatokat is végeztem, ahol a 

Békés megyét érintő jégeső károkat, a bejelentett kérelmek számát, a bejelentett 

parcellák számát, és a hektárra bejelentett mennyiséget is vizsgáltam. Az adatok 

vizsgálatakor itt is tapasztalható volt, hogy egy erős emelkedő tendenciát egy hirtelen 

visszaesés követett. Kiugrónak tekinthető a 2017-es év, amikor a jégkárral érintett 

területek nagysága meghaladta az ezer hektárt. Szemléltetésképpen: ez a terület 1400 

futballpálya méretével azonos. Következtetéseim szerint ez abból adódik, hogy a 2017-

es években a lokálisan kialakuló zivatarok mellett nagykiterjedésű szupercella vagy akár 

szupercellák is tapasztalhatóak voltak Békés megye fölött. 
 

4. táblázat: Kifizetett jégkár mennyisége (Forrás: saját szerkesztés). 

 
Table 4. Amount of Ice Damage Paid (Source: own editing). 

period (1); Amount paid for full year on ice (2); amount paid 1 hectare (3);  1 change in reported (ha) amount 

compared to previous year (4); payment for a thunderstorm per hectare declared (5) 

 

A 4. táblázatban látható, hogy a jégkárra kifizetett összeg teljes évre vetítve, az adatok 

alapján a 2017-es évben volt a legmagasabb, több mint másfélmilliárd forintot fizettek 

ki a gazdálkodók számára a bejelentett területek után. Ennél a pontnál fontos 

megjegyezni, hogy a kárenyhítő juttatás hektáronkénti megoszlása nem azonos, a 

mezőgazdasági káresemények tekintetében. Mit is jelent ez? Az új agrár-kárenyhítési 

rendszerben vizsgálni kell, hogy miből adódik a kár, és ez miként hat a növények 

hozamcsökkenésére. A kárbejelentésnél kizárólag a kedvezőtlen időjárási jelenségek 

miatti károkat lehet bejelenteni, ami jelen vizsgálati esetben a jégeső. A kifizetések 

meghatározásakor vizsgálni kell a bejelentett káreseményt, annak helyét és mértékét, 

valamint a hozamérték-csökkenést, és a növénykultúrát is. Ebből következik, hogy az 

Alföldön termelt, 1 hektáros szántóföldi kultúrában bekövetkezett 50%-os 

hozamcsökkenés, nem lesz azonos a Villányi borvidéken található 1 hektáros 

szőlőültetvény 50%-os hozamcsökkenésével.  

A táblázatból kiolvasható, hogy az 1 hektárra vetített kifizetett összegeket vizsgálva, a 

ciklusban egy jelentős emelkedést követően alacsonyabb, de fokozatos emelkedést 

látható. Az első vizsgálati évet követően 30%-os emelkedést eredményeztek az adatok, 

amit egyenletes, 8%-os változás követett. Az egy zivataros napra történt kifizetés a 

bejelentett hektárokra vetítve a ciklusban a három év alatt közel a felére csökkent, 2000 

forintról igaz kerekítve, de közel 1250 forintra változott. 

Az eredmények összevetéséből kiderült, hogy a teljes évre kifizetett összeg jégkárra a 

jégkármérséklő rendszer beüzemelését követően csökkent, amely a rendszer 

hatékonyságának megalapozottságát támaszthatja alá.  

Időszak 

(1) 

teljes évre kifizetett 

összeg jégkárra (2) 

kifizetett összeg 

1 hektárra vetítve 

(3) 

1 bejelentett (ha) 

vetített összeg 

változása az előző 

évhez képest (4) 

egy zivataros 

napra történt 

kifizetés 

bejelentett 

hektárra (5) 

2015 975 474 484 Ft 22 463 Ft n.a 1 965,50 Ft 

2016 1 124 820 764 Ft 29 354 Ft + 30,68% 1 478,27 Ft 

2017 1 688 961 845 Ft 31 690 Ft + 7,96% 1 540,47 Ft 

2018 741 788 164 Ft 34 225 Ft + 8,00% 1 234,92 Ft 
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Következtetések 

A jégkármérséklő rendszer üzembe helyezését követő első éves adatokból elemzéséből 

arra a következtetésre jutottam, hogy a JÉGER működése eredményes. A lokális és 

nagy kiterjedésű zivatarláncokban nagyobb mennyiségű, de kisebb méretű jégkristályok 

alakulnak ki. Ez utóbbi következtében csökken a jégeső károkozása. A kisebb kár 

kevesebb terméskiesést okoz, ezáltal erre a területre kifizetett agrár-kárenyhítő 

juttatások összege is alacsonyabb, mint a korábbi években. 

 

Összefoglalás 

A kutatás elkészítésével egy olyan terület analízisét vállaltam magamra, amelyben 

korábban még nem történt hasonló elemzés, vizsgálat. A lokálisan működő 

jégkármérsékléssel vagy a jégeső kialakulásnak vizsgálatával korábban számos kutató 

foglakozott, de az új rendszert feltáró kutatás még nem történt. Az eredmények 

rávilágítottak, hogy az elmúlt évekhez viszonyítva 2018-ban kiugróan magas volt a 

zivataros napok száma, de ennek ellenére is felére, közel harmadára csökkent a 

jégkárbejelentések száma, így az 1. feltételezésünk beigazolódott. Továbbá az adatok 

alátámasztják a 2. feltételezésünket is, mely szerint az agráriumban jelentősen csökkent 

a bekövetkezett károk mértéke. Látható, hogy az egy zivatarra eső jégkárbejelentések 

száma hektárra viszonyítva – a zivataros napok számának emelkedése ellenére is – 

csökkenést eredményezett.  

Az eredmények értékelésénél azonban felhívnám a figyelmet, hogy a rendszer 

bevezetése 2018 történt, így mindösszesen egy év adatai állnak rendelkezésre. 

Ugyanakkor már látható, hogy jelentős változás állt be a jégkármérséklésben. A kutatás 

eredményeként konzekvenciaként levonható, hogy az Országos Jégkármérséklő 

Rendszer működése hatékony, ritkábban fordulnak elő nagyobb jégkristályokkal járó 

jégesők, és a mezőgazdaságban okozott károk száma és értéke csökkent. 

 

Kulcsszavak 

jégeső, jégkármérséklés, kockázatkezelés, talajgenerátoros jégeső-elhárítás, Országos 

Jégkármérséklő Rendszer 
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The examination of function of national hail-damage modification 

system 

Abstract  

Humanity has always been interested in the possibility of modifying and influencing the weather. Many 

researchers, physicists, and meteorologists have dealt with the subject, but have never reached significant 

results. With the development of technology, the scientific communities find it difficult to accept the fact that 
in reality, it is not quite possible to influence the weather. This, among other reasons, is why they have begun 

to inspect how different atmospheric phenomena may be caused and extinguished. A significant breakthrough 

in these experiments was first noted in the middle of the 1900s due to which not only the scientific community 
began to apply weather control measures, but also the military for martial purposes. In Hungary, the first such 

measure was taken due to societal needs toward reducing the damages caused by hail, and the NEFELA 

Southern Hungarian Hail Prevention Association was formed. The system, which covers three Transdanubian 
counties, was based on French example, it applies a soil-generator hail prevention method and began 

operation in 1976. Today, the extent to which hail causes damage has justified the implementation of a 

nationwide system. The National Agricultural Chamber was granted support for the purpose of building such 
a system via a tender issued within the framework of Rural Development Program. 

I will examine the following hypotheses throughout my research: 

1. I hypothesize that the hail damage reduction system will work efficiently and yield results. 
2. I hypothesize that as a result of the system’s function, damage to agricultural areas will be significantly 

decreased within the first year. 

In order to test my hypotheses, I collected data at the National Agricultural Chamber, the National 
Meteorological Service and the Government Office of Békés County. 

My examinations reflect that this year saw an exceptionally high number of rain showers compared to 

previous years, however, despite this fact, the amount of ice damage reported has decreased to half, almost a 
third, thus, my first hypothesis has proven to be true. Furthermore, the data supports my second hypothesis as 

well, according to which damage in the agricultural industry has decreased significantly. We can see that the 

per hectare ice damage reported for each storm is shown to have decreased despite the increase in the number 
of storms. While assessing my findings, I would like to note that the implementation of the system has only 

just begun, thus we only have one year’s worth of data available to us. At the same time, it is apparent that 

there is a significant change in the reduction of ice damage. 
The conclusion to be drawn from the results of my research is that the function of the National Ice Damage 

Reduction System is efficient, there are fewer instances of hail with larger ice crystals and the amount and 
value of agricultural damage have decreased.Keywords: hail, moderation of damage done by hail, risk 

managemet, soil generator, System of Country’s  Moderation of Damage Done by Hail 
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TEVÉKENYSÉGÉNEK VIZSGÁLATA, KÜLÖNÖS 

TEKINTETTEL AZ AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERIPARI 

TERMÉKEKRE 

DOBOS Hanna Lili – BODNÁR Károly 

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

5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.; hannadoboslili@gmail.com; bodnarkaroly.dr@gmail.com  

 

Bevezetés 

A globalizáció folyamatával naponta szembesülhetünk, hiszen minden elérhetővé vált a 

kommunikáció, a közlekedés fejlődése miatt. A világ felgyorsult, beszűkült, és ezáltal 

sokkal rövidebb időbe telik, míg egy áru eljut a világ egyik végéből a másikba. 

Munkánk során arra a kérdésre kerestünk választ, hogy a Rail Cargo Hungaria Zrt. 

milyen szerepet játszik a teherszállítás hazai és nemzetközi piacán, különös tekintettel a 

mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekre. Továbbá megvizsgáltuk azt, hogy a Zrt. 

milyen módon kapcsolódik a nemzetközi kombinált áruszállítási rendszerekhez. 

Végeredményben pedig jövővel kapcsolatos lehetőségeket ismertettük. 

 

Irodalmi áttekintés 

Vasúti áruszállítás az Osztrák- Magyar Monarchia területén 

Az 1867-ben létrejövő Osztrák- Magyar Monarchiában (mint egész Közép-Európát 

magában foglaló birodalomban) a vasútépítéssel kapcsolatban nagyszabású tervek 

fogalmazódtak meg. Ezek között szerepeltek olyan vasútvonalak, amely által az északi 

országok (Anglia, Hollandia), valamint az északi-tengeri kikötők kapcsolatba 

kerülhettek akár Törökországgal is. Egy másik vasútvonal pedig azon célból létesült 

volna, hogy összekösse Oroszországot a nyugati országokkal. Újabb szempont volt, 

hogy a Monarchia tagországai, valamint a körülöttük lévő országok összeköttetésbe 

kerüljenek az Adriával. Fontos szempont volt az, hogy Európa ipari vidékeit 

összekössék a déli, mezőgazdasági területekkel. Mindezek tökéletesen tükrözik, hogy az 

elsődleges cél abban fogalmazódott meg, hogy a vasúthálózat átszelje az egész 

Monarchia területét, összekapcsolja Ausztriát, Csehszlovákiát, Lengyelországot, 

valamint Magyarországot egymással, illetve egész Európával. A Monarchia 

vasúthálózata a kiegyezés kori körülbelül 7 000 km-es szakaszról több, mint 23 000 km-

es szakaszra bővült, 1886-ig. Ez is mutatja, hogy a vasútépítés hatalmas méreteket öltött 

a 19. század végén (Matlekovits, 1890.). 

Magyarországon már a reformkorban rájöttek arra, hogy az ország nem tud 

bekapcsolódni a világkereskedelembe, csakis a vasút révén. A fő pályák leginkább a 

gabona termesztő vidékeket, a szén- és vasérclelőhelyeket, illetve a sóbányákat 

kapcsolták be a forgalomba. A kiegyezés után, a dualizmus korában, vett nagy 

lendületet a vasútépítés (Száray, 2015.). Magyarországon is körülbelül 

megháromszorozódott a vasúti pályák hossza (Matlekovits, 1890.). A vasút építése 

szigorú szabályok között folyt. A tervezeteket, a megvalósítást állami felügyelet mellett 

mailto:hannadoboslili@gmail.com
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végezték (Szabó Pál, 2006.). Baross Gábor közlekedésügyi miniszter nevéhez kötődik a 

magánvasutak államosítása. Ezáltal létrejöhetett a kormány kezében lévő egységes 

vasúthálózat, Magyar Államvasutak néven (MÁV). Ennek köszönhetően a kormány az 

ország legnagyobb részén alacsonyan tudta tartani a tarifákat, amely ugyancsak segítette 

a gazdaság fejlődését. Ezen fejlesztésekkel Magyarország vasútsűrűsége a legfejlettebb 

államokéval vetekedett.  

A Monarchiában a mezőgazdasági szállító szerepét Magyarország látta el (Gondos, 

1977.). Ezért jelentős mértékben fejlődött a mezőgazdasági termelés, valamint ennek 

kapcsán az élelmiszeripar (malmok, cukor- és szeszgyárak épültek). A vasúti 

építkezések pedig életre hívták a magyar nehézipart is. A vasút kiépítésével a különböző 

tájegységek bekapcsolódhattak a piaci vérkeringésbe. Termények hatalmas tömegei 

váltak eladhatóvá a távoli piacokon, hiszen szállításuk olcsó volt. A nyersanyagokat is 

egyszerűen lehetett szállítani a bányáktól a feldolgozó üzemekig. A vasút segítségével 

az egész ország összeköttetésben lehetett tengerparti kikötőkkel, amelyek közül Fiume 

volt a legjelentősebb. Innen pedig a tengeri hajózás révén a világ bármely pontjára 

eljuthattak a termékek (Száray, 2015.).  

Azonban 1914-ben a szarajevói merénylet következtében kitört az I. Világháború. 

Magyarország az Monarchia „éléskamrája” volt, tehát alapvetően Ausztriát látta el 

élelemmel, fegyverekkel, katonákkal. Mindez súlyos csapást mért a fejlődésben lévő 

gazdaságra, hiszen a négy évig tartó háború alatt az ország kimerült. A háború az antant 

győzelmével zárult, ezáltal országunk a vesztesek közé tartozott. A békekötések 

alkalmával pedig Közép-Európában kis államok sorát hozták létre, amely magában 

foglalta a Monarchia feldarabolását is. Az országban a kommunisták kerültek hatalomra 

(1919.). A Tanácsköztársaság idejében államosították az ipart, a kereskedelmet és a 

földeket, melynek következtében a parasztok nem jutottak földhöz, a nagybirtokok 

pedig szövetkezetekké alakultak. A trianoni béke aláírásával 1920-ban megszületett a 

mai, általunk ismert Magyarország. Az Ausztriától való elszakadás miatt önellátásra 

kellett berendezkedni az országban mindezt úgy, hogy egy jóval szűkebb piacot kellett 

ellátnia. A fejlett iparágak túlméretezetté váltak, míg más ágazatokat fejleszteni kellett.  

A mezőgazdaságban is nehézségek adódtak. A gabonafelesleget a magyar piac nem 

tudta befogadni, a tőkehiány miatt pedig nem volt lehetőség a fejlesztésre, így nem 

lehetett eladni az árut a világpiacon. Ezen kívül átalakult a mezőgazdaságban 

hasznosítható területek összetétele. Nőtt a szőlők és a szántók aránya, viszont csökkent 

az erdős területek nagysága. Magyarország bányakincsei, nyersanyag-lelőhelyei a 

határváltozások miatt nem álltak a termelés rendelkezésére. Nagy csapás érte a vasutat 

is, hiszen több iparvidék elcsatolásával a vasúti csomópontok is a határokon túlra 

kerültek. Ennek következtében Budapest központú vasúthálózat jött létre, ami a mai 

napig rányomja a bélyegét a közlekedésre, szállításra. Végül Magyarország a háború és 

az azt követő forradalom után mély gazdasági válságba került. 

A két világháború között azonban fejlődött a zöldség- és gyümölcstermesztés, valamint 

a konzervipar. 1929-re a gazdaság stabilizálódott, bár az leginkább a külföldi hiteleken 

nyugodott. Viszont Magyarországot is elérte a világgazdasági válság. A 

mezőgazdaságra továbbra is a búzatermesztés volt a jellemző, azonban annak ára 

csökkent. Ebben az időszakban sok kis és közepes gazdaság ment tönkre. A válságot 

nem sikerült megoldani, csak hitelekkel enyhíteni (Száray, 2015.). 
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A vasúti áruszállítás a II. Világháborútól a rendszerváltásig 

Így érkezett el az ország a II. Világháborúig, ahol a németek oldalán szállt be a 

harcokba, miután hadat üzent a Szovjetuniónak, illetve engedélyt adott a németek 

átvonulására. Ebben nagy szerepe volt a vasúthálózatnak, hiszen így tudtak nagy 

tömegeket, valamint az élelmiszert, nyersanyagokat átszállítani az országon.  

Németország megszállta az országot, és a teljes magyar haderőt mozgósították. Ezen 

kívül egyre erőteljesebben folyt az ország kizsákmányolása, hiszen az összes erőforrást 

a németek rendelkezésére bocsátották (nyersanyagok, élelmiszer), amit nem fizettek ki. 

1945 áprilisában véget értek a harcok az ország területén (Száray, 2015.). A szovjet 

megszállás miatt azonban a szovjet akarat érvényesült. 

A háború utáni földosztás átalakította a birtokszerkezeteket. Felszámolták a nagy- és 

középbirtokokat, ezáltal kis- és törpebirtokok jöttek létre. A nagyobb agrárgazdaságok 

állami tulajdonba kerültek. Kiemelt fontossággal bírt a gazdaság helyreállítására való 

törekvés, ami magában foglalta többek között a vasutak, hidak, az infrastruktúra 

helyreállítását is. Jelentős terhet jelentett a megszállók ellátása, valamint a jóvátételi 

szállítások, hiszen emiatt sok gyárat leszereltek, elszállítottak vagonok segítségével. A 

béketárgyalások utáni kitelepítésekben, illetve a szlovák-magyar lakosságcserében is 

igen nagy szerepet játszott a vasúti fuvarozás. A diktatórikus időszakban szovjet mintára 

Magyarországon is az önellátást és a nehézipar fejlesztését tűzték ki célul, és ezek 

végrehajtására több éves terveket kezdtek meg, azonban ezek irreális elvárások voltak. 

Ebben az időszakban jelentősen visszaesett az agrártermelés, hiszen a nagygazdaságok 

helyett kisgazdaságok létesültek. Az 1956-os szabadságharc után valamelyest 

mérséklődött az új beruházások száma, azonban továbbra is a nehézipar kapott 

hangsúlyt. 1959-61 között kollektivizálták a mezőgazdaságot, és 

termelőszövetkezeteket hoztak létre, a belépésre pedig kötelezték a gazdákat. A korszak 

sikerágazata mégis a mezőgazdaság maradt. Bármennyire is szerették volna, hogy az 

ország a vas és acél országává váljon, ez nem volt lehetséges, hiszen az anyagokból, 

félkész termékekből behozatalra szorultunk. Ezzel ellenben látszik, hogy a 

mezőgazdasági termékekből az ország majdnem önellátó lehetett. Magyarország a II. 

Világháború után a rendszerváltásig a KGST piacára vitte ki áruit, amely 

legkönnyebben a vasúti szállítással volt megoldható. Az ország hozta a szocialista 

tömbben elvárható termelést, viszont a rendszerváltás rádöbbentette a magyarokat arra, 

hogy hatalmas az elmaradás Európa többi gazdaságához képest (Száray, 2016.). 

 

Vasúti áruszállítás Magyarországon napjainkban 

A rendszerváltás után Magyarországra is megérkeztek a külföldi befektetők, és a tőke 

beáramlásával megindulhatott a gazdaság fejlődése, amelynek szerves része az 

infrastruktúra fejlesztése. Ma már az egész országot behálózzák a közutak, de sajnos a 

vasúti pályák hossza inkább csökkenő tendenciát mutat. Egyes területeken növekedés 

tapasztalható (Közép-Dunántúl, Nyugat- Dunántúl), azonban többségében csökkenés 

látható. A csökkenő tendencia nem csak a hosszokban figyelhető meg, hanem a 

használatban is. Mindez annak köszönhető, hogy a közutak, autópályák kiépítésével 

népszerűbbé vált a szárazföldi szállítás. 

Magyarországon a legnagyobb vasúttársaság a Magyar Államvasutak Zrt. (MÁV), 

amely állami kézben van. Ez a társaság felel az országban lefektetett vasúti pályákért 



A SZIE AGK TDK műhelyeiben készült tudományos munkák 

 19 

mind a személy-, mind az áruszállítás tekintetében. Nagy hangsúlyt fektetnek a 

környezetvédelemre is, a szén-dioxid kibocsátást, illetve a veszélyes hulladék 

mennyiségét is a lehetőségekhez mérten próbálják mérsékelni. Ezeken kívül figyelmet 

fordítanak arra is, hogy minél kevesebb hulladék keletkezzen, a talaj és felszín alatti 

vizek védelmére, valamint zaj és rezgés elleni védelemre. 

Ezzel szemben a közúti fuvarozás károsabb a természetre nézve, hiszen a teherjárművek 

égéstermékeikkel a levegőt terhelik, hulladékaikkal pedig a talajt és a vizeket károsítják. 

Ezen kívül a folyamatosan épülő autópályák egyre nagyobb területeket vonnak el a 

természeti élővilágtól. A vasúti szállítás szén-monoxid kibocsátása töredéke a közúti 

szállításnak. Ez is bizonyítja, hogy bár a vasúton való szállítás időigényesebb és nem 

„háztól házig” fuvaroz, a fenntarthatóság szempontjából sokkal előnyösebb megoldás, 

mint a közutakon való szállítás. 

 

A Rail Cargo Group bemutatása 

Az Osztrák Szövetségi Vasutak (ld. ÖBB) a legnagyobb ausztriai vasúttársaság, amely 

2005. január 1-jén kezdte meg működését. Az ÖBB a 2003-as Szövetségi Vasúti 

Szerkezeti Törvényen (Bundesbahnstrukturgesetz) alapszik. Ez volt a legnagyobb 

vezetésváltási folyamat Ausztriában, amit sikeresen hajtottak végre. Ezzel a stratégiával 

az ÖBB célkitűzése az lett, hogy Európa vezető vasúttársaságai közé emelkedjen. A 

Rail Cargo Group az ÖBB árufuvarozási üzletága és egyben Európa egyik vezető 

logisztikai és szállítási vállalata. Ennek vezető társasága a Rail Cargo Austria AG. Ez a 

csoport Európa 18 országában van jelen, így teremtve összeköttetést az Északi-, a 

Fekete- és a Földközi-tenger között. A Rail Cargo Group körülbelül 8.700 embert 

foglalkoztat Európa-szerte és évi 2,2 milliárd eurós forgalmat bonyolít le. Ennek a 

csoportnak a magyarországi leányvállalata a Rail Cargo Hungaria Zrt., amelynek 

központja Szegeden található. A későbbiekben ennek a cégnek az adatait, működését 

fogom bemutatni. 

 

Anyag és módszer 

Tanulmányunk megírása során primer anyaggyűjtést a Rail Cargo Hungaria Zrt.-nél 

végeztünk. A szegedi cég áruforgalmi vezetőjével, Dr. Jerney Zoltán úrral több 

alkalommal találkoztunk és interjút készítettünk. Jerney úr nagyrészt összesített 

adatokkal szolgált, amelyek magyar, angol és német nyelven közöltek információkat. 

Ezek egy részét szerkesztve, magyarra fordítva közöltük. Az egyedi szállítási 

szerződésekbe nem nyertünk betekintést üzleti titokra hivatkozva. Ezen gyűjtött adatok 

elsősorban a cég hazai és közép-európai tevékenységét tükrözik. A vállalat nemzetközi 

kapcsolatrendszeréről és a szállítások célországairól is gyűjtöttünk adatokat.  

A másodlagos anyaggyűjtésre különböző szakirodalmakból, valamint a Központi 

Statisztikai Hivatal gyorstájékoztatói segítségével volt lehetőség.  
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Eredmények és értékelésük 

A Rail Cargo Group Európa egyik legnagyobb árufuvarozási cége, amely összeköti 

Európát Ázsiával. Az 1. számú ábra tökéletesen szemlélteti, hogy mekkora kiterjedéssel 

rendelkezik a Rail Cargo Group. A szárazföldi szállítás révén átszeli Oroszországot, 

illetve a közép-ázsiai országokat. Azonban dél-európai kikötői (Trieszt, Athén) révén be 

tudja kapcsolni a nemzetközi szállításba Afrikát, és a tengeren keresztül eléri a dél-

ázsiai államokat is, mint pl. India, Indonézia, Dél-Kína. Mindez gyakorlatilag egy új, 

kontinenseket átszelő „selyemutat” képez. 

Forrás: RCG, 2017. 

1.ábra. A háztól házig szállítás területe 
 

Figure 1: The net of door-to-door transport 

 

Európában jelenleg 18 országban vannak leányvállalatai. Az egyes országokban 

alapvetően nem a RCG a vezető vasúti árufuvarozó vállalat, viszont legtöbbször 

magáénak tudhatja a fuvarozási ráták 1/3 részét. Az adatok közül kimagaslik Svájc és 

Ausztria, amelyeknél az áruszállítás aránya 50%, illetve 43,6%, amely azt mutatja, hogy 

ebben a két országban az RCG igen előkelő helyen végzett az összehasonlításban. 

A 8. ábra térképén a hagyományos egyes kocsi forgalmat (single wagonload, ld. SWL) 

ábrázolják. Az egyes kocsi forgalom azt takarja, hogy egy hosszabb vonatszerelvényen, 

amely akár 50-70 kocsiból is állhat, csak egy-egy kocsi tartozik a Rail Cargo Group 

céghez. Ez a fuvarozási mód több, mint 60 %-ban nemzetközi szintű. 

13 országban (Svédország, Lengyelország, Ausztria, Németország, Szlovákia, Románia, 

Szlovénia, Csehország, Svájc, Belgium, Franciaország, Olaszország, Nagy-Britannia) az 

egyes kocsi forgalom teljes volumene kb. 75 milliárd t/km (az európai és kínai becsült 

volumen együttesen pedig 80-85 milliárd t/km körül alakul). Az elmúlt 10 évben az 
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egyes kocsi forgalom aránya 50%-ról 30%-ra csökkent, miközben a teljes vasúti 

áruszállítás állandó szinten maradt. Ez annak is köszönhető, hogy egyes országok (pl. 

Olaszország, Franciaország, Nagy-Britannia, Norvégia, Görögország) gyakorlatilag 

teljesen felhagytak ezzel a fuvarozási móddal. Durva becslések szerint az egyes kocsi 

forgalom évenkénti 13%-os növekedése szükséges ahhoz, hogy elérjék a 30%-os 

modális váltást 2030-ra. Az egyes vagon szállítási módnak különböző kihívásokkal kell 

szembenéznie. Az egyes ipari régiók bezárása, az árufuvarozás szerkezetének változása, 

az ügyfelek magasabb minőségi elvárásai, az alacsony szintű innováció és az elavult 

termelési folyamatok, valamint a rossz infrastrukturális kiépítés egyes országokban 

mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az egyes kocsi forgalom a háttérbe szorult és hogy a 

cégnek különböző innovációkat kell kitalálnia. Az SWL szállítás megújulására 

megoldást jelenthet az infrastruktúra fejlesztése, különös tekintettel a rendező 

pályaudvarokra, ahol a kocsik összekapcsolása történik, vagy éppen továbbképzett 

személyzettel, akik precízen, hozzáértéssel tudják végezni a munkájukat, valamint 

innovatív berendezésekkel és szerelvényekkel, amelyek megfelelnek a 21. századi 

elvárásoknak, előírásoknak. Az ügyfelek aspektusából vonzó lehet, ha a be- és 

kirakodás tervezése, szervezése rugalmasan alkalmazkodik a menetrendekhez. Az is 

előnyt jelenthet, ha a kocsik alkalmasak különleges áruk fuvarozására is, illetve, ha az 

áruk felrakodása során biztosítani tudják a biztonságos behelyezést. Költséghatékonyság 

szempontjából segítséget jelenthet a tranzitár kiszámítása, a vonatárak optimalizálása, a 

jó minőségű vasútvonal vagy éppen a rögzített költségek kiigazítása. A közúti 

szállítással szemben úgy lehetnek versenyképes, ha számolnak az útdíjakkal. A vasúti 

kocsik sokkal nagyobb terhelést bírnak, és nagyobb rakodóhellyel rendelkeznek, mint a 

teherautók, ezáltal jóval több árut képesek szállítani. 

 

A RCG működése 

A cég egyik vezérelve a csapatmunka, az együttműködés. Ezért is fontos, hogy a 

vezetők nemcsak területük szakmai vezetői, hanem a vezetői csoport tagjai is. A velük 

szemben elvárt követelmény, hogy a különböző vezetői értekezleten felelősen 

foglaljanak állást, illetve véleményük mindig a RCH Zrt. érdekeit tartsa szem előtt. 

Véleményalkotásukban a saját szakmai területük szempontjait, módszereit kell 

kommunikálniuk a többiek felé, azonban más szakterületen is kifejthetik gondolataikat, 

tiszteletben tartva az adott területért felelős vezető álláspontját. 

A Rail Cargo Group adatai szerint Magyarországon az egyes kocsi forgalom volumene 

körülbelül 20% körül alakul.  

Jelenleg a RCH Zrt. vagonjainak 58 %-a 35 éve felett van, 17%-a pedig 40 év felett. 

Kevesebb lehetőség van a különleges áruk fuvarozására, hiszen a kocsik 68%-a nyitott 

kocsi, ami nem teszi lehetővé például a folyékony áruk nagy tömegű szállítását. Az 

egyes kocsi forgalomnak Magyarországon is sok kihívással kell szembe néznie, annak 

ellenére, hogy számos előnnyel rendelkezi, hiszen évente 12 millió tonnával járul hozzá 

a cég bevételeihez (IBE forrás alapján, amely egyes szállító vállalatok dokumentációját 

végzi). Ezen kívül fontos szerepe van a kis-, közép- és nagyvállalatok tevékenységében 

is. Mindezek ellenére csökken ezen szállítási mód jelentősége, hiszen a finanszírozási 

rendszer nem megfelelő, és nincsenek innovációs folyamatok. 



A SZIE AGK TDK műhelyeiben készült tudományos munkák 

 

 

 22 

Forrás: saját szerkesztés RCG adatok alapján, 2018. 

 

2. ábra. Magyarország egyes kocsi forgalmának áttekintése 
 
Figure 2: The SWL transport in Hungary 

 

A strukturált finanszírozási rendszer 2020-tól léphet életbe. Ez a program 

együttműködésen alapul, amely megfelel az EU feltételrendszerének, együttműködik a 

magyar MÁV-GYSEV vasúttársasággal (ami adatokat közöl a VPE-nek, ami a Vasúti 

Pályakapacitás-elosztó Kft.), valamint különböző informatikai rendszerek bevonásával 

készült.  

Andó cikke alapján Magyarországon jelenleg 12 olyan vasúti társaság van, amely fő 

tevékenységként a vasúti áruszállítást végzi. Ezek közül magasan kiemelkedik a RCH 

Zrt., hiszen a teljes árbevételek több, mint 50%-át adja. A második helyen a GYSEV 

szerepel.  
 

A vállalkozás szerepe a mezőgazdasági áruk szállításában 

A 3. ábra a legnagyobb berakodási körzeteket mutatja, ahol a kocsikra gabonát 

rakodnak. Az ország földrajzából adódóan ezek a területek főként keleti országrészre 

tevődnek, hiszen itt vannak jelentős gabonatermő vidékeink. A kék színnel jelzet vasúti 

pályák a MÁV Zrt-hez tartoznak, viszont rajtuk a RCH szállítja áruit. Keletről általában 

már megrakott szerelvények érkeznek, amelyeket még kiegészítenek a magyarországi 

rakománnyal és végül nyugat felé vagy éppen délen elhagyják az országot 

Az 1. táblázat egy összefoglaló adatsort tartalmaz arról, hogy hogyan alakult a cég 

mezőgazdasági szállítása a 2016, 2017-es években, valamint a 2018 első negyedévében. 

Ebből kedvező adatok olvashatók le, hiszen jelenleg a mezőgazdasági szállítás 

összetétele leginkább a belföldi, illetve az export szállításokból áll. Ezek után jön a 

tranzit forgalom és végül az import. Ez azt mutatja, hogy az ország mezőgazdasági 
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szempontból nem szorul behozatalra, hanem országon belül megoldja az ellátást. Ennél 

is kedvezőbb az, hogy jelentős a kivitelünk, ami mutatja, hogy alapvetően továbbra is 

mezőgazdasági ország vagyunk, bár nem olyan jelentős mértékben, mint az a 

gazdaságunkból lehetne. Ezeken kívül az is pozitív jövővel kecsegtet, hogy ezek a 

szállítások egyre sűrűbbek, hiszen évről évre nőnek a szállított mennyiségek, a szállítási 

távolságok, valamint a megtett km-ek.  

Forrás: RCH, 2018. 
 

3. ábra. Jellemző gabona-berakodási körzetek Magyarországon 
 
Figure 3: Main grain loading zones in Hungary 

 
1. táblázat: Adatsorok az RCH mezőgazdasági szegmenséből 

 tonna átlagos szállítási táv 

avragedistance km 

átlag tkm 

average tkm 

2016 1 989 729 466 003 521 580 268 

BELFÖLD/domestic 993 746 153 189 263 418 331 

EXPORT 652 430 134 942 165 661 748 

IMPORT 181 591 26 768 41 381 692 

TRANZIT 161 961 151 104 51 118 497 

2017 2 340 769 1 597 708 645 836 898 

BELFÖLD 846 735 446 161 224 255 397 

EXPORT 1 151 871 782 438 312 680 503 

IMPORT 160 294 119 425 48 140 530 

TRANZIT 181 869 249 684 60 760 469 

2018 807 160 678 255 263 961 887 

BELFÖLD 183 091 84 499 51 621 217 

EXPORT 362 164 269 514 117 804 329 

IMPORT 83 001 58 504 22 299 645 

TRANZIT 178 903 265 738 72 236 697 

Összesen/total 5 137 657 2 741 966 1 431 379 053 

Forrás: saját gyűjtés 
Table 1: Transport of agricultural goods by RCH 
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A jövőre nézve ugyancsak fontos szegmens a fenntarthatóság folyamata. Az RCH 

jelenleg több kezdeményezésben vesz részt, ami figyelmet fordít a bolygónk 

megóvására. Ezek közül kiemelném a Virtuális Erőmű Programot, melynek lényege, 

hogy a résztvevők csökkentik energiafogyasztásukat. Az így keletkezett 

megtakarításokat egy virtuális erőműbe gyűjtik össze, és ezzel létrehozzák 2030-ig a 

második legnagyobb erőművet Magyarországon. Az RCH ehhez úgy járul hozzá, hogy 

a mozdonyok fékenergiáját visszatáplálja a rendszerbe. De emellett számos 

környezettudatos megoldást, programot alkalmaznak, mint például az irodai munkában 

használt papír mennyisége. A digitalizáció révén az elhasznált papírmennyiség 1-1,5 

tonnával csökken, és így a 2017-es évben 31 tonna papírt használtak fel. A cég már az 

üzleti modellje révén is fenntarthatónak minősül, hiszen kiváltja a közúti szállítás egy 

részét, ami által kevesebb szén-dioxid kerül a levegőbe. Ennek hatására 2017-ben 304 

ezer tonnával kevesebb szén-dioxid került a levegőbe. Ezen kezdeményezések után nem 

csoda, ha a cég igazgatóságának elnöke 2018. szeptember 20-án átvehette az 

„energiatudatos vállalat” címmel kitüntető okmányt az Innovációs és Technológiai 

Minisztériumban. Ezzel a Rail Cargo Hungaria Zrt. lett az első olyan vasúti vállalat, 

amelyet ezzel a címmel tüntettek ki. 

 

Következtetések 

A fent leírtak alapján úgy gondoljuk, hogy a Rail Cargo Hungaria Zrt. nagy szerepet 

játszik az ország áruszállításában. Ugyanakkor nagy szükség van a folyamatos 

megújulásra, az innovációra, hiszen enélkül jelentős hátrányba kerülhet más szállítási 

lehetőségekhez képest. Véleményünk szerint nagyon jó pályázati lehetőségeket ajánl a 

Rail Cargo Group, amelyeket érdemes kihasználni. A RCH nagyban hozzájárul az 

ország gazdaságához, és úgy tűnik, van jövője ennek a fuvarozási módnak. Ehhez 

azonban új ötletekre van szükség, figyelembe kell venni a 21. századi elvárásokat. 

Fontos az összehangolás, illetve a vasúttársaságok közötti együttműködés. Ezeknek a 

társaságoknak nem úgy kellene egymásra tekintenie, mint versenytársra, hanem mint 

partnerre. Egyszerűsíteni lehetne a szerelvények útját, hogy így gyorsabb lehessen a 

szállítás, valamint a technikai fejlesztés, újítás is ezt a célt szolgálja, hiszen a gyorsabb 

vonatokkal jelentősen csökkenteni lehetne ezeket az időket.  

A jövő szempontjából talán a legfontosabb szegmense a témának a fenntarthatóság. A 

mai világban ez nagy hangsúlyt kap, hiszen a globális felmelegedés problémájával nap 

mint nap szembesülünk. A vasúti szállítás igen jó megoldás lehet erre a problémára, 

hiszen ilyen módon jóval kevesebb üvegházgáz kerül a levegőbe, ami hosszútávon 

jelentős változásokat hozhat. Felmerülhet a kérdés, hogy ez igazán szép, viszont a 

vasútnál nincs lehetőség a háztól házig szállításra. Erre megoldást jelenthet a vasúti és a 

közúti szállítás összehangolása, mert így is mérsékelni lehetne a szén-dioxid 

kibocsátást. 

 

Összefoglalás 

A Rail Cargo Hungaria Zrt. jelentős szerepet játszik az ország vasúti áruszállításában. 

Ugyanakkor nagy szükség van a folyamatos megújulásra, az innovációra. Ehhez 

azonban új ötletekre van szükség, figyelembe kell venni a 21. századi elvárásokat 
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(infrastruktúra fejlesztése, digitalizáció, stb.). Fontos az összehangolás, illetve a 

vasúttársaságok közötti együttműködés nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt. 

Egyszerűsíteni lehetne a szerelvények útját, hogy így gyorsabb lehessen a szállítás, 

valamint a technikai fejlesztés, újítás is ezt a célt szolgálja, hiszen a gyorsabb 

vonatokkal jelentősen csökkenteni lehetne ezeket az időket. Fontosnak tartjuk, hogy a 

RCH tevékenységével bekapcsolja régiónkat az ország, sőt a világ egy részének 

gazdasági vérkeringésébe, és hozzájárul a mezőgazdasági dominanciával bíró vidékünk 

gazdasági fejlődéséhez. 

 

Kulcsszavak: logisztika, vasúti áruszállítás, kombinált áruszállítás, egyes kocsi 

forgalom, mezőgazdasági termék  
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VALLEY® 8120 KÖRBEN JÁRÓ SZÁRNYVEZETÉK 

VÍZADAGOLÁSI VIZSGÁLATA 

MÁTÉ Gergő Balázs1 – MÉSZÁROS Miklós2
 

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

A sok szempontból inhomogén termőhelyhez igazodó termesztéstechnológiákban az 

egyes műveletek a termőhely adottságaihoz alkalmazkodva a táblán belül is változnak. 

A termőterület vízgazdálkodási szempontból is gyakori változékonyságához igazodó 

precíziós öntözéstechnika alkalmazása az öntözéses növénytermesztésben is indokolt 

lehet.  

A precíziós öntözés Magyarországon nem sorolható az elterjedt öntözési technológiák 

közé. A szántóföldi növénytermesztést folytató gazdálkodók többsége tökéletesen 

elégedett, ha a hagyományosnak mondható öntözési technikákkal, elsősorban az 

öntözőgépek közül mintegy 70%-os részarányt képviselő csévélődobos berendezéssel 

végezheti a szükséges vízpótlást. 

A Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Szarvason a 

vízgazdálkodási képzési profiljának bővítéséhez a tárgyi feltételek jelentős fejlesztését 

valósította meg. Többek között 2016-ban beszerzésre és telepítésre került egy Valley® 

8120 körben járó szárnyvezeték, amely alkalmas a precíziós öntözés megvalósítására. 

A precíziós öntözés alapfeltétele egyrészt a homogén talajviszonyok esetén az 

egyenletes vízkijuttatás biztosítása, másrészt a változó talajviszonyokhoz, vagy éppen a 

különböző növények vízigényéhez igazodva, hely specifikusan, illetve parcellánként a 

rendelkezésre álló vízkészletekkel hatékonyan gazdálkodó különböző vízadagok 

kijuttatása. 

A dolgozat megírásának célja a fent említett öntözőberendezés munkaminőségi 

vizsgálatainak elvégzése és értékelése. Az eredmények ismeretében jól tervezhetővé 

válik az öntözött területen a különböző vízigényű növényparcellák kialakítása. 

 

2. Irodalmi áttekintés 

A precíziós mezőgazdálkodás célja a minőségi növényi termékek előállítása, a 

költségek csökkentése, és a gazdasági hatékonyság növelése, a termőföldek és a 

környezet védelme mellett (Dobos, 2013). 

A precíziós gazdálkodás elsőként az USA-ban alakult ki, majd Ausztráliában és 

Európában is elterjedt. Jelenleg az USA piaci részesedése a legnagyobb, közel 50 

százalék, ahol a magas munkaerőköltség is ösztönzi a technológia terjedését. 

Az EU28 tagországok a harmadik helyet foglalják el a precíziós mezőgazdaság piacán. 

Ennek legfőbb oka a gazdaságok méretében mutatkozó különbségek. A nyugat-európai, 

elsősorban a francia és olasz gazdaságok sokkal kisebbek, mint az amerikaiak, ahol a 

hatékony gazdálkodás következtében a befektetés hamarabb megtérül (Agrárgazdasági 

Kutató Intézet, 2017). 
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Az Európai Mezőgazdasági Gépforgalmazók Szövetsége szerint az utóbbi tíz évben a 

precíziós gazdálkodás jó gyakorlattá vált. Az új mezőgazdasági gépek 70-80 százaléka 

rendelkezik valamilyen precíziós képességgel, a monitorok és vezérlők integrációja 

pedig segíti az egyszerű és költséghatékony felhasználást (Kemény, et al. 2017). 

A precíziós gazdálkodás Magyarországon is több mint másfél évtizede jelent meg. A 

precíziós gazdálkodás hazai terjedéséhez egyre több gép-, eszköz- és inputanyag-

forgalmazó járul hozzá. Meghatározó szerepű az AGROTEC Magyarország Kft., amely 

több mint 10 éves tapasztalatra támaszkodva elsősorban a talajmintavétel és a tápanyag-

utánpótlási szaktanácsadásra fokuszál. A KITE Zrt. is közel egy évtizede folytat 

kutatási, a gyakorlatban történő adaptálási és szaktanácsadási munkát. Komplex 

szaktanácsadási rendszereket – informatikai háttér, agrotechnológia, műszaki 

megoldások – 2015-ben indítottak. 

A növekvő népesség nagyobb élelmiszerigénye, a mezőgazdasági területek csökkenése, 

valamint növekvő vízhiány miatt egyre hatékonyabb termesztési módokra van szükség 

és ez a precíziós gazdálkodás gyors terjedését segítheti elő. 

 

A termőterület vízgazdálkodási szempontból is gyakori változékonyságához igazodó 

öntözéstechnika alkalmazása az öntözéses növénytermesztésben is terjedőben van. A 

precíziós öntözés megvalósítása természetesen megfelelő technikát és gazdálkodási 

szemléletet igényel (Popp, et al., 2018). 

A precíziós öntözés olyan változtatható vízadaggal megvalósuló öntözési módszer, 

amely figyelembe veszi a talaj jellemzőket, domborzati viszonyokat, talajvíz szintjét, 

növényi visszajelzéseket az optimális vízadag meghatározása és hely specifikus 

kijuttatása érdekében. Lehetővé teszi továbbá egy adott öntözőberendezés beöntözött 

területéhez tartozó, különböző vízigényű növények azonos időben különböző 

vízadaggal történő öntözését (Patay, 2016). 

Az esőztető öntözés mobil 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 termőhely 

specifikus öntözésnek. Az önjáró öntözőberendezésekkel végezhető VRI (Variable Rate 

Irrigation) öntözés változtatható vízadaggal biztosítja a termőhely egyes részeinek igény 

szerinti vízpótlását (Popp, et al., 2018). 

A precíziós öntözésre is alkalmas berendezések száma hazánkban még nem számottevő, 

alig néhány található az országban. Jelenlegi cél, amit az ösztönzés fejlesztésére kiírt 

pályázatok is támogatnak az öntözött területek nagyságának a növelése.  

 

3. Anyag és módszer 

A vizsgált öntözőberendezés telepítésének helyszíne a SZIE AGK Tanüzeméhez tartozó 

Iskolaföld, amely a Mezőtúri komphoz vezető köves út jobb oldalán és a Holt-Körös 

között helyezkedik el. Az öntözőberendezés vízellátása megfelelő szűrőrendszer 

beépítésével egy frekvenciaváltós szivattyú segítségével a Holt-Körösből történik. A 

nyomóvezeték felszín alá telepített KPE csővezetéken keresztül csatlakozik a központi 

toronyhoz. A berendezés 5,08 ha terület öntözését biztosítja. 
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A Valley® 8120 modellszámú önjáró körforgó szárnyvezeték vízbevezetése a központi 

toronynál, energiaellátása az elektromos hálózatról történik. Az öntözőtagok mozgását 

elektromos hajtómotorok biztosítják. A szárnyelemek gömbcsapokkal, a csővezetékek 

rugalmas tömlővel csatlakoznak egymáshoz. Az öntözőgép 2 db öntözőtagból áll, 

melyek egyenként 49,13 m hosszúak. Az öntözőtagokhoz csatlakozik egy 82,3 m-es 

800C Corner saroköntöző elem.  

A berendezésre Nelson® R3000 Rotator típusú szórófejeket szereltek, melyek mágnes-

szelepeken keresztül egy 239 cm hosszú tömlő közbeiktatásával a talaj közelben vannak 

pozícionálva. Az egyenletes vízelosztás miatt a központi toronytól távolodva a fúvókák 

mérete növekszik. Az első tagra 7 db, a másodikra 10 db, a saroköntözőre 33 db 

szórófej van kiosztva. Az öntözőtagokon a szórófejek átlagosan 5,73-5,76 m-re 

helyezkednek el egymástól.  

A saroköntöző szórófejei Senninger® spray típusúak, a szórófejek egymástól való 

távolsága 2,19 és 2,93 m között változik. A saroköntöző elem végére egy Nelson® P85 

típusú végszórófej van szerelve. Az öntözőgép a központi toronynál elhelyezett 

vezérlőpulttal, vagy a Kar tanügyi épületében berendezett Basestation® segítségével 

rádiókapcsolaton keresztül vezérelhető. A rendszer GPS-kormányzással működik.  

A sebessége százalékosan állítható 1,47 és 31,5 mm vízborítások között. A 

körbefordulási idő 4,9 és 98 óra között változtatható. A szórófejekhez kapcsolódó 

mágnes-szelepek a VRI rendszer segítségével sugárirányban változó vízadag kiadására, 

úgynevezett zónavezérlésre is alkalmasak. 

 

Az öntözőberendezés próbaüzemét követően végeztük el a csapadékeloszlás 

egyenletességére vonatkozó méréseket. A mérőedényeket 1,5-2 m-es távolságban és 0,8 

m magasságban helyeztük el sugárirányban és a forgási sugárra merőlegesen. 

Esetenként többszöri mérésekből adódó átlag értékekből határozzuk meg az öntöző 

berendezés vízadagolási jellemzőit. A mérőedényekben lévő csapadékmennyiséget a 

hitelesítésnek megfelelően korrigáltuk. 

 

Az öntözőberendezés gyorsításával, vagy lassításával 2 fokonként, az úgynevezett 

szektorvezérléssel változtatható a kiadagolt vízmennyiség. A mérések arra irányultak, 

hogy a beállított változó vízadagok milyen távolságon teljesülnek. 

Szükség esetén az öntözőberendezés öntözött területe sugárirányban 25 méterenként 

különböző vízborítású zónákra állítható be, illetve osztható fel. A szórófejekhez 

kapcsolódó mágnes-szelepek, a VRI rendszer segítségével az említett zónákban, a 

szórófejek nyitásával és zárásával különböző vízborításokat képes megvalósítani. A 

zóna mérésekkel a különböző vízborításra beállított zónák átmeneti sávjainak jellemzőit 

kívántuk megállapítani. 

A csapadékmérő edényeket az öntöző berendezés sugár irányával megegyezően 

helyeztük el a lehetséges zónaátmentek hátárára. A mérőedény sorok középpontjai az 

öntöző berendezés forgáspontjától számítva 25m, 50m, 75m és 100m volt.  

 

4. Eredmények és értékelésük 

A méréseket gyenge 1-1,5 m/s szélsebesség és 28 0C-os léghőmérséklet mellett 

végeztük, a cseppek elsodródása nem volt tapasztalható. Az üzemi nyomást a 
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programban beállított 288-296 kPa között tartotta a frekvenciaváltós elektromos 

motorral hajtott szivattyú. A mérések a sugárirányú és a sugárra merőleges 

keresztirányú eloszlások, valamint a zóna- és szektor átmenetek vizsgálatára irányultak. 

A vizsgálatok eredményeit a programban beállított 8 és 14 mm-es vízborítás értékeken 

mutatjuk be. 

 

4.1. A sugárirányú csapadékeloszlás értékelése 

Az 1. ábrán látható eloszlási diagram jelentős vízborítás ingadozásokat mutat. Az 

átlagos vízborítás az 1-es öntözőtagnál 9,77 mm-re adódott, kissé meghaladva a 

tervezett 8 mm-es értéket. 

Az 1-es tag nagymértékű vízborítás ingadozása valószínű a különböző tangenciális 

sebességű szórófejek miatt adódik. Az első három mérőedény átlaghoz viszonyított 

alacsony értékei azzal magyarázható, hogy az első szórófej megközelítően a 3. és 4. 

mérőedények között, a forgásponttól 10 m-re helyezkedett el, és így csak a szórófej 

beöntözött területének széle érintette a mérőpontokat.  

 

1. ábra. Valley körben járó öntözőberendezés sugárirányú eloszlása 
Figure 1. Radial distribution of the irrigation system in Valley center pivot 

 

Az 5. mérőedényben (12 m) több mint kétszeresére megnövekedett vízmennyiség a 

második szórófej átfedésére és a még viszonylag kis forgási sebességre vezethető 

vissza. A vízborítás 5. mérőponttól kiinduló fokozatos csökkenése a növekvő forgási 

sugárral, illetve tangenciális sebességgel magyarázható. Az 1-es öntözőtag alatt számolt 

Cu = 65,33%-os egyenletesség elmarad a megengedhető értéktől, de a jelentős 

eltérésekhez tartozó viszonylag kis terület miatt kisebb hibának minősül.  

 

A 2. tag sugárirányú eloszlásnál a mérőedényekben mért értékek átlaga 8,04 mm-re 

adódott. Ez kedvező érték lenne, ha a diagramon látható 92 méternél lévő mérőedénynél 

a 13,5 mm kiugróan magas vízborítás nem jelentkezne. Ennek valószínű oka az 

öntözőgép szakaszos mozgása és a szórófej csepegése lehet.  

 

Megfigyelhető volt, hogy egyes szórófejeknél erőteljes csepegés alakul ki, ami álló 

helyzetben az éppen alatta lévő mérőedényben megemelheti a mért vízborítási értéket. 
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A többi érték 6,8 mm és 9,6 mm között ingadozik, ami elfogadható egyenletességet 

eredményezett. Ezt támasztja alá a Cu = 89,74 %-os értéke is, ami szintén jónak 

mondható. A két öntözőtag együttes átlagos intenzitása 8,5 mm, a tervezetthez képest 

alig magasabb, a Cu érték 77,54%. 

 

4.2. Keresztirányú csapadékeloszlás értékelése 

A keresztirányú eloszláshoz a mérőedényeket az 1-es öntözőtagnál, a forgási sugárra 

merőlegesen a forgásponttól 41 m-re helyeztük el. A 2. ábrán megfigyelhető kismértékű 

ingadozás az öntözőberendezés szakaszos mozgásával magyarázgató. Ennél a 

beállításnál az 1. öntözőtag hajtókerekeinek 6 mp haladása és 24 mp állása valósult 

meg. Az átlagos vízborítás értéke 8,36 mm, ami a tervezett 8 mm-től mindössze 4,5 %-

os eltérést jelent. A Cu = 95,61 %-os értékkel kiváló eredményt mutat. 

 

A 2-es öntözőtag keresztirányú eloszláshoz a mérőedényeket a forgási sugárra 

merőlegesen a forgásponttól 90 m-re helyeztük el. A 2. ábrán megfigyelhető kismértékű 

ingadozást az 1-es számú mérőedény kiugróan magas értéke töri meg. 

A további 16 db mérőedény 7,1 és 8,2 mm közötti vízborítás ingadozást mutatott, 8,00 

mm átlagos vízborítási érték mellett. A Cu = 90,96 %-os értékkel jó egyenletességi 

értéket jelent. 

 

2. ábra. Valley körben járó öntözőberendezés 1-es és 2-es tag keresztirányú eloszlása 

Figure 2. 1 and 2 Member cross direction distribution of Valley center pivot irrigation system 

  

4.3. Saroköntöző elem csapadékeloszlásának értékelése 

A mérőedényeket a négyzet alakú tábla átlójának irányában, sugárirányba kifelé haladva 

és sorszámozva helyeztük el. Az első mérőedényt a 2-es öntözőtag keréknyomától a 

tábla sarka felé 1 m távolságra, a továbbiakat 2 m-enként telepítettük. 

 

4.3.1. Korner tag sugárirányú csapadékeloszlása 
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A saroköntöző tag sugárirányú eloszlása (3. ábra) rendkívül erőteljes ingadozással 

jellemezhető. A 11,65 mm-es átlagos vízborítás mellett a maximális 24,5 mm-t, míg a 

legkisebb - ha az utolsó mérőedényt nem vesszük figyelembe – 5,5 mm értéket mutatott. 

A kedvezőtlen értékeket alátámasztja a Cu = 65,64 %-os alacsony értéke is. A 

saroköntöző-tag szélén lévő vég-szórófejet is bekapcsoltuk a maximális sarokbeöntözés 

érdekében, ami valószínűleg közrejátszott az utolsó zónában lévő 158 és 166 méter 

közötti mérőedények magas vízborítási értékeinél. 

 

3. ábra. Valley körbeforgó öntözőberendezés saroköntöző-tag sugárirányú eloszlása 
Figure 3. Corner- member radial direction distribution of Valley center pivot irrigation system 

 

4.3.2. Korner tag keresztirányú csapadékeloszlása 

A keresztirányú eloszláshoz a mérőedényeket a sugárirányú mérés 8-as számmal jelzett 

mérőpontjánál, a forgási sugárra merőlegesen, a forgásponttól 116 m-re helyeztük el. Az 

átlagos vízborítás a beállított 8 mm helyett elég magasra, 13,34 mm-re adódott (4. 

ábra).  

 
 

4. ábra. Valley körbeforgó öntözőberendezés saroköntöző-tag keresztirányú eloszlása 

Figure 4. Corner- member cross direction distribution of Valley center pivot irrigation system 
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Az ábrán megfigyelhető vízborítás ingadozások közül három kiemelkedik az átlag fölé, 

a többi kiegyenlítettebbnek mutatkozik. Ennek ellenére a Cu = 86,17 %-os értékkel még 

az elfogadható kategóriába sorolható.  

A nagyobb vízborítás értékeket mutató mérőedények valószínűleg nem a szórófejekből, 

hanem a gerincvezetékből az elosztó mágnes-szelepekből kaphatták a többlet 

csapadékot.  

A mágnes-szelepek, mint biztonsági szelepek is működtek és vagy a túlnyomás, vagy a 

nyomásbeállítás, vagy az esetleges eltömődés miatt a gerincvezetékre engedték ki a 

vizet, ami azután adott helyeken összefolyva a mérőedények fölött csoroghatott le. 

 

4.4. Szektorátmenetek csapadékeloszlása 

A szektor-átmenetek méréséhez a mérőhengereket a forgásponttól 75 m-re a második 

tag közepénél, az öntözőszárnyra közel merőlegesen a forgási ívet követve helyeztük el. 

A szektorok nagyságát 20 fokban határoztuk meg. Az első szektort 14 mm-es (100%), a 

másodikat 10,5 mm-es (75%), a harmadikat 7 mm-es (50%) és a negyediket 0 mm-es 

(0%) vízborításra állítottuk be. 

  

A mérőpontokat a haladási iránynak megfelelően sorszámoztuk. A mérőhengereket 

egymástól 2 m-re helyeztük el, összesen 3x10 darabot, tehát szektor-átmenetenként 10 

mérőpontot alkalmaztunk. A mérések eredményeit az 5. és 6. ábrán szemléltetjük. 

 

A különböző vízborításra beállított szektorok közötti átmenetek szélessége a 

mérőhengerek leolvasása, majd diagramon történő ábrázolásából figyelhető meg.  

A 100-75%-os szektor átmenetnél a tervezett 20 fokos szektor határnál 18 m után is alig 

változott a vízborítás (13 mm). A következő szektor közepénél, +12 m után érte el csak 

a tervezett 75%-os értéket. 

 

5. ábra. Szektor-átmenetek a jelzett %-os vízborításnál 

Figure 5. Sector transitions with different water volume settings 

 

A 75-50%-os szektorhatárnál szintén a tervezett vízborításnál nagyobb érték adódott. 14 

mm-ről indulva a szektor szélénél (9 mm) sem érte el a tervezett 7 mm-es értéket. 
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Az 50-0%-os szektornál valamivel kedvezőbben alakultak a vízborítás értékek, közel 8 

mm-ről indulva 14 m után érte el a 0 mm értéket. 

 

A 6. ábra a 100 és 0 % közötti szektorátmenetek egyesített diagramját mutatja, ahol 

szintén jól megfigyelhetők az említett szektorhatárok értékei. 

 

 

6. ábra. Szektor-átmenetek egyesített diagramja 
Figure 6. Merged diagram of sector transitions 

 

Megállapítható, hogy a vizsgált öntöző berendezésnél a szektor határok átmeneti zónái 

jelentősen változnak. A szektor átmenetek 32-11 m-es szélességük miatt a parcella 

szélek a forgásirányra merőlegesen nehezen tervezhetők. 

 

4.5. Zónaátmenetek csapadékeloszlása 

A mérőhengereket a forgásponttól távolodva a 25 m (0-50%), 50 m (50-75%), 75 m 

(75-100%) és 100 m-es (100-0%) zónák határaira helyeztük el. A mérőpontokat a 

forgásponttól kifele sorszámoztuk, 6-6 darabot helyeztünk el sugárirányban egymástól 

1,5 m-re a zónahatár előtt és után. A mérések eredményeit a 7. ábrán szemléltetjük. 

 

A különböző vízborításra beállított zónák közötti átmenetek szélessége a mérőhengerek 

leolvasása, majd diagramon történő ábrázolásából látható, hogy 7-16 m-re adódik. Az 

átmenetek közötti vízborítás változás kisebb csúcsoktól eltekintve viszonylag 

egyenletesnek mondható. Az átmeneti zónában kialakuló eltérések jelentős része a 

mérőhenger felett éppen megálló a szórófejekből csöpögő vízből származhat. 
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7. ábra. Zóna-átmenetek a jelzett %-os vízborítás beállításnál 

Figure 7. Zone transitions with different water volume settings 

A 0-50 %-os átmeneti zóna görbénél egy vízborítás csúcs figyelhető meg, amely közel a 

mérési sáv tengelyvonalába esik. A forgásponttól 25 m-re lévő 0-50 %-os zónahatárnál 

az 50 %-os értéket már 7 m-en belül eléri. 

Az 50 m-re lévő 50-75 %-os zónahatár jelleggörbéje közel 9,5 m-es átmeneti sáv után 

éri el a kívánt 10,5 mm-es vízborítás értéket.  

A forgásponttól 75 m-re lévő 75-100 %-os zónahatár szintén elfogadható átmenetet 

mutat 8 m-es átmeneti sávszélességgel. 

 

A körben járó szárny és a saroköntöző tag között, tehát a forgásponttól 100 m-re mértük 

a 100-0 %-os zóna vízborítás lefutását. Egy nagyobb csapadék csúcs kialakulásától 

eltekintve fokozatos vízborítás csökkenés volt tapasztalható, ami 16 m-es távolságon 

belül csökkent le a közel nullás értékre. 

 

5. Következtetések 

A körben járó szárnyvezetékek egyszerűbb és olcsóbb vízellátása, számos országban 

előnybe részesítette alkalmazásukat. A saroköntőző-taggal felszerelt körben járó 

öntözőgépek a hazai piacon is versenytársai lehetnek a jelenleg elterjedt lineár típusú 

öntözőberendezéseknek.  

A vizsgálatok során tapasztalt sugárirányú csapadékeloszlás a 2-es öntözőtagnál 

megfelelő (Cu= 89,74%), viszont az 1-es öntözőtag (Cu= 65,33%) és a saroköntöző 

egység (Cu= 65,64%) jelentős egyenetlenséggel juttatja ki az öntözővizet. A 

keresztirányú eloszlás mindkét öntözőtag esetén jó értékeket mutat (Cu= 95,62 és 

90,96%). Az átlagos vízborítás az öntöző-tagoknál a beállított érték közelébe volt, a 

saroköntözőnél már 3-5 mm-rel meghaladta a tervezett értéket.  

A zónák közötti 7-10 m-es átmenetek a VRI rendszer segítségével jobban tervezhetők. 

Az említett néhány tagot tartalmazó szárnyvezetéknél a különböző vízborítású parcellák 

helyének tervezését a zónabeállításokra célszerű alapozni.  

A mérések során észrevehető volt, hogy több mérési ponton kiugró vízmennyiségek 

adódtak. Megállapítottuk, hogy egyes mágnes-szelepeknél szivárgás tapasztalható, 
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illetve a szórófejek alján lecsepegő víz a közvetlen alatta lévő mérőedény 

vízmennyiségét növeli. 

A két öntözőtagból álló kisméretű berendezésnél a 11-32 m-es szektor átmenetek nagy 

méretei miatt, kisebb parcella méretezése nem javasolt. A különböző vízborítású 

területek tervezését zónavezérlésre célszerű alapozni.  

A korner öntözése során célszerű lenne a VRI rendszert pontosítani a programban, 

mivel szemmel láthatóan túlöntözést végzett, de ez adódhatott abból is, hogy a 

saroköntöző nem tud rendesen kinyílni, mivel viszonylag kis terület áll rendelkezésre. 

 
Összefoglalás 

A saroköntőző-taggal felszerelt körben járó öntözőgépek versenytársai lehetnek a hazai 

piacon a jelenleg elterjedt lineár típusú öntözőberendezéseknek. Az egyszerűbb és 

olcsóbb vízellátás, a domborzati viszonyokhoz történő jobb illeszthetőség és a 

könnyebben automatizálható üzem a gazdálkodók döntéseit a körben járó öntözőgépek 

irányába terelheti.  

A gazdálkodók egyre többen elfogadják, hogy a mezőgazdaság számára a jövedelmek 

növelésével és a környezetterhelés mérséklésével járó precíziós gazdálkodás jelentheti a 

fenntartható jövőt. Az aszály gyakorisága az éghajlatváltozás bizonytalanságai és a 

vízkészletek csökkenése erőteljes ösztönző tényező a hatékonyabb és a takarékosabb 

öntözés növelésére. A vizsgálatok során az öntöző berendezés sugárirányú és 

keresztirányú csapadékeloszlását vizsgáltuk, továbbá a zóna- és szektor vezérlések által 

különböző vízadagon kijuttatott átmeneti területek méretét elemeztük. A mérések során 

kapott eredmények és megfigyelések segítségével a gép üzemeltetésére vonatkozó 

beállítási értékek pontosabban elvégezhetők.  

A vizsgálatok eredményei és tapasztalatai a saját területen kialakított kísérleteknél és a 

hasonló berendezést üzemeltető külső felhasználók esetében is hasznosíthatók a 

gyakorlatban.  

Kulcsszavak: precíziós öntözés, körben járó öntözőgép, csapadékeloszlás, vízborítás. 
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Water dosage test of VALLEY® 8120 center pivot irrigation 

equipment  

Abstract  

Increasingly, farmers are accepting that precision farming can be a sustainable future for agriculture by 

increasing incomes and reducing environmental pressures. The frequency of droughts is the uncertainty of 

climate change and the decline in water resources is a powerful incentive to increase more efficient and more 

economical irrigation. We examined the radial and transverse rainfall distribution of irrigation equipment, and 

analyzed the size of the transition areas applied by the zone and sector controls to different water phases. The 
results and observations obtained during the measurements can be used to make the settings for operating the 

machine more precise. 

Keywords: precision irrigation, center pivot, distribution of precipitation, water coverage. 
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Bevezetés 

Bakonszegen üzemel egy vállalkozás, a berettyóújfalui székhelyű Lepusfarm, amely 

nyúltenyésztéssel és vágónyúl előállítással foglalkozik. A választás azért esett erre a 

témára, hogy bemutassuk, hogyan működik egy kis nyúltenyésztő vállalkozás, és 

milyen fejlesztési lehetőségek rejlenek benne. A munka során a vállalkozó segítségével 

lehetőség nyílt a nyúltenyésztés fázisainak a megismerésére, valamint a nyúltenyésztő 

vállalkozás fejlesztésének bemutatására Hajdú-Bihar megyében. A kutatás során arra a 

kérdésre kerestük a választ, hogy hogyan alakul a nyúltenyésztő vállalkozások helyzete, 

forrásteremtése és műszaki fejlesztési lehetősége. Egy egyéni vállalkozó példáján 

keresztül szeretnénk felhívni a figyelmet a nyúltenyésztésben meglévő lehetőségekre, de 

egyben a kockázati tényezőkre is.  

 

Irodalmi áttekintés 

A 2017-es Farmer Expón Nagy István államtitkár (jelenleg agrárminiszter) úr által 

tartott sajtótájékoztatón azt nyilatkozta, hogy a hazánkban előállított nyúlhús több mint 

95 százaléka exportra kerül. Magyarországon 0,4 kg nyúlhús számolható egy főre. 

Ehhez képest Nyugat- Európában 1,8 kilogrammal többet fogyasztanak. 2017 

júniusában kampányt indítottak az Agrármarketing Centrummal és a Nyúl Szakmaközi 

Szervezet és Terméktanáccsal a nagyobb nyúlhús fogyasztása elérése érdekében. A 

nyúltartást a kistermelők körében ismét fel kellene lendíteni, hogy az állomány elérje a 

7 millió vágóállatot valamint a nyúlhúsfogyasztás elérje az 5-10 százalékot. Az ilyen 

termékek piacra juttatása napjainkban megoldható (Géher és Kasza, 2013). A nyúlhús 

egyedi íz világú, bőséges fehérje forrás. Ma hazánkban az egyébként is magasabb 

előállítási árat sajnos a nyúlhús magas ÁFA tartalma sem teszi versenyképessé a 

sertéssel és a csirkével szemben (24.hu). 

Ugyanakkor az ágazat számos egyéb problémával is küzd. Így elmaradt a termelés 

emelkedése, romlott az orosz piac fizetőképessége, felhalmozódott az árukészlet, nőtt az 

eladatlan, lefagyasztott nyúlhús mennyisége. Emiatt kényszerű lépésre szánta el magát 

az ágazat két vágóhídja, az Olivia Kft. saját termelése csökkentése mellett, 2016. június 

30-tól nem vett át több vágónyulat. A Tetrabbit Kft. az ár és a felvásárolt mennyiség 

csökkentése mellett döntött (Juráskó, 2017). Mindkét döntés igen nehéz helyzetbe hozta 

a termelőket, mivel azok egy része jelentős kölcsönt vett fel, vagy fiatal gazda 

támogatás segítségével hozta létre nyúltelepét. A kialakult helyzet az ágazat több 

nagyüzemi termelőjét a termelés csökkentésére vagy bezárásra kényszerítette. A 

jelenlegi válsághelyzetet tovább nehezíti a nyúltartókat érő egyre nagyobb „állatjóléti” 

mailto:nyilasbettina0@freemail.hu
mailto:bodnarkaroly.dr@gmail.com
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nyomás, melynek nem láthatók egyelőre a megoldásai és várható kihívásai. A termelők 

a tartási körülmények folyamatos javítására kényszerülnek (McNitt, 2009). 

 

Anyag és módszer 

A primer adatgyűjtés a berettyóújfalui székhellyel, de bakonszegi telephelyen termelő 

Farkas Zoltán egyéni vállalkozó segítségével történt. A tevékenység fejlesztésében 

induló anyagi segítséget nyújtott az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a 

továbbiakban: EMVA) a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben 

igényelhető pályázati forrás, valamint egy új termelési telep kialakítására szintén 

EMVA forrásból igényelhető állattartó telepek korszerűsítése pályázat. Tevékenységi 

területei kiterjednek a nyulak tenyésztésére és vágóállat előállításra, továbbá a nyúlhús 

értékesítésére. Házinyúl tenyésztésre beadott fiatalgazda pályázatát, és az azt követő 

állattartó telepek korszerűsítése pályázatát (Anonim, 2016) is megtekinthettük. 

Rendelkezésünkre bocsátotta az üzleti terveket, gazdálkodási naplót, tenyésztési 

nyilvántartásokat, alaprajzot és helyszínrajzot. Az interjúkat bakonszegi telep-

látogatásokkal, helyszíni adatgyűjtésekkel egészítettük ki.  

A vállalkozásban tapasztaltak alapján elkészítettük a telep SWOT elemzését. 

 

Eredmények és értékelésük 

A vállalkozó a napi feladatokat saját maga végzi, az állatok etetésétől, a 

termékenyítésen át, az adminisztratív feladatokig. Tapasztalata az, hogy a tevékenység 

végzése precíz odafigyelést, technológiai figyelmet és naprakész felkészültséget követel 

meg, a hét minden napján. A nyulak megfelelő feltételek között élnek az állatjóléti és 

tartási előírásoknak megfelelően. A nyulak takarmányozására hazai alapanyagból 

előállított, ellenőrzött pellettált takarmányt használ, és születésüktől kezdve igyekszik 

az állatok igényeit kielégíteni. Az állatok a hízlalás utolsó időszaka kivételével medikált 

takarmányt fogyasztanak. A tenyészállatok karotin-kiegészítésre, illetve környezet-

gazdagításra rendszeresen kapnak sárgarépát. A telephelyen belül elengedhetetlen 

feltétel a nyulak tartásánál a megfelelő hőmérséklet, páratartalom és a friss levegő 

elérése. Ehhez klimatizáló eszközöket használ: ventilátorok, falba épített evaporációs 

hűtőpanel és hőlégbefúvó. 

A telepen egyszintes Meneghin gyártmányú tenyészketrecek találhatók. Az anyaketrec 

blokkjai 280 férőhely, összesen 81 m2, a hizlaló ketrec blokkjai 2120 férőhely, összesen 

90 m2, a piramisparkoló tenyészketrecek blokkjai 250 férőhely, összesen 11 m2. 

Továbbá fiaztató dobozokat használ, ezen kívül a technológia önetetővel és önitatóval 

rendelkezik. Az istállóban alagútszellőztetést üzemeltet, amelyet két darab 

automatazsanéros szellőztető ventilátor biztosít. A nyári hónapokban az istálló belső 

hőmérséklete nem megy 25 oC fölé, mely a nagy felületű hűtőpaneleknek köszönhető. 

Elektromos hiba esetén, nagyteljesítményű benzinüzemű aggregátorral oldja meg a 

hűtést. A téli időszakban a fűtést nagyteljesítményű diesel üzemű hőlégbefúvó 

biztosítja. 

A tulajdonos jelenleg 280 anyával dolgozik, amit 2 periódusban 3 hetes termékenyítési 

ciklusban végez. Ennek eredményeként, minden hónapban a 140 termékenyített 
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anyából, közel 85%-a termékenyül és fial le. A Pannon fehér tenyészállatok a Kaposvári 

Egyetem törzsállományából származnak, melyek kiváló szaporasági és nevelő 

képességgel, utódaik pedig hústermelési mutatóval rendelkeznek. Ennek hatására a 32. 

napon történő választási alomszám átlagban közel 8,5 utód/anya. 

A vállalkozó vállalkozását fejleszteni kívánja, zöldmezős beruházásként új, korszerű 

istálló épület építésével, technológia fejlesztésével, az anyaállomány növelésével. Egy 

SWOT elemzés (1. táblázat) segítségével foglaltuk össze a változtatások körülményeit.  

 
1. táblázat: A vállalkozás SWOT elemzése 

ERŐSSÉGEK/ Strenghts GYENGESÉGEK/ Weaknesses 

a telep betonúton könnyen megközelíthető 

megfelelő épülettájolás 

hűtés-fűtés rendszer 

alagútszellőztetés 

jó fajtaválasztás 

szakmai tudás 

motiváltság 

kockázatvállalás 

elavult épület 

kézi-munkaigényes technológia 

automatizálás hiánya 

alkalmazott hiánya 

a telep és a vágóhíd közötti nagy távolság 

magas szállítási költség 

nyáron nagyobb szállítási veszteség a meleg 
miatt 

magas termelési költségek (energia!) 

LEHETŐSÉGEK/ Oportunities  VESZÉLYEK/ Threats 

nyúl népszerűsítése, ami új hazai piac 
megjelenését eredményezheti 

a nyúlhús egészséges és jó minőségű 
élelmiszer 

partnerekkel vágópont kialakítása, saját 

feldolgozás,  

éjszakai szállítás 

energiatakarékos technológia megvalósítása 

Nyúl Terméktanácsi tagság segítséget jelenthet 

pályázati lehetőségek kihasználása 

felvásárlási árak és azok hullámzásai 

partner kapcsolat hiánya 

változó vevői igény kielégítése 

vágóhidak „szeszélyes” kapcsolata a 

termelőkkel 

hitel esetén hosszú távú függés a 

pénzintézettől 

a fejlesztés lassú megtérülése 

számos jogi akadály egy projekt 
megvalósításánál 

 

Table 1: SWOT analyses of the enterprise 

 

Az elnyert VP pályázat birtokában egyik fejlesztési célként innovatív megoldásként 

trágyakezelésével csatlakozik a Bihar-Sárrét Egyesület programjához. A keletkező 

nyúltrágya egy részét a telepen belül brikettálják, majd a telep fűtésére felhasználják. 

A projekt új épületei könnyűszerkezetes csarnokváz szerkezetűek lesznek (1. ábra), és 

10 cm vastag szendvicspanel szigeteléssel lesznek ellátva. A nyúlistálló ~1700 m2 

alapterületű lesz, közel 1200 anya és szaporulata mellett, bakoknak és tenyész-

növendékeknek is helyt ad majd (2. ábra). Az épület NY-K tájolású így a déli fekvésű 

tetősík optimális lehetőséget biztosít a belső hálózatra termelő napelem rendszer 

telepítéséhez (3. ábra). Az istálló épület teljes alapterülete vízzáróan kivitelezett, saválló 

síkbetonnal kerül kialakításra, 1% lejtéssel tervezett trágya aknákkal, melyek a 

ketrectechnológia alatt helyezkednek el. A trágyaaknákba telepített automata 

trágyaszánok végzik a napi kitrágyázást, így mentesítve az istállóteret a naponta 

keletkező trágyától és káros hatású gázoktól. Napi kontrollt jelent a trágyakezelés és az 

istálló automatika ellenőrzése.  



A SZIE AGK TDK műhelyeiben készült tudományos munkák 

 

 

 40 

 

 
1. ábra: A fejlesztendő terület és tervezett beépítettség rajza. 

 

Figure 1: The site of construction 

 

 

  
Régi épület Új épület látványterve [2] 

 

2. ábra: A jelenlegi épület képe és a tervezett istálló látványterve 

 
Figure 2: The sight of the old (left) and view of the planned (right) buildings 

 

 

Az istálló épület 12 teremnek ad majd helyet, ez 7 anya és 5 db hizlaló termet jelent. A 

termek szellőztetése és vízellátása külön-külön megoldott. A lehatárolt tér, lehetővé 

teszi a tartástechnológia során az all-in-all-out rendszer fenntartását. 

A hűtőpanelek és légcserét biztosító ventilátorok a megfelelő termelés érdekében 

minden teremnek a nyúl igényének megfelelő mikroklímát biztosítanak.  
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3. ábra: Az új Lepusfarm nyúltelep alaprajza 

 

Figure 3: The plan of the new rabbit farm 

 

Az épület technológiai vezérlését multifunkcionális telepvezérlő egység végzi. A 

faelgázosító kazán, olcsón és hosszútávon biztosítja a téli fűtést a telep számára.  

A fejlesztéssel közel 1200 anyát szeretne termelésbe állítani a tulajdonos, ami nagyban 

növelné a piaci részvételét, továbbá teret nyerne saját bak állomány tartására, és saját 

kialakítású vonal fenntartására. 

A takarmánytárolók építésével (ellentétben a jelenlegi zsákos megoldással) olcsóbb ár 

és a veszteségek csökkenése várható. A napelemes rendszer telepítésével a gazdaság 

elektromos energiaigényének mintegy fele kiváltható lesz. 

A szociális épület 144 m2, ami nagyon fontos a gazdaságnak, hisz helyt ad a kiszolgáló, 

a szociális és a gépészeti helyiségnek. A tervezett épületrész helyt ad továbbá női-férfi 

öltözőnek zuhanyzókkal, így a zárt technológiában tartott állomány védelmét 

maximálisan biztosítani lehet. Az épületben állatorvosi- és pihenőszoba, tárgyaló és 

iroda, valamint étkező tér is kialakításra kerül. A teljes épületben padlófűtés biztosítja 

majd az egyenletes hőmérsékletet a fűtési időszakban. A telep itatóvíz, ivóvíz és 

technológiai vízellátását saját kútról látják majd el. A szürkevíz újrafelhasználása a WC 

tartályok öblítésénél víztakarékos megoldás lesz.  
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Következtetések 

A jelenlegi épület jelentős felújításra és korszerűsítésre szorul. A vállalkozó ezért a 

telepe fenntartása mellett, egy Berettyóújfaluban felépítendő új nyúltelep létesítésére 

pályázott és nyert forrást a Vidékfejlesztési Programból. A kiviteli tervek elkészültek, a 

tervezett telep működtetése a jelenlegihez képest csökkenti az energia- és 

munkaerőigényt (napenergia hasznosítása, trágyakezelés, szellőztetés, itatás, fűtés, 

takarmány kiosztás, ketrecek bővítése és egyes folyamatok automatizálásra), ezzel 

várhatóan a termelési költségeket is. Az új telep teljes mértékben kielégíti a nyúl 

igényeit (WRSA, 2017), illetve a vágóhidak fogyasztók által generált elvárásait. Így 

várhatóan vágóállatait beszállíthatja majd a lajosmizsei vágóhídra. 

A megvalósítást azonban jelenleg jogi viták hátráltatják. Az építkezést nem tudta időben 

megkezdeni. Amennyiben nem tudja teljesíteni a pályázatban foglalt ütemezést, illetve 

határidőket, előfordulhat, hogy a vállalkozó elképzelése meghiúsul. Ebben az esetben 

természetesen elesik a támogatástól. Tehát az egyetlen járható megoldásnak jelenleg a 

vitás kérdések mihamarabbi tisztázása, az akadályok felszámolása látszik. 

 

Összefoglalás 

Munkánk célja az volt, hogy egy Hajdú-Bihar megyei fiatal nyúltenyésztő vállalkozó 

jelenlegi termelési feltételeit és jövőbeni terveit megismerve, megvizsgáljuk a 

vállalkozás fejlesztésében, telepének korszerűsítésében rejlő lehetőségeket. Az 

esettanulmányból kiderül, hogy a fejlesztés új telep felépítésében ölt testet, ahol a 

jelenlegihez képest nő a vágóállat kibocsátás, javulnak az állattartási- és 

munkakörülmények, csökkenhet az energiafelhasználás és a munkaerőigény.  

 

Kulcsszavak: nyúltenyésztés, Vidékfejlesztési Program, műszaki fejlesztés, Pannon 

fehér nyúl, KKV 
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Development of a rabbit farm in Hajdú-Bihar County 

Abstract  

A deep interview was made with a Hungarian small-scale meat rabbit farmer at Bakonszeg. His recent old 

stable is used for housing of Pannon White rabbits (130-140 does with offspring), which are kept in traditional 

caged system. Feeding of pelleted concentrates and artificial insemination are used. It is difficult to comply 
with the welfare standards of the EU at these farm facilities. The rabbitry has high labour demand with low 

profitability. The Hungarian slaughterhouses do not collect rabbits from this kind of small scale production 

nowadays. To resolve this situation the farmer increases his production and builds a new rabbit farm with the 
support of Hungarian Rural Development Program (subsidy of the European Union). 

Keywords: rabbit production, Rural Development Program, technical development, Pannon white rabbit, 
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Bevezetés, célkitűzés 

Az állattenyésztő embernek mindenkor alapvető érdeke, hogy az – általa háziasított – 

állatok kicsinyeinek minél töretlenebb fejlődését tudja biztosítani. Az egyedek később 

csak így válhatnak egészséges, jól szaporodó, hosszú hasznos élettartamú 

tenyészállatokká, illetve gazdaságos termelést biztosító hízó alapanyaggá. Ez kiemelten 

fontos kérdés a szarvasmarha esetében, ugyanis ez a faj legkevésbé sem sorolható a 

szapora állatok közé. A szarvasmarha-tenyésztők nem alaptalanul tartják a borjúnevelést 

tevékenységük legkényesebb szegmensének. A szarvasmarha viszonylag későn vehető 

tenyésztésbe, vemhességi ideje hosszú, és ellésenként egy utódot hoz világra. Mindez 

azt jelenti, hogy egy tehéntől évente ideális esetben is csak egy borjút nyerhetünk. A 

tejtermelésre szakosodott tehenészeti telepek számára komoly problémát jelent, hogy a 

megszülető borjak 50%-a eleve nem hasznosítható közvetlen a termelésben (bika), sőt 

az üszők között is előfordul – a legnagyobb gondosság ellenére – több-kevesebb, 

tenyésztésre alkalmatlan egyed.  

Hazánk ellenőrzött tejtermelő állományának 97%-a a holstein-fríz fajtából kerül ki, 

amely világviszonylatban is kétségtelenül első helyet foglalja el a  tejtermelő fajták 

sorában. A fajta tenyésztőinek ugyanakkor – a kiváló tejtermelés mellett – éppen ilyen 

problémákkal kell szembenézni, mint a rövid hasznos élettartam, országosan 

nagyarányú elsőborjas kiesés, gyakori meddőség, késői újravemhesülés (Bakos, 2008; 

Berta, 2010).  

Mindezekből következik, hogy minden egyes – borjúkorban történő – kiesés nemcsak 

jelentős anyagi kárt okoz, de a tejtermelő állomány létszámának szinten tartását is 

veszélyezteti. Érthető tehát, hogy nem nagy kísérletező kedvet tapasztalunk a 

borjúnevelés terén, vagyis a tenyésztők általában nem szívesen térnek el egy-egy, a 

gazdaságukban már jól működő technológiától. 

A borjúnevelés legősibb, legtermészetszerűbb, és egyben legkevésbé problémás módja 

az, amikor a tehén maga neveli fel a borját. Ilyenkor a borjú hónapokig anyja mellett 

marad, és igénye szerint, naponta akár 15-20 alkalommal is szophat tőle. Ennek a 

szoptatásos borjúnevelésnek idővel csak olyan gazdálkodási rendszerekben maradt 

létjogosultsága, ahol a tejtermelés nem cél, így a teheneket nem fejik (primitív, vagy 

kimondottan hústermelésre kitenyésztett fajták). A tejtermelő vagy kettőshasznú 

ágazatokban – tehát ahol fejik a teheneket – a borjút igen korán elválasztják az anyjától, 

és mesterségesen nevelik fel (itatásos borjúnevelés). 

Legtöbb esetben közvetlen az ellés után elkülönítik a borjút, annak érdekében, hogy az 

anyjával szoros összetartozás ne alakuljon ki. Így azonban nem zárhatók ki teljes 
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mértékben a kolosztrum-itatással kapcsolatos emberi hibák (szakmai ismeretek hiánya, 

munkafegyelmi problémák)! Tekintettel arra, hogy a ma születő üszőborjak a jövő 

tejtermelő tehenei, a telepen megfelelően működő kolosztrum-menedzsment kialakítása 

rendkívül fontos! 

Kísérletsorozatunkkal a következő kérdésekre kerestünk választ: 

Az ellést követő 24 órában milyen ütemben változik (csökken) a kifejhető kolosztrum 

Brix %-ban kifejezett ellenanyag-tartalma? 

Az első kolosztrum-itatás időpontjának megválasztása (0-2-4 óra) milyen hatással van 

a 48 órás borjú vérsavójának Brix % értékére, tehát az ellenanyag ellátottságra? 

Az első kolosztrum-itatás időpontjának van-e érzékelhető hatása a borjak egészségi 

állapotára, a betegnapok számának alakulására? 

A borjú vérsavó Brix %-a, valamint a betegnapok száma között valóban tapasztalható-

e statisztikai összefüggés? 

Milyen eredménnyel használható fel egy kereskedelmi forgalomban kapható szarvas-

marha kolosztrum készítmény az újszülött borjak ellátása során? 

A feltett kérdéseket holstein-fríz fajta esetében és ökológiai gazdálkodás körülményei 

között vizsgáltuk. 

Irodalmi áttekintés 

Az újszülött borjak emésztésének főbb sajátosságai 

A borjú születésekor már rendelkezik a kérődzőkre jellemző többüregű összetett 

gyomor minden részével, azonban a felvett táplálóanyagok emésztése ténylegesen csak 

az oltógyomorban, illetve a vékonybélben megy végbe. Az előgyomrok (bendő, recés, 

százrétű) inaktívak. Működésük a borjú 3-4 hetes korában kezdődik el, és csak a 7-8. 

élethéten válik tökéletessé (de ez nagymértékben függ a szilárd takarmányozás 

mikéntjétől). A borjú tehát élete első heteiben gyakorlatilag monogasztrikus állatnak 

tekintendő (Holló és mtsai, 2011). 

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy az újszülött borjú gyomrának befogadó képessége 

csekély, mintegy 1,5-2 liter. Ha az anyjával együtt tartják – tehát a föcstejet még 

természetes módon veheti fel – naponta átlagosan 8-10 alkalommal szopik. Itatásos 

nevelésnél pedig arra kell törekedni, hogy az első két napban minél többször – de 

legalább 4-5 alkalommal – itassuk föcstejjel, és az egy-egy alkalommal felvehető 

mennyiséget ne korlátozzuk (Holló és mtsai, 2011). 

 

A borjak immunrendszerének kialakulása és a kolosztrum jelentősége 

A borjú védőanyagoktól mentesen, gamma-globulinok nélkül születik, számára a 

föcstejben megtalálható ellenanyagok szolgáltatnak termésteres passzív immunitást, 

azaz védettséget a környezetében előforduló kórokozókkal szemben. Bár ezek az ellen-

anyagok (gamma-globulinok) fehérjék, az élet kezdetén – de csakis az első 24-36 

órában – lehetőség van azok megemésztés nélküli felszívódására. Ezt egyrészt a föcstej 

proteázgátló hatása, másrészt a bélhámsejtek ekkor még speciális szerkezete teszi 

lehetővé (Holló és mtsai, 2011; Schmidt és Zsédely, 2011). Régóta ismert, hogy a borjú 

immunrendszere csak a föcstej, pontosabban a benne található nagy molekulájú 

immunglobulinok felvételével kezd kialakulni (Ehrlich, 1892).  
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Hammon és Blum (1999) vizsgálatai szerint az ellés utáni első kolosztrum-fogyasztás 

hatására emelkedik a borjak vérplazmájának összefehérje szintje. A felvett kolosztrum 

emellett jelentős hatást gyakorol a vérplazma szabad aminosav (elsősorban glutamin és 

glutaminsav) tartalmára is.  

Amennyiben a borjú az első 6 órában legalább 2-3 liter kolosztrumot elfogyaszt, akkor 

várható, hogy vérének ellenanyag-tartalma eléri az első napon szükséges szintet, ami 1,5 

g/100 ml (Holló és mtasi, 2011). Schmidt és Zsédely (2011) szerint 6 órán belül 2,5 

liter, az első 12 órában 4 liter föcstej elfogyasztására van szükség, a megfelelő védelem 

eléréséhez. Ha a borjú nem hajlandó felvenni, kényszeritatást kell alkalmazni. 

Fontos megjegyezni, hogy a kolosztrum nemcsak az immunrendszer kialakításához 

nélkülözhetetlen, hanem a borjúnak születés után a kizárólagos tápláléka is egyúttal. 

Kezdeti fejlődéséhez minden szükséges táplálóanyagot (fehérje, zsír, szénhidrát), 

vitaminokat, makró és mikróelemeket, valamint számos egyéb – biológiailag aktív – 

anyagot is a kolosztrum biztosít (Blum és Hammon, 2000). 

 

A kolosztrum összetétele 

Holló és mtsai (2011) szerint a kolosztrum összetétele jelentősen eltér a normál tejétől, 

ez a különbség azonban viszonylag gyorsan, az ellés után mintegy 3-5 nappal 

kiegyenlítődik. Szárazanyag-tartalma erőteljesen csökken (Csapó és Csapóné, 1984; 

Szentpéteri és mtsai, 1986). Említett szerzők tejelő típusú teheneknél, az ellés napján 

24-25%-nak, egy nappal később már csak 13-16%-nak találták a kolosztrum száraz-

anyag-tartalmát (a normál tehéntejé kb. 12-13%-ra tehető). A magasabb szárazanyag-

tartalom valószínűleg azzal állhat összefüggésben, hogy a borjú kezdetben, egy-egy 

alkalommal csak kevés mennyiséget képes elfogyasztani. Csapó és mtsai (1994) leírják, 

hogy az ikerborjas holstein-fríz tehenek kolosztruma elléskor lényegesen több száraz-

anyagot tartalmazhat (29-30%), mint az egy borjút ellőké, de a különbség az ellés utáni 

napon megszűnik. Különböző fajták esetében más lehet a kolosztrum elléskori száraz-

anyag-tartalma, azonban figyelembe kell venni, hogy a méréseket eltérő helyen, időben 

(évben) és egyedszámokkal végezték (Vertséné, 2008). Így pl. Ibeawuchi és Dangut 

(1996) a zebu alfaj esetében – forró, nedves éghajlati tényezők mellett – mindössze 14-

15%-nak mérték a föcstej elléskori szárazanyag tartalmát.  Ez elmaradt ugyan a legtöbb 

fajtánál tapasztalt értéktől, viszont az idő előrehaladtával nem is mutatott lényeges 

csökkenést (13-14% maradt). 

Áldásy és Erdős (1969) magyar tarka teheneken végzett vizsgálatai szerint a kolosztrum 

fehérjetartalma elléskor 9,6-19,6% között változott, másnapra 5,8-10,8%-ra csökkent, 

míg az ellés utáni 3. napon már csak 1,2-3,7% volt. Az immunglobulin tartalom átlagos 

értékeit ugyanezen időpontokban 7,56; 3,00 és 0,78%-nak mérték. Schmidt és Zsédely 

(2011) szerint a föcstej kezdeti immunglobulin tartalma 5-7%; 6-8 óránként feleződik, a 

7. napon már csak 0,2% immunglobulin található a tejben. A kolosztrumban igen magas 

a savófehérje részaránya. Egyrészt a savófehérje biológiai értéke másfélszerese a 

kazeinének, másrészt ez a frakció tartalmazza az immunglobulinokat (Csapó és Csapó-

Kiss, 1988; Csapó és mtsai, 1994). 

A kolosztrum zsírtartalma ellést követően a legmagasabb, másnapra csökken, majd a 4. 

napig egyértelmű tendenciát nem követve ingadozik (Kovács, 1999; Wagenhoffer és 

mtsai, 2002; Paszczyk és mtsai, 2005). Holstein-fríz tehenek esetében a szárazonállás 
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késői időszakában fellépő tőgygyulladás nem befolyásolja a kolosztrum zsírtartalmát 

(Manusell és mtsai, 1998), viszont az ugyanekkor jelentkező hőstressz csökkentheti azt 

(Nardone és mtsai, 1997). A zsíron belül egyes zsírsavak aránya (pl. a C18:1 transz 

zsírsavaké vagy a CLA-é) más az ellést követően, mint később termelt normál tejben 

(Paszczyk és mtsai, 2005). 

A föcstej cukortartalma kisebb a normál tejénél és várhatóan az ellést követő 5-6. napon 

éri el a normál tejre jellemző 4,8-5,0% értéket (Merényi és Lengyel, 1996; Kovács, 

1999). 

A kolosztrum több ásványi anyagot tartalmaz, mint a normál tej. A Ca-, P-, Mg-, Na-, 

Fe-, Mn- és Cu koncentrációja ellés után rohamosan csökkenő tendenciát mutat (Kume 

és Tanabe, 1993; Kume és mtsai, 1998; Levieux, 1999). 

 

Anyag és módszer 

A fejési idő hatása a kolosztrum Brix %-ára 

A vizsgálatba 10 holstein-fríz tehenet vontunk be, melyek korábban legalább 1-szer már 

ellettek, és aktuális ellésük körül nem történt komplikáció. A kiválasztott tehenektől 

egyedi kolosztrum mintákat vettünk az ellést követően azonnal, majd 12 és 24 óra 

elteltével. A minták ellenanyag koncentrációjának Brix %-ban kifejezett értékét digitális 

refraktométer segítségével mértük. A három időpontban mért értékeket egyszempontos 

varianciaanalízissel hasonlítottuk össze. 

 

Az első itatás időpontjának hatása a borjú vérsavó Brix %-ára 

A vizsgálatba 40, nem elsőszülött holstein-fríz borjút vontunk be, melyekből 4 csoportot 

képeztünk (n = 10). Az 1-3. csoport anyja kifejt kolosztrumát kapta tőgymelegen, 

szopókás itatással, születés után azonnal (1. csoport), 2 órával (2. csoport), 4 órával (3. 

csoport). 2-3. csoportok esetében az ellés után azonnal kifejt kolosztrumot hűtve 

tároltuk, de itatás előtt 38C-ra visszamelegítettük. A 4. csoport születés után azonnal, 

egy kereskedelmi forgalomban kapható szarvasmarha kolosztrum készítményt kapott. A 

vizsgálathoz minden borjútól születés után 48 órával 7 ml vérmintát vettünk, melyeket 

24 óráig frakcionáltunk. A kivált vérsavó ellenanyag koncentrációjának Brix %-ban 

kifejezett értékét digitális refraktométer segítségével mértük. A különböző csoportok 

értékeit egyszempontos varianciaanalízissel hasonlítottuk össze. 

 

Az első itatás időpontjának hatása a betegnapok számának alakulására 

Betegnapnak minősítettünk minden olyan napot, amikor egy borjú egészségi állapota, 

vitalitása szemmel láthatóan eltért a normálistól, pl. hasmenés, általános gyengeség, tej 

visszautasítása esetén. A betegnapok számát egyedenként, a 10 életnapig jegyeztük fel. 

A borjak betegnapjait csoportonként összegezve, és osztva a csoportlétszámmal (10), 1 

borjúra eső betegnapot számoltunk. Ennek függését a vérsavó Brix %-ától korreláció 

számítással, Microsoft Excel program segítségével vizsgáltuk. 
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Eredmények és értékelésük 

A fejési idő hatása a kolosztrum Brix %-ára 

A 10 tehéntől vett kolosztrum minták átlagos Brix %-át – idő függvényében – az 1. 

táblázat mutatja be.  

 
1. táblázat: Kolosztrum Brix%-ának alakulása a fejési idő függvényében (n = 10) 

 
Elléstől eltelt idő (óra) (1) 

0 12 24 

Kolosztrum Brix % (2) 26,96 (a) 

 3,11 

17,50 (b) 

 1,30 

8,04 (c) 

 0,92 

a/b/c = A különböző betűvel jelölt értékek szignifikánsan eltérnek (SZD5% = 1,85) 

Table 1. The evolution of colostrum Brix% as a function of milking time (n = 10) 

Colostrum milking (hours, after the calving) (1); Colostrum Brix% (2);  

a/b/c = Values marked with different letters differ significantly (SD5% = 1.85) 
 

A mért Brix % értékek alapján arra következtethetünk, hogy az idő előrehaladtával a 

tehenek átlagos kolosztrum ellenanyag szintje 12 óra alatt az elléskori érték 65%-ára, 24 

óra alatt már 30%-ára csökkent.  

 

Az első itatás időpontjának hatása a borjú vérsavó Brix %-ára 

A borjak vérsavójának Brix % értkét csoportonként a 2. táblázatban foglaltuk össze. 

 
2. táblázat: Borjú vérsavó Brix %-ának alakulása az egyes csoportokban (n = 10) 

 
Első itatás időpontja (órával a születés után) (1) 

0 2 4 0/K 

Vérsavó Brix% (2) 
9,06 (a) 

 0,73 

7,32 (b) 

 0,34 

5,86 (c) 

 0,35 

7,66 (b) 

 0,24 

K = A csoport frissen fejt kolosztrum helyett kereskedelmi kolosztrum készítményt kapott 
a/b/c = A különböző betűvel jelölt értékek szignifikánsan eltérnek (SZD5% = 0,41) 

 

Table 2. Brix% of calf serum in each group (n = 10) 
Time of the first drinkig (hours, after the calving) (1); Serum Brix% (2) 

K = The group received a commercial colostrum preparation instead of a freshly sown colostrum 

a/b/c = Values marked with different letters differ significantly (SD5% = 0.41) 
 

Minél több idő telt el az ellés után, annál kevésbé volt hatékony az ellenanyagok 

felvétele a kolosztrumból. Az értékekből az is látszik, hogy az a csoport, amelyik nem 

kapta meg az anyja föcstejét, helyette kolosztrum-készítményes kezelésben részesült a 

0. órában, nem érte el azt az immunitási fokot, mint a 0. órában az anyja kolosztrumával 

itatott borjú. A készítményes csoport átlag értéke csak a második órában itatott csoport 

értékével vehető azonosnak. 

 

Az első itatás időpontjának hatása a betegnapok számának alakulására 

Az első csoport esetében, amelyek születést követően azonnal megkapták a 

kolosztrumot – így a legmagasabb vérsavó ellenanyagszinttel rendelkeztek (2. táblázat) 
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– a csoport összes betegnapjainak száma 4 volt, tehát az egy borjúra jutó betegnapok 

száma 0,4. 

A második csoportban, melyek 2 órával később kapták meg a kolosztrumot, már 

alacsonyabb volt a vérsavó ellenanyag koncentrációja. A csoport összes betegnapjainak 

száma 8, tehát az egy borjúra eső betegnapok száma 0,8 volt. 

A harmadik kolosztrumos csoport mutatta a legalacsonyabb vérszérum Brix% értéket, 

ezzel arányosan ennek a csoportnak volt a legrosszabb az egészségi állapota. A csoport 

összes betegnapjainak száma 13, tehát az egy borjúra eső betegnapok száma 1,3. Ebben 

a csoportban alig akadt olyan borjú, amelynek az első 10 életnapjában ne lett volna 

valamilyen egészségügyi problémája. 

A negyedik, kolosztrum-készítményes csoportban a betegnapok száma alig haladta meg 

az első itatási csoport értékeit, tehát megállapítható, hogy a jó minőségű kolosztrum 

készítmény megfelelő alternatíva lehet a kolosztrum-menedzsment során. A csoport 

összes betegnapjainak száma 5, így az egy borjúra eső betegnapok száma 0,5 volt. 

A vérsavó Brix%-ának és az egy egyedre jutó betegnapok számának összefüggését, 

valamint annak szorosságát az 1. ábra szemlélteti. 

 

R² = 0,9559
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A vérsavó Brix%-ának átlaga (n = 10) (1)

Vérsavó Brix% - betegnapok összefüggése

 

 
1. ábra: A vérsavó Brix%-ának és az egy egyedre jutó betegnapok számának összefüggése 

 

Figure 1. The correlation between the percentage of Brix in serum and the number of days of disease per calf 
The average of Brix% in serum (n=10)  (1); Number of days of disease per calf  (2) 
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Következtetések 

Eredményeinkből jól látható, hogy a megfelelően előkészített és végrehajtott 

kolosztrum-menedzsment kulcsfontosságú a jól termelő állomány megalapozásához. 

Ellést követően a tehenek egyedi kolosztrum ellenanyag szintje intenzíven csökken. 

Az első kolosztrum-itatás időpontja minél közelebb esik az elléshez, annál magasabb a 

borjak vérsavójának Brix %-a (ellenanyag szintje). 

Azok a borjak lesznek legellenállóbbak a jellegzetesen első néhány életnapban 

jelentkező betegségekkel szemben, melyek a lehető leghamarabb megkapják anyjuk 

föcstejét. 

Szükség esetén egy jó minőségű kolosztrum készítmény itatása megfelelő alternatíva 

lehet a borjak számára, de az anyjuktól frissen fejt kolosztrum megbízhatóbb 

védettséget nyújt. 

 

Összefoglalás 

A Szerzők holstein-fríz fajtával, ökológiai gazdálkodás körülményei között végezték 

vizsgálataikat. Mérték a kolosztrum ellenanyag-tartalmát (Brix %) az elléstől eltelt idő 

függvényében, az első kolosztrum-itatás időpontjának hatását a 48 órás borjú 

vérsavójának ellenanyag szintjére (Brix %), valamint a betegnapok számának 

alakulására a 10. életnapig. Vizsgálták továbbá egy kereskedelmi forgalomban kapható 

szarvasmarha kolosztrum készítmény hatékonyságát a friss kolosztrummal szemben. Az 

elléskor fejhető kolosztrum Brix %-a (kontroll érték) 26,963,11; 12 óra elteltével 

17,501,30 (a kontroll érték 65%-a); 24 óra elteltével 8,040,92 (a kontroll érték 30%-

a) (n = 10; SZD5% = 1,85). A 48 órás borjak vérsavójának Brix %-a születés után 

azonnal itatva (kontroll érték) 9,060,73; 2 órával később itatva 7,320,34 (a kontroll 

érték 81%-a); 4 órával később itatva 5,860,35 (a kontroll érték 65%-a). A születés után 

azonnal, de kolosztrum készítménnyel itatott borjak esetében 7,660,24 (a kontroll érték 

85%-a) (n = 10; SZD5% = 0,41). Az 1 borjúra jutó betegnapok száma születés után 

azonnal itatva 0,4; a 2 órás csoportban 0,8; a 4 órás csoportban 1,3; a kolosztrum 

készítményes csoportban 0,5 – igen szoros másodfokú összefüggést mutat a vérsavó 

Brix % értékeivel (R2 = 0,9559). Megállapítható, hogy a föcstej ellenanyag tartalma 

(Brix %) az ellést követően rohamosan csökkent. A borjak esetében, minél több idő telt 

el a születés és az első kolosztrum-itatás között, annál kevésbé volt hatékony az 

ellenanyagok felvétele a föcstejből, amit a vérsavó Brix-a és a betegnapok száma 

egyaránt igazol. Minden csoport ellés után azonnal kifejt kolosztrumot kapott, csak az 

első itatás időpontja különbözött. Szükség esetén egy jó minőségű kolosztrum 

készítmény időben történő itatása is megfelelő alternatíva lehet a borjak számára, de az 

anyjuk frissen fejt kolosztruma megbízhatóbb védettséget nyújt. Az eredmények 

alátámasztják, hogy az itatásos borjúnevelés a szarvasmarha-tenyésztés leginkább 

érzékeny szegmense, és a megfelelően működő kolosztrum-menedzsment 

kulcsfontosságú a jól termelő állományok megalapozásához.  

 

Kulcsszavak: holstein-fríz, itatásos borjúnevelés, kolosztrum menedzsment 
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The effect of colostrum dosing on blood immunoglobulin levels in 

calves 

Abstract  

The authors carried out their research in Holstein-Friesian breed under the conditions of organic farming. The 

colostrum antibody content was measured as a function of the time elapsed since calving, the authors also 
measured the effect of the time of the first colostrum on the antibody level of the 48-hour calf serum and on 

the number of days of sickness until the 10th day of life. The efficacy of a commercially available bovine 

colostrum product against fresh colostrum has also been investigated. Colostrum at calving Brix % (control 
value) 26.96+/-3.11; after 12 hours 17.50+/-1.30 (65% of control value); after 24 hours 8.04+/-0.92 (30% of 

control value) (n = 10; SD5% = 1.85). Brix % of the serum of 48-hour calves, fed immediately after birth 

(control value) 9.06+/-0.73; fed 2 hours later 7.32+/-0.34 (81 % of control value); fed 4 hours later 5.86+/-
0.35 (65 % of control value). In case of calves fed by the colostrum product just after birth 7.66+/-0.24 (85 % 

of control value) (n = 10; SD5% = 0.41). The number of sick days per 1 calf being fed immediately after birth 

is 0.4; that in the 2-hour group is 0.8; in the 4-hour group 1.3; in the group with the colostrum product it is 0.5 
– it shows a very close second degree correlation with serum Brix % values (R2 = 0.9559). It can be stated 

that the content of colostrum antibody (Brix %) decreased rapidly after calving. In case of calves, the more 

time passed between the birth and first colostrum feeding the less effective it was to pick up the antibody from 
the colostrum, which is supported by the Brix % of serum and the number of days of sickness, as well. Each 

group received colostrum milked immediately after calving, only the time of first drink was different. If 

necessary, timely drinking of a good quality colostrum preparation can be an appropriate alternative for 
calves, but their mothers’ fresh colostrum is a more reliable protection. The results confirm that calf rearing by 

feeding them with colostrum after birth is the most sensitive segment of cattle breeding and that well-

functioning colostrum management is key to establishing well-producing stocks. 

Keywords: Holstein-Friesian, colostrum management, calf rearing, bucket feeding 
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KERÉKPÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉS A TISZA-TÓ  

TÉRSÉGÉBEN 
ZILAHY-MEGYIK Erika Anita –GLÓZIK Klára 

SZIE Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, 5540 Szarvas, Szabadság u. 1-3. 

megyik.erika@gmail.com 
glozik.klara@gk.szie.hu  

Bevezetés 

A tanulmányban a Tisza-tó térség kerékpáros turizmusának jelenlegi helyzetét, 

kihasználtságát, jövőben fejlesztési irányát mutatjuk be, illetve ezen a turisztikai 

ágazatnak az összefonódását a térség fejlesztési irányaival. 

 A régióban, mint társadalmi térkategóriában való gondolkodás a turizmus 

szempontjából akkor értékelődik fel ténylegesen, ha a régiók igazgatási, 

területfejlesztési és táji határai fedik egymást. A vizsgálat kitér arra, hogy a kerékpáros 

turizmus jelenléte, fejlesztése szükséges-e a jelenlegi kereslet alapján, illetve az integrált 

fejlesztések kapcsolódása milyen hatást gyakorolhat az infrastrukturális és egyéb 

lemaradásokkal küszködő térség turisztikai keresletéhez, figyelembe véve a növekvő 

bevételeket, az új munkalehetőségeket, az infrastrukturális beruházásokat, a helyi 

kultúrát, a kedvező környezeti képet, a vállalkozói tőkebeáramlást, a kedvezőtlen 

demográfiai folyamatok megállását. 

Irodalmi áttekintés 

Kerékpáros turizmus a Tisza-tó térségben 

A Tisza-tó hazánkban egyedülálló lehetőséget biztosít a kerékpáros turizmusnak. A 

tavat körül ölelő gátrendszer 99,9%-a szilárd aszfalt burkolatú úttest (de nem közút, a 

KÖTIVIZIG kezelésében álló magánút), amely néhány kisebb, pártíz méteres szakasz 

kivételével teljesen sík. 2018. szeptemberében összesen 7 184 kerékpárost, ebből ezer 

versenyzőt regisztrált a KÖTIVIZIG a Kiskörei vízlépcső üzemi hídján, ami minden 

korábbi szeptemberi forgalmat jócskán túllép. Ugyancsak szeptemberben megdőlt az 

abszolút rekord is, miután a 2018. év első kilenc hónapjában 53 181 biciklis kerekezett 

át a duzzasztó felett, ebből versenyző 3 870 kerékpáros volt. A 2016. (20 540 fő) és 

2017. (30 884 fő) évi forgalom volt összesen, holott mindkét év a maga idejében 

csúcsot hozott.  

Megjegyzendő, hogy a szakaszmérnökség statisztikáiban csak azok a biciklisek 

szerepelnek, akik áthaladtak a duzzasztómű felett, így azok, akik például Abádszalókról 

tekernek Tiszafüredre, vagy Kisköréről Poroszlóra, nem jelennek meg az adatok között. 

Ebből következik, hogy összességében az említetteknél is többen pattannak nyeregbe a 

Tisza-tó körüli árvízvédelmi töltésen. 

A vízlépcső üzemi hídján áthaladó kerékpárosok számának alakulása 2018 első kilenc 

hónapjában összesen (I-IX. hó): 53 181 kerékpáros. 

(http://www.kotivizig.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1691:ujabb

-kerekparos-rekordok-a-tisza-tonal&catid=1:jeles-esemenyek&Itemid=74) 
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A Tisza-tó térségének főbb turisztikai attrakciói 

A Tisza-tó más magyar vízparti desztinációkhoz képest fiatalkorú, az elmúlt négy 

évtizedben egyre dinamikusabban és tudatosabban fejlesztve alakult ki a turisztikai 

kínálata. A tározótér elöntésekor a természetes halbőségnek köszönhetően a 

horgászturizmus indult fejlődésnek, s a kereslet hatására Európában is kiemelkedően 

magas színvonalú horgászturisztikai és kikötői szolgáltatás kínálat alakult ki. 

(http://www.jnszm.hu/feltolt/File/kozgyules/kozlony/2013/14_np_tisza_to_tersegfejlesz

tesi_strategia_2013.pdfA Tisza-tó térségfejlesztési stratégiája, 2013) 

Ma a Tisza-tó sokkal inkább egy négy évszakos horgászvíz, kerékpáros és természetjáró 

központ, mint strandokra koncentráló vízparti üdülőhely. Ezt bizonyítják az alábbi 

beruházások is. 

Tisza-tavi Ökocentrum Látogatóközpont és Témapark - Poroszló 

Európában is egyedülálló látványosság az 1 millió literes édesvízi akváriumrendszer 

Magyarország teljes vízi élővilágát bemutató témapark, a 7 szintes látogatóközpont, a 3 

dimenziós mozi Tisza-tavi természetfilmekkel.  

Tisza-tavi Vízi Sétány és Tanösvény 

A Tisza-tó emblematikus ökoturisztikai programjává vált a Poroszlóról elérhető, évi 50 

ezer látogatót fogadó Tisza-tavi Vízi Sétány és Tanösvény. Ez a három szigetet 

összekötő 1500 méter hosszú pallóutas rendszer lehetőséget nyújt arra, hogy a 

természetbe olvadva az ember a víz felett sétálva érezze a Tisza-tó közelségét. A két 

madárles és a 15 méter magas madármegfigyelő toronyból belátható a környék. 

Tiszavirág Ártéri Sétaút 

Komppal érhető el Tiszafüred-Tiszaörvényből a tematikus sétaút, mely 10 állomáson 

keresztül mutatja be három nyelven a Tiszavirágzásról szóló ismereteket.  2011-ben az 

év ökoturisztikai létesítménye díjat nyerte el.  

Robin Kalandsziget 

140 akadályból álló erdei kötélpálya, 15 méter magas hobbi- és versenymászásra is 

alkalmas mászófal kilátótoronnyal, 300 és 400 méter hosszú drótkötélcsúszda, erdei 

tornapálya és játszótér, minigolf, íjászpálya, zorb, vízikenguru és még sok egyéb 

érdekes játék.  

További látnivalók a teljesség igénye nélkül: Abádszalóki Babamúzeum, tájházak: 

Sarud, Kisköre, Poroszló, Tiszafüred, múzeumok, kiállítóhelyek: Jászkun kapitányok 

útja állomásaként Tiszafüred, Kiss Pál múzeum, Nagykörűi látogatóközpont, 

cseresznyéskert, pálinkafőzde, rendezvények, fesztiválok pl. „Tisza-tavi Fesztivál”, 

tiszafüredi „Halas-napok”, abádszalóki „Abádszalóki Nyár” 

(https://kirandulastippek.hu/hortobagy-tisza-to-debrecen/poroszlo-tisza-tavi-

okocentrum) 

 

Európai Uniós támogatási lehetőségek 

A SZECHENYI2020 keretében a 2014-2020 programozási időszakban az Európai 

Bizottság által elfogadott operatív programok járulnak hozzá - közvetve vagy 

közvetlenül - a térség kerékpáros turizmusának fejlesztéséhez. Ezek közül a Megyei 

Integrált Terület Programok meghatározzák a fejlesztési irányokat. (Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Integrált Területi Program 2014-2020) 
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Az 1522/2017. (VIII.4) kormányhatározattal a Tisza-tó, Debrecen, Hajdúszoboszló és 

Hortobágy együttesen kiemelt turisztikai fejlesztési térség lett. A fejlesztési időszak 

2030-ig szól, ezen időszak alatt megvalósítandó projektek támogatását a 

kormányhatározat nevesítette, valamint rendelkezett a szükséges erőforrásokról is, 

összesen közel 36 mrd Ft hazai forrást biztosít a fejlesztésekre. A 1522/2017. (VIII.4) 

kormányhatározat egyik legfontosabb rendelkezése a Poroszló-Tiszafüred kerékpáros 

barát összekötő szakasznak a biztonságossá tétele azzal, hogy a kerékpáros forgalmat 

letereli a főútról a mellette húzódó szerviz útra (régi 33-asra). A fejlesztés 

eredményeként az eddig burkolatlan gátszakasz is leburkolásra kerül, valamint 

megvalósulnak a közúti hidakon a pilon rendszerű kerékpáros átkelők is. A fejlesztés 

1,5 mrd Ft hazai forrásból valósul meg. (Miniszterelnöki Kabinetiroda, 2017) 

Anyag és módszer 

A tanulmány főként elsődleges forrásból táplálkozik. Primer forrásként a kérdőívek 

kerültek kiküldésre e-mailen olyan szervezetekhez, akik a turizmussal szoros 

kapcsolatban állnak, valamint szermélyes megkeresést végeztünk a térség nagyobb 

városainak főbb kerékpáros gócpontjain kerékpárosokat random módon kiválasztva. 

Összesen 60 db kérdőív került kitöltésre, a személyes beszélgetések során alkalom nyílt 

néhány élménybeszámoló meghallgatására is. 

A 27 kérdésből álló kérdőív (10 nyitott, 17 zárt kérdés) által kiderültek a térségben 

kerékpározók motivációi, tartózkodási idejük, legjellemzőbb időtöltésük, 

tevékenységük, pihenési – kikapcsolódási szokásaik, étkezési, költési szokásaik. A 

kutatás időpontjának a kora tavaszi és nyári időszakot választottuk, 2017. április 10. és 

2017. augusztus 31. közötti időintervallumban, majd összegeztük az eredményeket. 

Az útvonalak tekintetében tájékozódtunk, mekkora távolságokat tesznek meg, illetve 

kivel kelnek útra. Vizsgálatra került mennyire és milyen minőségű szálláshelyekre 

mutatkozik igény, a költési szokásokra, illetve a túra során mire költenek a legtöbbet. 

Fontos szempont volt az is, hogy miként látják a Tisza-tavat, mennyire tartják 

egyedinek a turisták, illetve mennyire versenyképes a térség a kerékpározás terén 

hazánkban. 

Eredmények és értékelésük 

Kérdőívet kitöltők korcsoport és lakóhely szerinti megoszlása alapján a megkérdezettek 

nagy része a 41-65 év közötti korosztály, de számottevő a 31-40 év közötti korosztály 

is, főként megyeszékhelyről, illetve városokból érkeztek a térségbe. Nemek megoszlása 

is viszonylag arányos, mivel 55 %-a férfi, 45 %-a nő. Az iskolai végzettséget tekintve a 

megkérdezettek 72,7 %-a legalább főiskolai diplomával rendelkezik, melyből 22,7 % 

egyetemi diplomás. Csupán egyetlen személy nyilatkozta, hogy szakmunkás, vagy 

annál kisebb iskolai végzettséggel rendelkezik. A magas iskolai végzettség ellenére a 

személyek 77 %-a alkalmazotti státuszban tevékenykedik. 

A megkérdezettek többsége, 90,9 %-a rendszeresen utazik, nyaral, kirándul. Nyaralási 

területként elsősorban a belföldi nyaralásokat preferálják, csupán 5 % jár rendszeresen 

külföldi nyaralásra.  

A térséget leginkább családdal keresik fel a turisták, de gyakran jönnek baráti 

társasággal is. A látogatók az aktív turisztikai tevékenységek közül a térségben a 
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természetjárást kedvelik a legjobban kihasználva a térség gazdag természeti kincsét. E 

mellett kedveli a kerékpártúrákat, a vízi sportokat és horgászatot is. 

A válaszadók 33,3 %-a Magyarországon a Balatont jelölte meg legkedveltebb 

kerékpáros úti célként, mely összhangban áll a KSH többéves adataival. Azonban 

biztató előjel, hogy a turisták 26,7 % -a kedveli a Tisza-tó térség kerékpározási adata 

lehetőségeit. A Mátra vidékét és a Velencei-tó környékét jelölték még meg kedvelt 

kerékpározási úti célként. (1.sz. ábra) 

 

 
1.ábra: Legkedveltebb kerékpáros túra úti cél Magyarországon 

Forrás: saját szerkesztés 

Figure 1: The most popular cycling - tour destination in Hungary 
Source: Own edition 

 

A Tisza-tó térség legfőbb vonzereje a válaszok alapján a Poroszlói Ökocentrum és a 

kerékpározási lehetőség. De fontos számukra a táji értékek, a túrázás lehetősége, a 

horgászási lehetőség valamint a Hortobágyi Nemzeti Park meglátogatása. 

A turisták 53, 6 %-a a nyári időszakban választja kikapcsolódási formának a 

kerékpározást, de 32,1 %-uk kora tavasztól szívesen választja ezt a kikapcsolódási 

formát. A válaszadók nagy része, 38,1 %-a egy év alatt 60 napnál több időt, 33,3 %-uk 

átlagosan egy év alatt 6-10 napot  kerékpározik. A Tisza-tó térségben kerékpározással 

egy év alatt a legtöbben 1-2 napot töltenek el, de nem ritka a 3-5 napos biciklizés sem. 

Megjegyzendő, hogy nem feltétlenül egybefüggő 3-5 napot jelent, hanem jelenthet 2-

3szori alkalmat. A válaszadók 9,5 %-a viszont nagyon kedveli a környéket, 60 napnál is 

többet tölt el a Tisza-tó mentén kerékpározással. (2. sz. ábra) 
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2.ábra: Kerékpározással eltöltött idő 

Forrás: saját szerkesztés 

Figure 2: Time for cycling  

Source: Own edition 
 

A térség „fiatalkora” ellenére a válaszadó 57,2 %-a 1-5 alkalommal már járt a 

térségben, tehát visszatérőnek tekinthető, 19 % első alkalommal kereste fel a Tisza-

tavat, míg 4,8 %-uk rendszeresen visszatérő vendég. (3. sz. ábra) A turisták 28 %-a 

ajánlás és ismerősök útján választja ki kerékpártúrájának helyszínét, 24 % spontán, és 

vannak a céltudatosak, akik az internetet böngészve csillagtúrákat keresve, 

táblarendszert, térképet böngészve választják ki útvonalukat, helyszíneiket. 4 % turista 

pedig valamely rendezvénnyel összekapcsolva tesz látogatást. 

 

 
3.ábra: Látogatás gyakorisága 

Forrás: saját szerkesztés 
Figure 3: Frequency of the visit  

Source: Own edition 

 

A tó környékén egy nap alatt a kerékpárosok 43 %-a 30 km feletti távolságot tesz meg, 

de 24 %-uk átlagosan 10-30 km közötti szakaszt teker le, 33 %-uk pedig 10 km alatti 

szakaszt vállal be. (4.sz. ábra) Legkedveltebb szakasz a Poroszló környéke, de a 30 km 

felett teljesítők elsősorban a Tisza-tó körbekerékpározása mellett döntenek. 

Ugyanennyire kedvelt Kisköre környéke is, a kisebb szakaszokat bevállalók egy-egy 

kiskört választanak a tó körül. 
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4. ábra: . Egy napi kerékpáros távolságok 

Forrás: saját szerkesztés 
Figure 4: One – day cycling distances  

Source: Own edition 

 

A válaszokból jól látszik, hogy a térségi látogatások célja egy-egy kulturális, szabadidős 

programok, melynek keretében elsősorban a falusi vendéglátást kedvelik a turisták a 

vízparti vendéglátás igénybevételével. Kerékpározáshoz kerékpárkölcsönzőt igénybe 

venne a válaszadók 11,6 %-a (5. sz. ábra). Arra a kérdésre, hogy igénybe venne-e 

kerékpárkölcsönző szolgáltatás 85 % igennel válaszolt. Vélhetően sok falusi 

szálláshelyen nem elérhető még a kerékpárkölcsönzés szolgáltatás, de igény mutatkozna 

rá. 

 
5.ábra: . Tisza-tónál igénybevett szolgáltatások 

Forrás: saját szerkesztés 
Figure 5: Services used at The Lake Tisza  

Source: Own edition 

 

A megkérdezettek 62 %-a a Tisza-tónál lévő turisztikai célú tartózkodásuk idején étel és 

italfogyasztásra költi a legtöbb összeget. 35 %-uk a szállásra és a kényelemre is nagy 

hangsúlyt fektetet. A turisták 3 %-a a látogatás ideje alatt a helyi termékek, helyi 

különlegességek megismerésére is hangsúly fektet. A turisták a Tisza-tónál való 

tartózkodásuk alkalmával főként élelmiszerre, italra és szállásra költenek. De mekkora 



A SZIE AGK TDK műhelyeiben készült tudományos munkák 

 59 

összeget? A megkérdezettek több, mint 50 %-a 5 000 – 10 000 Ft/fő közötti összeget 

költ el egy nap alatt, 18 %-uk 10 000 – 20 000 Ft/fő összeget költ naponta, 8 % 20 000 

Ft feletti összeget szán egy napra, 12 % 5 000 Ft/fő alatti összeget. Ez utóbbi réteg 

vélhetően 1 napos túrán vehet részt, és főként az aznapi fogyasztásukat viszik 

magukkal, ezzel is időt spórolva a kerékpározásra 

Az összesített eredményekből kiderül, hogy a kerékpározás aktív kikapcsolódási 

élmény, A megkérdezettek 10 %-a aktívan űzi a kerékpározást, vagy mint 

kikapcsolódást, vagy mint aktív sportot. 12 % edzésként, fizikai erőnlét javításaként is 

használja a kerékpározást. 

A térségben a turisták a kerékpáros szolgáltatások minőségével kapcsolatban a legfőbb 

hiányosságként a kerékpárbérlés lehetőségét tartották, mivel csak néhány helyen van 

erre lehetőség, azonban előfordulhat, hogy a turista szálláshelyétől az egy távolra eső 

hely. Másik nagyobb problémának az információs rendszer hiányát tartják, mellyel 

könnyebben el tudna igazodni túrája során. Szinte minden megkérdezett hiányosságként 

jelölte meg a kerékpárút hiányzó kiépítetlen szakaszát, ahol nehézkes a kerékpározás. A 

táblarendszerben is ki tudnak igazodni, habár sok esetben jelezték az internetes oldalak 

hasznosságát e témakörben. 

Következtetések 

A kérdőívek összesítése alapján elmondható, hogy egyre kedveltebb turisztikai 

desztináció a Tisza-tó térsége, mely főleg a családosok körében és a baráti társaságok 

körében nyújt aktív kikapcsolódást. A kutatás is kellően alátámasztja azt a tényt, hogy a 

Balaton mellett a Tisza-tó is egyre népszerűbb utazási célponttá válik, hiszen a 

megkérdezettek negyedénél is többen választanák a térséget.  A legnagyobb különbség a 

tavak méretétől eltekintve talán abban van, hogy míg a Balatonon hosszabb ideig 

tartózkodnak a turisták, addig a Tisza-tó mellett egyelőre csak 1-2 napos rövidebb 

időtartamot töltenek el az emberek.  

A kérdőívek alapján elmondható, hogy a térségbe érkező turisták kb. egynegyede 

kerékpározási szándékkal érkezik, és a teljesítendő kerékpárútvonala mentén látogatja a 

főbb turisztikai látványosságokat. Sajnálatos módon a jelenleg jól kiépített, de még 

hiányzó kerékpáros szakasz mentén kevés turisztikai attrakció látogatható, azok is 

inkább koncentráltan jelennek meg Poroszlón vagy éppen Tiszafüreden. A kerékpározás 

önfeledt élményét a jelenlegi szerviz hiány meggátolhatja, hiszen a Kerékpáros Centrum 

a távolabb eső pontokon nem elérhető.  

A kerékpár útvonalat használók harmada sportélményként éli meg a kerékpározást, 

ezért a tó körüli kerékpározási versenyeknek nagyobb jelentőséget lehetne tulajdonítani. 

A hiányzó szakasz kiépítésével a teljes útvonal mintegy 65 km-re bővítésével hazai és 

akár nemzetközi amatőr versenyek rendezésére is sort lehetne keríteni.  

Összefoglalás 

A térség turisztikai fejlesztése valós igényeken alapszik, ezt támasztja alá a növekvő 

turistaszám is, mely alátámasztja, hogy igenis szükséges a kerékpáros turizmus és a 

hozzá kapcsolódó turisztikai tevékenységek, infrastruktúra fejlesztése.  A térséget 

főként a belföldi középosztály kedveli, akik munkahellyel, egzisztenciával 

rendelkeznek, így biztosított a fizetőképes kereslet jelenléte. Magyarországon évről-évre 
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nagyobb a kereslet a Tisza-tó térség iránt, azonban a külföldi turistáknak még mindig 

nem elég vonzó a térség.  

Az összesített vélemények alapján három kiemelkedő szempontot kell a fejlesztések és 

a stratégia megvalósítása során hangsúlyozottan figyelembe venni: a turisztikai 

infrastruktúra hiányos, ezáltal negatívan befolyásolja a turisztikai keresletet, az 

ökoturizmus fontos, de még vannak kihasználatlan lehetőségek, a térség 

programkínálatának bővítése előrelendíteni a több napos tartózkodás lehetőségét. 

Kulcsszavak: Tisza-tó, kerékpáros turizmus, ökoturizmus, természetjárás 

A KUTATÁS AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ÚNKP-18-1 KÓDSZÁMÚ ÚJ 

NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAMJÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT. 
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CYCLING TOURISM DEVELOPMENT IN THE AREA OF 

THE LAKE TISZA 
 

Abstract  

The study examines the cycling tourism in the area of the Lake Tisza. As a primary research with 

questionnaire processing we examined what purposes and when the tourists arrive. The results show 

that Lake Tisza has become a major tourist destination for tourists, which also means that they are 

demanding more and more of these services. By providing the region of Lake Tisza with a prominent 

regional destination, Hungary can provide good opportunities for further developments. 

Keywords: Lake Tisza, cycling tourism, ökotourism, naturetouring.  
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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 2018-ban először vállalkozott a középiskolai tehetséggondozásra is. Örömmel 

tapasztaltuk, hogy számos tehetséges középiskolás tanuló rendelkezik már saját kutatási 

témával (tanulmányi versenyekre készülve valamilyen témát kutatási szinten művel)!  

Tehetséggondozási programunkba 2 középiskolából összesen 5 olyan tanulót vontunk 

be, akiknek kutatási témája jól illeszkedett Karunk oktatási profiljába. A program fontos 

része volt, hogy a kari TDK Konferenciát bővítsük egy Középiskolás szekcióval, ahová 

a tanulóknak lehetőségük nyílik pályamunkával is nevezni, azaz bemutatni saját 

vizsgálatuk eredményeit. Ugyanakkor nem kell a főiskola hallgatóival versenyezniük. 

Egy tanuló később csatlakozott a programhoz és vett részt az egyik pályamunka 

elkészítésében, így a szekcióban összesen 6 tanuló 5 pályamunkát mutatott be. 

Elmondható, hogy minden dolgozat és szóbeli előadás színvonala dicséretes volt, 

meghaladta a középiskolás tanulóktól elvárt szintet. A szekció résztvevőinek ezúton is 

gratulálunk!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A SZIE AGK TDK műhelyeiben készült tudományos munkák 

 63 

A TÁPIÓ VÍZMINŐSÉGE 

BOZÓKI Boldizsár - SURMAN Pál 

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

5540 Szarvas, Szabadság u. 1-3. 
surman.pal@palfy-vizugyi.hu 

 

Bevezetés  

A Földi élet létrejöttéhez elengedhetetlen volt a hidroszféra (vízburok) megjelenése.     

A Föld teljes vízkészlete körülbelül 2 milliárd km3. Ez a vízkészlet a Föld teljes 

tömegének 1%- a, és ez a mennyiség a Föld, mint égitest kialakulása óta változatlan. A 

Föld vízkészletének csak 3%-a édesvíz, a többi 97%-ot sósvíz teszi ki. Ez a 3% édesvíz 

a sarki jégtakaróban, illetve a gleccserekben fordul elő, így a ténylegesen 

vízkészletünknek csak 0,03%-a hasznosítható. A víz a szervezetünk fontos alkotóeleme, 

testünk 55-70%-át víz alkotja. Víz az emberiség közös kincse, nélküle elképzelhetetlen 

lenne az élet bolygónkon. A Föld az antropocén korszakába lépett és a bolygó 

fennmaradása csupán egy faj az ember tevékenységének függvénye. Az emberi 

terjeszkedés következménye, a pótolhatatlan és nélkülözhetetlen természeti források 

elherdálása. A nagy ipari forradalmak hozománya a technikai fejlődések mellett a 

bolygó átalakítása, globális felmelegedés, a környezet szennyezésnek köszönhető 

klímaváltozás és a vizek szennyezetté válása. 

A vizek számos élőlénynek jelentenek életteret, búvóhelyet, szaporodó helyet. A 

természetes vizek szennyezésével ezeknek az élőlényeknek az élettere beszűkül. A 

vízszennyezés mértékének legjobb tesztorganizmusai a vízi makrogerinctelenek. Ezek 

az apró bioindikátor szervezetek több környezeti tényezőre nézve is szűktűrésűek, ezért 

jelenlétükkel vagy éppen hiányukkal mutatják a víz minőségét, ökológiai értékeit, 

szennyezettségét. 

A felszíni vizek bioindikátorok alkalmazásával történő állapotfelmérése több mint egy 

évszázaddal ezelőtt kezdődött. Ugyanis ekkor merült fel számos terepi vizsgálat során, 

hogy a vízben megjelenő élővilág szorosan összefügg a víz szennyezettségi fokával. 

Ettől kezdve több mint ötven különböző biológiai vízminőség-meghatározási módszert 

dolgoztak ki. 

 

Anyag és módszer  

A vizsgálatainkat a biológiai vízminősítés elvén a Belga Biotikus Index alapján 

végeztük.    A biológiai vizsgálatok (bioindikáció) alapján számított bioindex (BI) a 

vízfolyások vízminősítésének egyik eszköze. Ez az egyszerű módszer lehetővé teszi, 

hogy képet kapjunk a vízfolyások ökológiai állapotáról a benne megtalálható élővilág 

alapján. A makrogerinctelenek meghatározása a rendszertan segítségével történik, a 

vízminőség értékelése pedig összefüggésben áll az emberek által megváltoztatott 

környezettel. 

A BISEL módszer alapelvei: A vízminőség változása egy bizonyos mértékig hatással 

van a flórára és a faunára. A makrogerinctelenek (szemmel látható gerinctelen 

élőlények) a vízminőség „bioindikátoraiként” szolgálnak. Minél érzékenyebb egy 
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élőlény, annál tisztább vízben tud csak életben maradni. Minél tisztább a víz, annál 

többféle élőlény található benne. 

 

A begyűjtött anyag kiértékeléséhez a szabványos BISEL táblázatot használtuk, 

amelynek fontos eleme a vízszintes és függőleges sorok. A vízszintes sorok a az egyes 

taxoncsoportok érzékenységi szintje alapján lettek ábrázolva (1-7-ig). A függőleges 

oszlopok pedig az egyes taxonok előfordulását, változatosságát jelölik. A Biotikus 

index a sor és az oszlop metszéspontjával adható meg.  

A biológiai vizsgálat eredménye számtani értékekkel (bioindex) fejezhető ki, illetve 

színskála segítségével vizuálissá is tehető. A biológiai vízminősítés a kémiaival 

szemben hosszabb idejű változásokat mutat ki, és így jobban tükrözi a vízfolyás 

ökológiai állapotát. Az élőlények rendkívül sokféle szennyeződésre reagálnak, ezért a 

BI a vízfolyás általános biológiai állapotát is jelzi. 

 

A mintavételi terület bemutatása: Tápiószele a Tápió- vidéki, Tápió folyó és Hajta patak 

menti városa, mely Pest megye dél- keleti szélén, a Gödöllői-dombság és az Alföld 

találkozásának közelében, Budapesttől mintegy 70 km távolságra fekszik.  

A Tápió-mente nyugati része az Északi-középhegység legdélebbi nyúlványa, a Monor-

Irsai – dombság. A Tápió-mente középső része az Alsó- és Felső-Tápió árterülete. 

Tájföldrajzilag ezt a Tápiószecsőtől Tápiószeléig húzódó sávot nevezzük Tápió-

vidéknek, mely az Észak-alföldi hordalékkúp-síksághoz tartozik. 

Tápió-vidék elnevezés alatt az úgynevezett történeti Tápió-vidéket, vagy más néven 

Tápió mentét értjük, mely a természetföldrajzi Tápió-vidék kistáj mellett magába 

foglalja a szomszédos kistájak - Gödöllői-domság, Monor-Irsai-dombság, Gerje-Perje-

sík, Jászsági-sík és a Hatvani-sík - peremterületeit is. 

A Tápió folyó két forrásból ered: az Alsó-Tápió Pécel határában, Fáy tanya közelében, 

míg a Felső-Tápió Isaszeg határában. A két ág Tápiószentmárton határában egyesül, és 

folyik tovább a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Újszász határáig, ahol a Zagyva folyóba 

torkollik. Vízgyűjtő területe mintegy 898 km².  

 

Információkat kívántunk gyűjteni a folyó különböző zavartságú szakaszain élő vízi 

gerinctelenekről, hogy a különböző rendszertani csoportok ökológiai igényeinek 

megfelelően kapjunk képet térségünk folyójának vízminőségéről. Mintavételi 

területeket jelöltünk ki a folyó Tápiószele városon keresztül folyó szakaszán a 

tápiószelei híd alatt és a folyó több szakaszán az urbanizált környezettől fokozatosan 

távolodva.  

Az öt mintavételi terület GPS koordinátái: 

 

1. Mintavételi hely: 47.32375, 19.87662 

2. Mintavételi hely: 47.32566, 19.87255 

3. Mintavételi hely: 47.327355, 19.8693 

4. Mintavételi hely: 47.327036, 19.8658 

5. Mintavételi hely: 47.326513, 19.8623 

Az első területet a Tápió híd alatt jelöltem ki, második terület a város határához 

közelében került kijelölésre. Az urbanizált környezettől a harmadik és a negyedik 
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mintavételi hely esett a legtávolabb. Az ötödik helyet pedig a Hajta patak Tápió folyóba 

folyó torkolatánál határoztam meg. 

Az első mintavételi helyen a híd egy kb. 18 méteres szakaszban vet árnyékot a folyóra. 

A híd alatti rész a folyó aljzata és a part is betonnal burkolt ezért a növényzeti 

borítottság mértéke elhanyagolható, csak néhány fűcsomó figyelhető meg. A folyó 

parton szerte szét hulladék hevert és a mederben is voltak építkezési törmelékek. A 

mérés előtt alacsony biodiverzitást becsültünk, mely be is igazolódott. 

A második vizsgálati helyen kisebb volt a szennyezettség mértéke és nagyobb volt a 

növényzeti borítottság, mely kedvezőbb környezeti tényező a vízi gerincteleneknek. 

A folyás irányának felfelé haladva a harmadik mintavételi hely már távolabb esett az 

urbanizált környezettől, itt sokkal természetesebb táj volt megfigyelhető. A folyó 

mentén haladva rétek és szántóföldek váltották egymást. Az áramlás sebessége lassú 

volt, a meder alját elsősorban iszap és sár borította. 

A   negyedik    mintavételi    hely hasonló    volt    a    harmadik    mintavételi    helyhez.    

A folyó partján itt is szántók és rétek váltották egymást. 

Az ötödik mintavételi területet a Tápió és a   Hajta patak torkolatánál található.   Itt 

nagyobb volt a növényborítottság. A Hajta egyes szakaszain gyakran megfigyelhető az 

eutrofizáció jelensége is mely a környékről a vízbe mosódó dús tápanyagoknak 

köszönhető.  A sűrű növények és a kiszélesedő meder enyhíti a folyó áramló hatását. A 

sűrűn borított part közeli szakaszokban kisebb pangó vizek alakulnak ki, melyek jó 

élőhelyek a piócák illetve herelégy lárvák számára is. 

 

A mintavétel folyamata az előírásoknak megfelelően, szabályszerűen készült. A 

minőségre vonatkozó adatok összehasonlíthatósága érdekében a mintavételi módszert és 

a mintavétel végrehajtását amennyire csak lehetett szabványosították. A mintavétel célja 

a vizsgálati helyre legjellemzőbb, legváltozatosabb makrogerinctelenek összegyűjtése. 

Ennek elérése érdekében az összes megközelíthető élőhelyet, illetve mikrobiotópot meg 

kell vizsgálni. Ez alatt értjük a vízfenék altalaját (homok, iszap, kő), a 

makronövényzetet (úszó, víz alatti, kiemelkedő), a víz fölé nyúló fák elárasztott 

gyökereit és az összes többi, természetes és mesterséges, úszó, vagy elmerült anyagot a 

vízben. A sikeres mintázás követelménye az aktív és intenzív mintagyűjtés, amelyet 

mintasorozatonként ugyanaz a személy végez. Összehasonlítható eredmények elérése 

érdekében a mintavételnek egy 10 - 20 méteres folyószakaszt kell lefednie, és 

meghatározott ideig kell tartania: a 2 méternél nem szélesebb folyók esetében 3 perctől 

egészen a szélesebb vízfolyásoknál kívánatos 5 percig. A mintavétel időtartama 

intervallumokra osztható annak érdekében, hogy az adott hely minden jellemző 

élőhelyét meg lehessen vizsgálni. A makrogerinctelenek gyűjtése szabványos, 

fémkeretes, kúp alakú kézihálóval történik. Mivel a kézihálós eljárás nem minden 

élőhelyen alkalmazható egyaránt sikeresen, ezért a mintavétel történhet az állatok 

kézzel történő megfogásával, illetve ritkán csapda használatával is. Az élőlények 

elkülönítése részben a helyszínen is elvégezhető, de jobb, ha a laborban történik. A 

helyszínen amennyire csak lehetséges meg kell tisztítani a mintát az iszap nagy részétől, 

a kövektől, levelektől, egyéb törmelékektől. A minta precíz szitálása és az élőlények 

osztályozása a laborban történik. 

A mintában talált makrogerincteleneket csipeszekkel és beépített világítással rendelkező 

nagyító segítségével szétválogatjuk. Az élőlényeket 10-25 ml-es flakonokba helyezzük, 
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és nagyjából elvégezzük a csoportosításokat is a fő taxonómiai csoportok szerint. 

 

Minden mintavételi helyen terepi jegyzőkönyvet készítettem. A terepi jegyzőkönyv egy 

űrlap, amely a bisel.hu internetes oldalról ingyenesen letölthető. Az oldalon olvasott 

protokoll alapján végeztem az űrlap kitöltését. 

Megadtam a vízfolyás típusát, megbecsültem a vízfolyás sebességét, az átlagos 

vízmélységet és a vízfolyás szélességét.   Jellemeztem a partszakaszt és a meder típusát.   

Minden mintavételi hely koordinátáját feljegyeztem, illetve a gyűjtés pontos időpontját.  

A vízfolyás fizikai és kémiai jellemzőivel kapcsolatban méréseket nem végeztünk (a 

BISEL módszer eredményei a kémiai vízminőség vizsgálatok nélkül is elemezhetőek). 

A terepi jegyzőkönyvek elektronikus módon elkészített változatai a mellékletben 

megtalálhatóak. 

 

Eredmények és értékelésük  

Az első mintavételi helyen a gyűjtések során a híd alatti szakaszon 4 élőlénycsoportot 

gyűjtöttünk be. Kérészlárvákat, szitakötőket, csigákat, és tegzes lárvákat. A 

legérzékenyebb indikátor szervezet a tegzes lárva. 

Ezért a Bisel indexe: hatos, mérsékelten szennyezett a folyószakasz. Ha a 

vízszennyezettség a kritikus értéket eléri, akkor az érzékenyebb taxonok, mint például a 

kérészek és tegzesek eltűnnek az adott szakaszról.  

 

                     
 

1. ábra: Az első mintavételi helyen begyűjtött taxonok egyedszáma 

 
Figure 1. The number of taxa collected at the first sample taking place 

 

 

 

A második mintavételi helyen az első mintavételi helyen begyűjtött csoportokhoz 

képest új taxonként a poloskák jelentek meg. A legérzékenyebb indikátor szervezetnek a 

tegzeseknek a területen mért egyedszáma magasabb volt, mint az első mintavételi 

helyen mely részben köszönhető az alacsonyabb szentezettségnek illetve a partmentén 

megjelenő hínárnövényeknek melyek fontos búvóhelyei ezeknek az élőlényeknek. Ezen 
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a szakaszon is a biotikus index hatos volt. A második mintavételi helyen több élőlény 

fordult elő és új csoportként különböző poloskafajok is megjelentek.  

 

 
2. ábra: A második mintavételi helyen begyűjtött taxonok egyedszáma 

 

Figure 2. The number of taxa collected at the second sample taking place 
 

A harmadik mintavételi helyen az eddig begyűjtött taxonok mind előkerültek az 

eddiginél nagyobb egyedszámban. Új taxonként a piócák kerültek elő, akiket 2 halpióca 

és egy nadály képviselt. A szakaszon számított BISEL index hetes értékű volt, amely a 

víz enyhén szennyezettségére utal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. ábra: A harmadik mintavételi helyen begyűjtött taxonok egyedszáma 

 

Figure 3. The number of taxa collected at the third sample taking place 

A negyedik mintavételi helyen nagyvolt a biodiverzitás, 12 különböző taxon példányait 

gyűjtöttük be. Nagyon magas volt a puhatestűek és a kérészek egyedszáma a kijelölt 

területen. Tegzesek is előkerültek. A biotikus index értéke nyolcas volt, amely még 
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mindig enyhe szennyezettségre utal, de látható hogy ez a folyó szakasz sokkal jobb 

feltételeket biztosít a makrogerinctelenek számára, mint az előbbi szakaszok. 

A negyedik mintavételi területen laposférgeket és vízi ászkákat is begyűjtöttünk. És a 

kérészlárvák nagy egyedszámát tapasztaltuk, viszont szitakötő lárvát nem sikerült 

begyűjtenünk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. ábra: A negyedik mintavételi helyen begyűjtött taxonok egyedszáma 

 

Figure 4. The number of taxa collected at the fourth sample taking place 

 

 

Az ötödik mintavételi helyen 7 különböző taxont sikerült begyűjteni és hetes bisel 

értéket mértünk. Ez előző mintavételi helyhez képest alacsonyabb diverzitás 

magyarázata, hogy a Hajta számos hulladékot hord magával, ezért a folyó ezen szakasza 

szennyezettebb, mint az alsóbb szakasz. 

 

Következtetések és összefoglalás 

Az elején megfogalmazott hipotézist sikerült igazolnunk. Minél jobban távolodtunk az 

urbanizált környezettől annál színesebb faunával találkoztunk.  

A mérhető biotikus index az urbanizált környezettől fokozatosan távolodva egyenesen 

arányosan nőtt. A kérészek egyedsűrűsége követte a vízminőség javulását.  

A tegzesek egyedszámadatai nem mutattak nagy szórást.  
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5. ábra: The location of the two most sensitive bioindicator organisms 

 

Figure 5. The location of the two most sensitive bioindicator organisms 

 

 

 

Vizsgálatainkat szeretnénk a jövőben tovább folytatni és kiterjeszteni nagyobb területre 

is.  

Terveink között szerepel, hogy a makrogerinctelenek vizsgálata mellett egyéb biológiai, 

fizikai és kémiai paramétereket is vizsgáljunk. 
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THE WATER QUALITY OF RIVER TAPIO 

 

Abstract  

The publication presents the results of the biological water qualification conducted on River Tapio. 

Our major goal was to answer the question of how the quality of water changed getting further on from  

settlements. The examination process was conducted on BISEL method. The essence of it is that  

deductions can be drawn concerning the quality of water from the contents of the organisms in it.  

The publication describes in details of the process, the needed equipment and materials. 

 

Keywords: BISEL, water quality, macroinvertebrates, bioindications, diversity 
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A KORSZERŰ SZENNYVÍZTISZTÍTÁS 

KALMÁR Ferenc- ERDEINÉ Csontos Margit 

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

5540 Szarvas, Szabadság u. 1-3. 
erdei.gyorgy1@upcmail.hu, kalmar.feci15@gmail.com 

 

Bevezetés  

Célunk, hogy bemutassuk a korszerű szennyvíztisztítás kihívásait, problémáit, és az új 

technológiákban rejlő lehetőségeket. Vizsgálatunk helyszínéül a szolnoki 

szennyvíztisztító telepet választottuk. Dolgozatunkban feltárjuk az itt jelentkező 

problémákat és üzemelési nehézségeket. A telepet 1999-ben adták át, az azóta eltelt 

közel húsz évben nem történtek jelentős fejlesztések. Szinte magától értetődik, hogy az 

egykoron korszerűnek számító technológia ma már nem, vagy nem teljes mértékben 

képes az egyre szigorodó előírásoknak megfelelően megtisztítani a helyi és a regionális 

rendszerekből érkező szennyvizet. 

A megoldandó problémák igen sokrétűek és szerteágazóak. A telepre beérkező 

szennyvíz mennyisége lecsökkent, minősége megváltozott, a telep tervezésénél 

figyelembe vett adatokhoz képest. Szükségessé vált az energetikai felülvizsgálat és 

optimalizálás, a telep átfogó felújítása, rekonstrukciója. A város egy részén elválasztott, 

a város központi területén pedig egyesített rendszerű csapadék- és szennyvízelvezető 

rendszer működik, ezért az időszakosan jelentkező nagy intenzitású záporcsapadékok 

problémákat okoznak, a nagy mennyiségű kevert szennyvíz sok esetben túlterheli a 

technológiai műtárgyakat. További problémákat okoz a település ipari fejlődése, 

pontosabban az ipari felhasználóktól érkező, gyakran nem a szolgáltatási szerződésben 

meghatározottaknak megfelelő minőségű szennyvíz. A telep regionális tisztítási 

feladatokat is ellát, így igen sok különböző minőségű szennyvíz érkezik be és keveredik 

a műtárgyakban.  

A csatornahálózatba került gyógyszermaradványok, hormontartalmú készítmények, 

mikroműanyagok akadály nélkül bejutnak a befogadókba. Ezekre a technológiai 

megoldások ugyan rendelkezésünkre állnak, ám jelenleg igen költségesek, ezért nem 

kerültek kiépítésre. Az elérendő cél az, hogy a befogadókba, a természetbe egy csepp 

tisztítatlan szennyvíz se kerüljön ki, és a foszfor, nitrogén mellett az egyéb 

mikroszennyezők is eltávolításra kerüljenek a szennyvízből.  Dolgozatunkban az itt 

említésre került problémákat és azok megoldási lehetőségeit kerestük. 

 

Csatornahálózat és a szennyvíztisztító telep fejlődésének történeti áttekintése 

A XIX század közepén az ásott kutak vízminősége ivásra nem volt alkalmas, ezért a 

lakosság az ivóvizet a Tisza folyóból hordta és fa, vagy cserépedényekben, hordókban 

tárolta. A szennyezett talajvíz és az a folyók vizének elszennyeződése sorozatos kolera- 

és tífusz- járványokat okozott. A lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása 

elengedhetetlen követelménnyé vált. 

Az ötvenes években elkészül a város átfogó csatornázási terve, aminek hatására 

megépül a Gábor Áron téri átemelő és főgyűjtőcsatorna. Ez lehetővé teszi a teljes 

városközpont, a Tiszától nyugatra eső területek csatornázását és a szennyvíz 
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bevezetését, beemelését a Tiszán érkező áradások esetén is. A város központi területén 

egyesített csatornahálózat épült ki.  

A hetvenes és nyolcvanas évekre a nagyarányú házgyári lakásépítés a jellemző, aminek 

köszönhetően a Széchenyi lakótelepen közel 15 000 ember jut lakáshoz. A lakótelepen 

elválasztott rendszerű csatornahálózat működik. 

A kilencvenes évek közepére befejeződött Szolnok város külső kerületeinek, pl. 

Szandaszőlős, Pletykafalu, Alcsi, Partoskápolna település részeinek, elválasztott 

rendszerű csatornázása, míg a városközponti részen egyesített rendszerű csatornahálózat 

üzemel.  

 
 

1.  ábra: Szolnok város átnézetes térképe 
 

Figure 1. A map of Szolnok 

 

 

A századforduló előtt közel 270 km csatorna biztosította a szennyvíz és a csapadékvíz 

elvezetését Szolnok területén belül. Azonban a város szennyvize továbbra is tisztítás 

nélkül került a Tiszába ezeken a csatornákon keresztül több ponton a Zagyvába vagy a 

Tiszába.  

1999. november nagyon jelentős dátum, mert megkezdi üzemelését a 32000 m3 /nap 

kapacitású szennyvíztisztító telep. 

 

A város és a kapcsolódó települések szennyvize egy 2200 mm átmérőjű főgyűjtőn, kb. 

10 mélységben jut a végátemelőbe. Ez egy vasbeton csővezeték, melynek lejtése 1‰. A 

végátemelő aknatérfogata 400 m3, hidraulikus teljesítménye 1050 l/s. A végátemelőbe 

beérkező szennyvíz mennyiségét a főgyűjtőcsatorna végén található zsilippel lehet 

automatikusan szabályozni az akna vízszintje alapján. A főgyűjtő így nagy intenzitású 

csapadék esetén alkalmas a többlet vízhozam visszatartására, lehetőséget ad az 

egyenletes és fokozatos átemelésre, hogy kiegyenlített szennyvíz kerüljön a technológia 

műtárgyaira. Itt történik meg a nagyobb, darabos szennyeződések eltávolítsa is, a 

kőfogó ráccsal és 10 mm pálcaközű gépi tisztítású síkrácsokkal. A kiszűrt rácsszemetet 

szállítócsigák továbbítják víztelenítve, préselve egy zárt konténerbe. A rács után a 

szennyvizet 4 db HIDROSTAL típusú szivattyú továbbítja 2 db 800 mm átmérőjű 
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üvegszálas poliészter csövön a tisztítótelep felé. Az egyik cső a tisztítórendszerre vezet, 

a másik cső a technológiát megkerülve az ún. záporvezetékre köt, ami a Tisza 

sodorvonalába van bevezetve. A záporvezetékre üzemszerűen csak egy szivattyú 

dolgozhat, csakis akkor, ha a szennyvíz hígítási értéke elérte a háromszoros értéket. A 

negyedik szivattyú mindkét vezetékre dolgozhat, mint tartalék. A szivattyúk által a 

technológiára szállított vízmennyiség frekvenciaváltóval szabályozható, biztosítva ezzel 

a folyamatos és egyenletes terhelést. 

 A víz további mechanikai tisztítását finomrácsok végzik, majd 3 db 1,5 mm-es és 1 db 

2,5 mm perforációjú forgódobos, finomszűrőkön valósul meg. Az itt leválasztott szemét 

is préselve, víztelenítve kerül konténerbe.   

A szűrt szennyvíz a recirkulációs iszappal összekeverve, az osztóműről jut a négy 

párhuzamos biológiai tisztítósorra. A biológiai tisztítás mind a négy egységen sorba 

kapcsolt anaerob, anoxikus, oxikus terekben történik. Két párhuzamos sorhoz közös, ún. 

utódenitrifikációs tér és utóülepítő tartozik. Az anaerob, anoxikus, utódenitrifikáló 

terekben keverőkkel biztosított az eleveniszap és a tápanyag hatékony érintkezése, és 

folyamatos lebegésben tartása. Az oxikus terekben a szükséges többletlevegőt 

gumimembránok biztosítják.   

Az anaerob terek a foszfor, az anoxikus terek a nitrogén, az oxikus terek a szervesanyag 

és a nitrogén (ammónium) biológiai eltávolítását szolgálják döntően. A nitrogén 

eltávolításhoz szükséges belső recirkulációt 4 db, frekvenciaszabályozott 

propellerszivattyú biztosítja. 

Az iszapformában jelenlévő szennyezők utóülepítése 38,5 m átmérőjű és 3 m mélységű 

Dorr- típusú ülepítőkben történik. A telepen ugyan korábban helyben kezelték az 

iszapot, ma azonban a kellemetlen szaghatások, és egyéb nehézségek miatt már nem 

történik iszapkezelés, a kiülepített szennyvíziszap Kétpón kerül komposztálásra. 

 A technológiai sorban ki van építve a klóros fertőtlenítés lehetősége, arra az esetre, ha 

járványügyi kockázatok miatt az illetékes hatóság elrendelné a fertőtlenítési 

kötelezettséget, azonban mindmáig erre nem volt példa. Ezután a tisztított víz egy 1200 

mm átmérőjű beton csővezetéken keresztül a befogadóba kerül elvezetésre.  

 

A tisztított szennyvíz befogadója a Tisza jb. 331+750 fkm szelvénye, amely a 28/2004. 

(XII.25.) KvVM rendelet alapján az általános védettségi kategóriába tartozik. 

A telepen zajló összes esemény a Vision számítógépes folyamatirányítási rendszerrel 

nyomon követhető. Ebben a szakemberek látják a műtárgyak vízszintjét, hogy melyik 

műtárgy működik éppen, illetve milyen kapacitással. A rendszeren keresztül lehetőség 

van beavatkozásra is. Meghibásodás vagy határérték túllépés esetén a Vision SMS 

hibaüzenetet küld. 

A telep tervezésénél az alábbi adatokat vették figyelembe: BOI5 = 220 g/m3, BOIszűrt = 

75 g/m3, Pösszes = 8 g/m3, NH4
+- N = 28 g/m3, összes lebegő = 190 g/m3 

A szennyvíztelep üzembe helyezése óta eltelt közel húsz évben sok változás történt a 

telepre érkező víz tekintetében. Nőtt a szolgáltatási terület a regionális összevonások 

miatt. Ez azt jelenti, hogy a szennyvíz egy része közel 40 km-t „utazik”, amíg eljut a 

tisztítótelepre. Ezzel párhuzamosan azonban a vízdíjak növekedése miatt a lakosság 

tudatosabb fogyasztóvá vált. Napjainkra a modern, víztakarékos háztartási gépeknek és 

ipari technológiáknak köszönhetően a beérkező tisztításra váró szennyvíz mennyisége 

csaknem a felére csökkent. 
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A beérkező szennyvízhozam csökkenését részben az magyarázza, hogy nagyfogyasztó 

üzemeket zártak be vagy önálló ipari szennyvíz tisztító telepet létesítettek. Ilyen pl. a 

Papírgyár, amelynek rostokban dús szennyvize kezdetben az átemelőnél okozott gondot.  

Az utóbbi években nagyobb figyelmet kapott az eddig, mellőzött, kevéssé ismert 

szennyezők, a mikroszennyezők eltávolítása. Mikroszennyezőnek tekintjük mind azokat 

az anyagokat, amik ng/l - μg/l nagyságrendben vannak jelen a szennyvízben. Ezek 

rendszerint a kozmetikumokból, gyógyszerekből, hormonkészítményekből, 

növényvédőszerekből származnak, de mikroszennyezőknek tekinthetjük a vírusokat is. 

 

Anyag és módszer  

Dolgozatunk elkészítése során vizsgálataink helyszínének a szolnoki Víz- és 

Csatornaművek Koncessziós ZRt. szennyvíztisztító telepét választottuk. A telepet 1999-

ben létesítették, 32 000 m3/nap beérkező vízhozamra méretezték. Napjainkban ennél 

jóval kevesebb, átlagosan 16 000 m3 szennyvíz érkezik naponta. A telep regionális 

rendszerben működik, Szolnok város szennyvize mellett tisztításra kerül még Szajol, 

Rákócziújfalu, Rákóczifalva, Vezseny, Tiszajenő, Tiszavárkony, Tiszavárkony- Szőlő, 

Tószeg, Jászalsószentgyörgy, Újszász, Szászberek, Zagyvarékas, valamint Besenyszög 

települések szennyvize is. A tisztítóműből kikerülő tisztított szennyvíz a Tiszába kerül 

elvezetésre. 

  

 
  

2.ábra: A szennyvíztisztító telep szolgáltatási területe 

 
Figure 2. The area of Mid-Szolnok hydrographical conditions before its regular control 

 

 

A tisztítótelep a folyó árterében, feltöltésre épült, a műtárgyak kiemelésével. A 

kiemelésnek köszönhetőn a telep tisztított szennyvize gravitációsan kerül bevezetésre. A 

telep átadását követő évben a Tisza vízállása 132 cm-el meghaladta az addig mért 

legnagyobb vízállás értékét. Ez a vízállás csupán 31 cm-rel volt alacsonyabb a 
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bevezetési szintnél, ami a technológia zavartalan üzemképességének határát is jelenti. 

Mára megépült a telepet védő árvízvédelmi töltés.   
                         
Vizsgálataink kezdetekor elsőként áttekintettük a város csatornázási közműveinek 

kiépítését, fejlődését, a szennyvízkezelés korábbi megoldásait, a XIX. századtól 

kezdődően egészen a Szennyvíztisztító telep létesítéséig. Számba vettük azokat az 

okokat, amelyek hatására a tisztítótelep megépült városunkban. Megtekintettük azt a 

tervdokumentációt, ami alapján kivitelezésre került a létesítmény. Összehasonlítottuk a 

mennyiségi kiinduló adatokat, amelyekre méretezték a telepet, a napjainkban 

ténylegesen beérkező szennyvíz mennyiségével. Többször ellátogattunk a 

szennyvíztisztító-telepre, ahol végig jártuk a műtárgyakat, fotókat készítettünk, részt 

vettünk a mintavételezés- és bevizsgálás folyamatánál.  

Az üzemelés nehézségeiről, az eddigi üzemelési tapasztalatokról kérdeztük az ott 

dolgozó munkatársakat. Lehetőségünk volt a szolnoki szennyvíztelep 

üzemigazgatójával beszélgetni, akit a jelenleg fennálló problémákról, nehézségekről, 

fejlesztési tervekről, lehetőségekről kérdeztünk. Mintát vettünk a laboratórium 

munkatársával, aki a biológiai tisztítósor működésért felel, az esedékes mintavételezést, 

a minták mikroszkópos mikrobiológiai és analitikai vizsgálatát koordinálja a szolgáltató 

akkreditált laboratóriumában. 

 
                                                                                                   

 
                                                 

3. ábra: Mintafeldolgozás 

 

Figure 3. Evaluation of a sample 

 

Dolgozatunk elkészítésénél áttekintettünk számos adatsort, többek között a beérkező 

vízhozamokat, vízvizsgálati jegyzőkönyveket. Vizsgáltuk a telepre érkező kevert 

szennyvíz és lehullott csapadékok mennyiségi összefüggéseit. 
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Eredmények és értékelésük  

Vizsgálatainkat a beérkező szennyvíz és a kimenő tisztított víz minőségének 

összehasonlításával kezdtük. Összehasonlításunkhoz alapul a 2018.08.03-ai mérés 

adatait vettük. A laboratóriumi ellenőrzések főbb paramétereit táblázatban ábrázoltuk. 

1. táblázat: A laboratóriumi ellenőrzések paraméterei 

fajl.Vez.k. bejövő

µS/cm szennyvíz

Nyers víz 8,10 593,00 240 63,8 7,1 1340 23,6 23768

Tiszt.Sz.v. 7,7 70 11 3,9 1,3 994 25,4 m3  / d

vízhőm.pH KOI mg/l BOI mg/l összes N összes P

 
 
A táblázatból világosan látszódnak a szennyvízben a tisztítósoron lezajló változások. A 

tisztított víz kémhatása a közel semleges tartományba ért. A vízben lévő szerves anyag 

mennyisége lecsökkent, valamint, a biológiailag nem oxidálható tápanyagok 

mennyisége is. A víz hőmérséklete növekedett, ennek oka részben a napsugárzás, 

részben pedig a biológiai tisztítósoron lejátszódó folyamatok hőképződése. Az 

eredményekből látszik, hogy a tisztítási hatásfok jó, de közel sem tökéletes. A 

rendelkezésre álló adatsorok vizsgálatánál azt tapasztaltuk, hogy az átlagosan beérkező 

napi szennyvízhozam 16 000 m3. Ez éppen a fele annak az értéknek, amire a 

tisztítótelepet méretezték. Fontos azonban megjegyezni, hogy sok esetben, rekord 

csapadékok esetén még ez a kapacitás is kevésnek bizonyul. Záporcsapadékoknál a 

lehullott víz és a szennyvízhozam a 2200 mm átmérőjű főgyűjtőcsatornában tárolódik, 

ám ha ez megtelik, akkor szükséges nyitni a Gábor Áron téren található záporkiömlő 

műtárgyat, ahol a szennyvíztisztítás nélkül ömlik a Tiszába. Ez kizárólag a háromszoros 

hígítási érték elérése után lehetséges, és abban az esetben is jelezni kell a nyitás tényét 

az áramszolgáltatónak, valamint a katasztrófavédelemnek. A nagy intenzitású 

csapadékok gyakran problémákat okoznak, súlyosbítva a lakosság gondatlanságával. 

2005. augusztus 3.-án 26,5 mm, augusztus 4.-én 63,8 mm csapadék hullott. Ez olyan 

mértékben túlterhelte a hálózatot, hogy a nagy mennyiségű csapadékkal kevert 

szennyvíz több helyen a felszínre tört, mivel a lakosok betemették a nyílt árkokat, 

valamint bevezették az ereszcsatornákat a szennyvízelvezető rendszerbe.  
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4. kép: Szenny- és csapadékvíz megjelenése Kaán Károly úti 

lakótelepen 

                     Figure 4. the appearance of sewage and stormwater at Kaán Karoly housing estate 
A laborvizsgálatok során évi négy alkalommal mérik néhány nehézfém jelenlétét a 

vízben. Így pl. a réz, az ólom, a nikkel, a króm, a kadmium, és a higany koncentrációját. 

Ezek változása az ipari tevékenységeknek köszönhető. Azonban érdekes tendenciákra is 

figyelmesek lettünk. Az elmúlt mérések alapján a higany koncentrációjában csökkenés 

figyelhető meg, ez vélhetően a higanyszálas hőmérők betiltásának a következménye is. 

Figyelembe vettük a már korábban említett a tisztítás után is a vízben maradó 

mikroszennyezők eltávolításának lehetőségeit, módszereit, korlátait is. De nézzük, 

milyen veszélyekkel járnak ezek a környezetbe kikerülve. Kutatások bizonyítják, hogy 

gátolhatják az élőlények szaporodását, valamint a vízi populációkban megváltozhat a 

nemek aránya, nőhet a szaporodásra képtelen egyedek száma. Az emberre is veszélyt 

jelenthet, bekerülve az ivóvízbázisba. „Egy németországi kutatás során, ahol három 

szennyvíztisztító által tisztított vizet vizsgálták, 65 féle gyógyszermaradványt, 7 féle 

endokrin anyagot, 10 féle égésgátló anyagot, 11 féle kozmetikumszármazékot, 10 féle 

pszichotikum származékot és további 7 féle röntgen kontrasztanyagot találtak.” 

(Mikroszennyezők eltávolítása meglévő szennyvíztelepeken I. – II., Dr. Patziger Miklós 

egyetemi docens)  

Véleményünk szerint a probléma megoldása felé az első lépést a probléma megismerése 

jelentené. Ezekre a paraméterekre hazánkban nagyon kevés mérés történik, mivel 

jelenlétüket nem szabályozza határérték. „A mért adatokat felhasználva célszerű lenne 

kockázati csoportokat megállapítani a mért koncentrációk és a kockázatok alapján. 

Az iparágakban felül kellene vizsgálni a rizikócsoportokhoz tartozó anyagokat, szükség 

esetén korlátozni. Célszerű volna csökkenteni a szennyvízből az élővizekbe jutó 

mennyiségeket (záporkiömlők). Szükséges lenne, ha a szennyvíztisztítás technológiai 

sorában az eddigi három tisztítási fokozat mellé, IV. fokozatként beépítésre kerülne a 

mikroszennyezők eltávolítása. Erre több módszer is rendelkezésünkre áll. Hogy csak a 

legfontosabbakat említsük, a tisztítótavak, vagy az ózonos kezelés stb. Utóbbi 

alkalmazása esetén azonban nem elég csupán fertőtleníteni, szükséges valamilyen 
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utószűrést is beiktatni. Legkézenfekvőbb megoldást a membrántechnológiák 

alkalmazása jelentené, de ezek igen kis kapacitásúak, és nagy többletköltséget jelentene 

az alkalmazásuk. A legnagyobb visszatartó erő az, a mikroszennyezők eltávolításának 

tekintetében, hogy bármely technológia alkalmazása 15-30%-kal növeli a tisztítás 

költségét. 

 

Következtetések  

Mint ahogy azt már dolgozatunk elején, a Szolnoki Szennyvíztisztító telep 

bemutatásánál említettük, az elmúlt húsz évben nem történtek jelentősebb fejlesztések a 

telep műszaki berendezéseit illetően. Az üzemelési adatokra tekintve világosan látszik, 

hogy szükségessé vált a telep rekonstrukciója, energetikai optimalizálása. Az 

üzemvezetés ezt tűzte ki maga elé elsődleges célul. Azonban jelenleg erre nem állnak 

rendelkezésre a megfelelő források. Egy ilyen átfogó felújítás esetén már a tervezés és 

engedélyeztetés költsége is elérheti a 100 milliós nagyságrendet. A tervek már 

elkészültek, azonban jelenleg nem sikerült még előteremteni a megfelelő forrásokat. Az 

elmúlt években a szolgáltató kötelezettségei szigorodtak, viszont a csatornadíj nem nőtt. 

Így a szolgáltatónak kisebb összegből kell kigazdálkodnia a magasabb színvonalú 

szolgáltatást, az egyre rosszabb műszaki állapotú műtárgyakkal. 

 

Összefoglalás  

A dolgozat elkészítése folyamán világossá vált számunkra, hogy mennyire összetett és 

szerteágazó témakörről van szó. Számos probléma vár még az elkövetkezendő években 

megoldásra, mind helyi szinten, mind pedig az ország vízpolitikájában. A cél, hogy 

egyetlen csepp szennyvíz se kerüljön ki a csatornahálózatból tisztítás nélkül. El kellene 

érni a tudatos vízgazdálkodás, a tudatos vízhasználat elterjedését. Viszont fontos, hogy 

ezt nem bírságokkal, hanem intenzív módon, a lakosok tudatos és takarékos víz- és 

csatornahasználatra ösztönzésével, az emberek hozzáállásának, véleményének 

megváltoztatásával és az ipari üzemek környezetbarát hozzáállására építve kellene 

elérni. 

Hisszük, hogy szennyvíztisztításnál, amikor a lakosság egészségéről van szó, a mi 

egészségünkről van szó, a forráshiány, a gazdasági megítélés nem lehet döntő tényező! 

A dolgozat elkészítése során nyújtott segítségért és adatszolgáltatásért köszönettel 

tartozunk a Szennyvíztisztító telep üzemigazgatójának, az ott dolgozóknak és a 

laboratórium munkatársainak. 

 

Kulcsszavak  

egyesített csatornahálózat, regionális rendszer, mikroszennyezők, mintavételezés, élővíz 

befogadó 
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MODERN PURIFICATION OF SEWAGE 

 

Abstract  

The publication presents the modern sewage treatment plant of Szolnok. The town and its  

neighbouring area obtain its drinking water  mainly from River Tisza, so it is very important the  

quality of the used water let into the river. As a result of modern technology, the sewage is treated in  

different steps and let into the river in good quality. The publication contains each method and  

technology in detail. 

 

Keywords: unified sewer network, regional system, micro-pollutants, sampling, living water receiving 
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TÖKRE OLTOTT ÉS SZABAD GYÖKERŰ GÖRÖGDINNYE 

TULAJDONSÁGAI, TERMESZTÉSTECHNOLÓGIÁJA, 

TERMÉSEREDMÉNYEI ÉS ADOTTSÁGAINAK 

KIHASZNÁLÁSI MÓDJAI KUNÁGOTÁN 

KISS Imre – PAPP Norbert István – Molnár Andrea 

Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, 

 Gyomaendrőd; 

 

Bevezetés  

Kiss Imre vagyok békés megyében Kunágotán élek családommal, ahol szüleim már 

évtizedek óta foglalkoznak mezőgazdasággal. A kertészeti kultúrák közül kápia 

paprikát, csemegekukoricát, szamócát, fokhagymát, cukkinit, sárgadinnyét, 

görögdinnyét termesztünk. A szántóföldi növények kukorica, napraforgó, búza egy 

része az állatok takarmányozására szolgál, hiszen sertéseink és baromfiaink is vannak. 

A fő kertészeti növényünk a görögdinnye, melyet 3,5 hektáron termesztünk már több 

évtizede. A másik fontos ösztönző tényező az volt, hogy Dr. Balázs Gábor 

gazdaságunkban több dinnyekísérletet is folytatott, mely az én érdeklődésemet is 

felkeltette. A kapcsolatunk 12 évvel ezelőtt kezdődött, mikor még egyetemi 

hallgatóként megkereste édesapámat, hogy neveljen neki tökbe oltott dinnye palántákat, 

apukám látott ebben lehetőséget és az országban az elsők között elkezdtük a 

palántanevelést. Az áltata kikísérletezett oltási kombinációkat mi is alkalmazzuk és 

oltást is végzünk. A mai napig nagyon sokat tanulok tőle, hisz kötelező nyári 

gyakorlataimat is nála töltöm. Ezek a tapasztalatok vezetettek oda, hogy megvizsgáljam 

az általunk termesztett dinnyefajtákat. A Lady az a görögdinnye fajta, melyet 

szabadgyökerű és oltott változatban is termesztünk. Érdekelt, hogy milyen növekedési 

intenzitással, ellenálló képességgel, ízbeli, hús jellemzőkkel rendelkezik a két növény 

azonos termesztéstechnológia mellet. Számunkra az is fontos, hogy az országos és 

megyei átlaghoz képest, gazdaságunkban milyen eredményt érhetünk el. A 

termésátlagot jelentősen befolyásolják a természeti adottságok, viszonyok, időjárási 

tényezők, melyeket szintén tanulmányoznom kell ahhoz, hogy eldöntsem, milyen 

fejlesztési lehetőségekre van módunk a későbbiekben. Bár azt is tudom, hogy a betegség 

ellenállóság, helyesen megválasztott termesztéstechnológia, termésbiztonság mellett a 

vásárlók ízlése, a termékek piaci eladhatósága is nagyon fontos, ezért a fajtaválasztásnál 

ezt is figyelembe kell vennünk. 

 

Irodalmi áttekintés  

A görögdinnye származása, története 

A görögdinnye szanszkrit neve chaya-pula. David Livingston, a híres Afrika-kutató, úgy 

írja le a görögdinnyét, hogy a Kalahári sivatagban rengeteg található belőle, úgy 

gondolják, hogy innen származik, és itt szabadon nő. Nem ismert, hol termesztették 

először, de a legkorábbi feljegyzett görögdinnyeszüret nagyjából 5000 évvel ezelőtt a 

dinasztikus Egyiptomban történt. A fáraók sírjába is gyakran rakták túlvilági 
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élelemként. A 10. században már termesztették Indiában, Iránban, Kínában, mely a 

világ legjelentősebb görögdinnye termesztője ma is. A 13. században mór hódítók révén 

került Európába. 

 

A görögdinnye ökológiai igényei Kunágota adottságai 

A görögdinnye a legnagyobb fényigényű zöldségfajok csoportjába tartozik. A hazai 

termesztésben lévő fajtáink hosszúnappalosok. A virágzás 5–7 ezer lux fényerőn már 

zavartalan. A térségünkben megfelelő napfény áll rendelkezésre, hiszen a napsütéses 

órák száma meghaladja a 2000 órát, ebből is 850 óra a nyári időszakra tehető. 

Termőterületeink éghajlatilag a mérsékelten meleg és meleg éghajlati öv határán 

terülnek el. A középhőmérséklet sok évi átlaga: 10,5- 10,6°C, a tenyészidőszak 

átlaghőmérséklete 17,1-17,6 °C. MARKOV–HAEV (1953) szerint a görögdinnye 

optimális hőigénye 25±7 °C. Tehát látható, hogy megfelelő a hőmérsékleti környezet is. 

 

A nagy vízigényű növények közé tartozik. Ezt többnyire hatalmas gyökérzetével elégíti 

ki. Különösen érzékeny a vízellátásra fejlődésének első, lassú növekedési szakaszában. 

Kunágotán a csapadék átlaga 550–600 mm. A vegetációs időszakban 340–350 mm eső 

várható. A görögdinnyét jó szárazságtűrő növények közé sorolják, tehát ilyen 

szempontból is ideális a termesztésre a terület, valamint öntözés nélkül termeszthető 

szabadföldön. A sok csapadék és az alacsony hőmérséklet éréskésleltető hatású, a 

termés héja megvastagszik, színe tompul, íze kevésbé élvezhető, csökken a 

cukortartalom. Kevés víz esetén apadt lesz a dinnye, veszít lédússágából. 

 

A táplálóanyagok közül a káliumigény a legnagyobb majd ezt követi a N Ca, P, Mg 

igény. A kijuttatandó tápanyag mennyisége 12,3 kg nitrogént, 3 kg foszfort és 17,9 kg 

káliumot 10t termésre. (Belik 1975 szerint). 

 

A görögdinnye a gyorsan melegedő szélvédett sík területeket kedveli. A 

talajtípusigényét tekintve a dinnye is a legjobb minőségű, tápanyaggal jól ellátott 

talajban terem a legjobban. A 6,5-7,0 pH közötti talajokat kedveli. Hazánkban laza 

homoktalajon termesztik a koraiság miatt, valamint a technológiai követelmények miatt 

kötött talajon, mint térségünkben is. 

 

A görögdinnye élettani hatása 

100 g görögdinnye 29 kcal energiát, 0,5g fehérjét, 6,5 g szénhidrátot elhanyagolható 

mennyiségű zsírt tartalmaz. A görögdinnye a legjobb antioxidáns hatású gyümölcs. A 

vitaminok közül A, C (7mg), B1 (0,04mg), B2 (0,02 mg), B6 vitaminokat tartalmaz. 

Magnézium tartalma is jelentős. Magas likopin-tartalma (3,6-6,2 mg/100 g) adja a 

növény húsának piros színét, ezen túl számos szív- és érrendszeri, valamint daganatos 

betegség kockázatát csökkenti. Jelentős a β-karotin (0,23 mg/100 g), lutein (0,014 

mg/100 g) tartalma is. Fogyasztása hozzájárul a szervezet méregtelenítéséhez. Magas 

folsavtartalma a keringésre hat jótékonyan. A citrullin nevű aminosav segíti az arginin 

előállítását, mangán tartalma révén a véralvadáshoz és hormontermeléshez is 

hozzájárulhat. Kiemelkedően jó hatással van a vesére és májra. Mivel tele van rost 

anyaggal, az emésztési zavarokra is jó hatással van. Enyhe hashajtó hatású, és hűsíti, 

nyugtatja a beleket. Alacsony a kalóriatartalma, nem hízlal, magas víztartalma 90-95% 
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hozzájárul az elvesztett folyadék pótlásához. A mag vasban, cinkben, kalciumban 

gazdag. 

 

Felhasználása 

A görögdinnyét elsősorban frissen, biológiailag érett állapotban fogyasztjuk. A friss 

fogyasztás ideje júliustól szeptember végéig tart. Az egy főre jutó friss fogyasztás 

mértéke 6– 8 kg/fő között változik. 

Az éretlen (legtöbbször apró) dinnye sajátos felhasználási módja a savanyítás egészben 

vagy szeletelve, önmagában vagy más zöldségfajokkal vegyesen. 

Egyes országokban elterjedt a kifejlett dinnyék műanyag zsákos, 4,5%-os sós vízben 

való tárolása. A fogyasztási idő szétnyújtása végett érdemes lenne az őszi terméseket 

tárolókban eltartani. 

 

Fajtahasználat 

 

Hazánkban magvas diploid és mag nélküli triploid fajtákat termesztenek. A diploid 

fajták elterjedtebbek, a mag nélküli hibridek termesztésével csak az foglalkozik, akinek 

megvan rá a célpiaca, valamint a technológiában porzó fajták is szükségesek. 

Két fő fajtacsoportot létezik a Crimson (csíkos héjú) és Sugar baby (fekete héjú). Hazai 

viszonylatban a Crimson típus az elterjedtebb, (Szigetcsépi 51-es hazai nemesítésű 

fajtának is köszönhetően) mert a betegséggel szemben ellenállók, jobban szállíthatók és 

tárolhatók. A Sugar baby fajták a vásárlói vélemények alapján ízletesebbek, viszont 

vékony héjúak, kevésbé tárolhatóak és szállíthatóak. 

Méret szerinti is csoportosíthatjuk. A konténeres dinnyék 6-8-10 kg tömegűek, a 

dobozosak 5-ös kategóriában 3,4-4,5kg-ig, 6-os kategóriában 2,8-3,5 kg-ig kerülnek 

eladásra. A 6-os kategória főleg exportra szánt, belföldön nem túl elterjedt. 

 

Anyag és módszer 

Termesztett fajták, termesztéstechnológia 

Gazdaságunkban már évek óta olyan fajtákat termesztünk, amelyek jól eladhatók a 

piacon keresettek és a térség adottságaihoz jól igazíthatók. 

Crisby: 

A legkorábbi fajták közé tartozik Crimson típusú, koncentráltan érő, évtizedek óta 

piacvezető fajta . Héja vékony, világoszöld, csíkos, húsa színe élénkpiros, édes ízű, 

cukortartalma magas. Mérete 7-10 kg-ig terjed. Termés alakja kerek. Kötő és újrakötő 

képessége miatt a primőr piacokon a legnagyobb árbevételt biztosíthatja. Jól szállítható, 

kiváló minőségű. Ajánlott oltani. 

Lentus: 

Új nemesítési irányvonal egyik fajtája. Stabil megbízható termőképességű. Erős 

gyökérzetű, ellenálló. Korai fajta, héj színe világos. Alakja kerek. Kemény húsú, színe 

élénk piros, kicsi a húsrepedési hajlama, termésének íze kevésbé édes, magvai aprók.. 

Jól pulton tarható. Mérete 4-11 kg. 
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Lady: 

Korai, nagy hozamú, piacvezető fajta a hosszúkás szegmensben. Héja vékony és 

kemény, zöld csíkos. Húsa mélypiros, kiváló minőségű, kevés és apró magot tartalmaz. 

Íze kiemelkedően édes. Lombja középerős, nyitott, jó ellenállóképességű. Mérete:13-16 

kg, tehát termése nagy. Jól szállítható, tövön jól tartható. Biztonságosan termelhető 

szinte minden talajon, oltva is igen népszerű. Mi, mindkét módon termesztjük ezt a 

fajtát. 

Redstar: 

Piacvezető fekete vékony héjú fajta. Igaz, hogy héja vékony, de kemény , ezért jól 

szállítható. Korai (CRISBY-vel csaknem együtt érő), elaprósodásra nem hajlamos. Erős 

növekedési erélyű, jó termőképességű. Alakja kerek. Húsa sötétpiros, kiváló szerkezetű, 

minőségű,  magas cukortartalmú. Termése tövön jól tartható. Méret: 6-10 kg 

Virgina: 

Ez egy újfajta, mi termesztettük először kísérleti fajtaként. Nekem már az első 

termesztési évektől 

kezdve az egyik kedvelt fajtám. Közép korai érésű. Termése egyöntetű 8-16 kg-ig. A 

legmagasabb vásárlói körök igényeit is kielégíti. Héja vékony, zöld színű, csíkos. A 

húsa kemény, színe tűzpiros, magvai közepesek, íze kimagasló. Alakja ovális. 

 

A fóliákat talajfűtéssel melegítjük, amit egy carborobot kazán fűt. A megfelelő hőtartást 

szobatermosztát biztosítja. Egy víz hőfok termosztát és egy csőtermosztát felül vezérlik 

egymást. A szenes kazánban elégetett szén meleg vizet keringtet a talajban levő 

csövekben, melyek a fólia talaját melegítik 26-30 C-ra, mely hőmérséklet a megfelelő 

csírázáshoz szükséges. A fóliákban levő hőmérsékletet a lakóházban is nyomon tudjuk 

követni és állandóan figyeljük is. A magok vetése előtt 2-3 nappal próba fűtést végzünk. 

Március 10. körül megkezdjük a 60cm x 30 cm -es műanyagtálcák tápkockával való 

feltöltését. Minden tálcára 51 db 5x5 cm-es tápkocka kerül, melyhez kb 5 kg Pötrétei 

föld kell. Ennek a keveréknek a Sükösdihez képest jobb a víztartó képessége és lazább 

szerkezetű. Mikor megtöltöttük a tápkockákat, fóliával takarjuk, ezzel 

megakadályozzuk a kiszáradást és egy hét múlva, mikor a táptalaj kellően felmelegedett 

kezdjük a vetést. 

Tíz évvel ezelőtt Sükösdi földet használtunk. Erős, 2 méteres fólia hengerbe gépi 

töltéssel csiga segítségével került a föld, majd ezeket 5 cm-es távolságban elvágtuk. Ez 

nagyon nehéz és időigényes munka volt, ezért váltottunk technológiát. A másik ok az 

volt, hogy az egyik évben a talajnak magas volt a só tartalma, ami azzal járt, hogy a 

magok hiányosan keltek, a csírázás és a palánták fejlődése lassú volt. 

 

A magok vetését március 15-én kezdjük. A magok ára fajtától függően változik 23 Ft – 

28 Ft között. Vetéskor azt tartjuk szem előtt, hogy hektáronként 7000 palántát ültetünk 

majd ki. Ezt a tőszámot úgy érhetjük el biztonságosan, ha hektáranként 500 szemmel 

többet vetünk a kívántszemszámnál. Egy ember 10000 szemet vet el naponta. A 

gazdaságunk nem csak saját felhasználásra nevel palántát, hanem bérben is. Az idén 

110000 palántát neveltünk két 34 méteres fóliában. 

Az elvetett csávázott magokat homokkal takarjuk majd dithaneos, humuszos vízzel be 

öntözzük, ez segíti a gyökeresedést és hatásos a palántadőlés ellen is. Majd a bevetett  

magokat fátyolfóliával takarjuk, hogy megőrizzük a nedvességet, amely a csírázáshoz 
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fontos tényező. A szellőztetés is nagy odafigyelést igényel, mert ha a hőfok túlságosan 

megemelkedik a mag befő. 

A vetéstől számított 5-7 napon belül előbújnak a sziklevelek. Mikor megjelentek a 

lomblevelek, megkezdjük a foszfordús starter trágyázást, melyet 2, 3 naponta ismétlünk. 

kiültetésig minden nap öntözzük a fejlődő növényeket. (4. kép) Amikor a palánták 2 

hetesek megjelenik a második lomblevél, ekkor a lombtrágya mellett gombaölős 

permetezést is kap az állomány. Ebben a fejlődési fázisban a dinnye gyökere kellően 

behálózta a tápkockát. Ha jó munkát végeztünk, a növény uborkára emlékeztető illatú. 

A palántanevelés 3. hetében a hőmérsékletet folyamatosan csökkentjük 15 C°-ra. A 

negyedik héten már nem fűtünk, eddzük a növényeket a szabadföldi 

körülményekhez.(5. kép) Az 5. héten megkezdjük a kiültetést, mellyel együtt az alábbi 

permetlé keveréket is használjuk megafol=stressz ellen, cuproxat =  ez egy réztartalmú 

oldat, ami gombás megbetegedés ellen hatásos, radifarm=gyökeresedést segíti a 

szabadföldön. 

 

A megfelelő termés elérése érdekében, mi nagy gondot fordítunk a megfelelő vetésforgó 

kialakítására. 5-6 év elteltével kerülhet vissza az adott területre a dinnye. Legjobb 

előveteményei a kalászos gabonák. 

A talajelőkészítő munkákat ősszel kezdjük 45-50 cm mélységű szántással. Tavasszal 

boronálunk, kombinátorozunk, ezzel a művelettel megfelelő mélységű, kellően laza, 

egyenletes magágyat tudunk kialakítani. 

A talajelőkészítéssel egy időben gondoskodunk a megfelelő tápanyagellátásról is. A 

növény a tápanyagokat gyökéren és levélen keresztül képes felvenni. Fontos, hogy 

minden fejlődési szakaszban megfelelő tápanyag álljon rendelkezésre. Nagyobb 

mennyiségben makroelemeket, kis mennyiségben mikroelemeket igényel a növény. A 

görögdinnye 40 tonna termés előállításához 70 kg nitrogént vesz fel a talajból. A 

nitrogén a kezdeti és megfelelő növekedéshez, fejlődéshez elengedhetetlen. Foszforból 

55 kg-ot hasznosít. Ez az elem a kellő gyökeresedéshez kell. Káliumból 120 kg-ot 

igényel. A kálium a megfelelő szín, íz anyagok beépüléséhez és az eltarthatósághoz 

szükséges. Magnéziumoxidból 30 kg-ot von ki a talajból. 

 

A mikroelemek közül a bór a terméskötésnél fontos elem. A kálcium és magnézium 

kijuttatása csepegtető öntözéssel történik. A tápanyagkijuttatásnál a kivont 

mennyiségnél többet kell kiszórnunk, mert a hatóanyag egy része kimosódik vagy 

lekötődik a talajban, ezért 100-180 kg nitrogént, 150- 250 kg foszfort, 150-300 kg 

káliumot és 50-100 kg MgO hatóanyagot célszerű kijuttatni a tenyészidőszakban. 

 

Április elején traktorral lefektetjük a csepegtető öntöző berendezéseket és a talajtakarót, 

mely 90 cm-es magasságú. A talajtakarás célja, hogy megakadályozza a gyomosodást, 

megőrizze a nedvességet és a megfelelő meleg hőmérsékletet biztosítsa. A sorokat 210 

cm-es távolságra helyezzük el. A terület közepén fúrt kútból öntözünk. 

Mikor mindent előkészítettünk, következik a palánták helyének kitűzése. A saját 

gyökérű fajtáknál ez 65 centiméter, a tökbe oltott fajtáknál 120 centiméter. Mikor ezt a 

műveletet befejeztük, 3 méterenként hajlított vaspálcát szúrunk a talajba, ami egy 

hónapig a fólia vázát biztosítja majd. Ez a kis alagút megfelelő meleget biztosít a 
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növényeknek. Nyolc-tíz soronként öt méteres közlekedőutat alakítunk ki, ez segíti a 

művelést és szedési munkákat. 

 

Az oltott dinnyéknél tök alanyra történik a dinnye oltása. Ennek előnye, hogy gyorsabb 

növekedési erély érhető el, nagyobb termésátlag, az oltásnak termésméret növelő hatása 

is van, jobban ellenáll a betegségeknek, nagyobb a stressztűrő képessége. Hátránya, 

hogy a dinnye így később érik, eres, kevésbé édes ízű, (bár nem minden 

oltáskombinációnál mondható el a kedvezőtlen beltartalmi tulajdonság), élénkebb piros 

húsú, hajlamosabb a szakadásra és vastagabb a héja, lombmegújuló képessége nem jobb 

a szabadgyökerű fajtáknál. 

 

Az oltás elvégzéséhez steril éles pengére, oltó csipeszre, oltó kamrára, egy tálca kellően 

nedves talajra, a tök és a dinnye palántára van szükség. Az oltás elvégzése a 

következőképpen történik; a töknek levágjuk a gyökerét, kivágjuk a közepét és a dinnye 

közepét beleoltjuk. Nagy odafigyelést, precizitást követel ez a munka. Egy oltó naponta 

500 palántát tud beoltani, egy hektárra 3000 palántát ültetünk ki. A tökbe oltott dinnyék 

az oltókamrába kerülnek, ahol sötétben, magas páratartalom mellett fejlődnek, 

gyökeresednek. 4 hét múlva a palánták készen állnak a kiültetésre. Vadaljuk és 

eltávolítjuk a csipeszeket. Ezt nagyon óvatosan kell elvégezni, hogy az oltási pontnál ne 

sérüljön a növény. Az oltás azért végezhető el, mert mind a két növény kabakos és 

tökféle. Kezdetben ízetlen, eres termést eredményezett az oltás, de Dr Balázs Gábor 

kísérleteinek köszönhetően a megfelelő alany és nemes oltásával napjainkban már jól 

eladható, piacképes termékek keletkeznek. 
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A palántákat a vetéstől számított 5-6 hét múlva ültetjük ki a szabadföldbe. Ennek ideje 

függ az időjárástól és a palánta fejlettségétől. Az ültetés előtti napon beiszapoljuk a 

területet, ahová a tápkockás növények kerülnek majd. Humuszt, radifarmot, megafolt, 

cuproxat, florovitot juttatunk ki a területre. A palánták kiszállítását követően egy sorban 

7 ember dolgozik (1 palánta elhelyező, 2 ültető, 2 fóliahúzó, 2 ember kapál). 10 óra alatt 

21 emberrel 3 hektárt tudunk kiültetni. A családban mindenkinek megvan a feladata. 

Édesapám a munkát felügyeli, édesanyám ültet, én a palántákat hordom, kinyomom a 

tálcából. Fontos, hogy a fajták ne keveredjenek. A kiültetésnél vigyázni kell a növény 

gyökerére. Az ültetők a kilukasztott helyre fúrt lyukba teszik a tápkockát, amely köré 

nedves talajt, tetejére szárazat szórnak. A fóliások egy tekercs fóliát húznak maguk után 

és azt feszítik 10-15 méterenként, ekkor alakítják ki a kis alagutat is, amely alatt majd 

megfelelő hőmérsékleten és páratartalom mellett fejlődik a növény. Ezt követően 

naponta kapáljuk az állományt, a fóliát eltávolítjuk, majd visszahúzzuk és bekerítjük a 

területet, hogy a vadak ne okozzanak kárt. Palántázást követő héten a fóliára szellőző 

lyukakat szúrunk és műtrágyázunk (foszfor, nitrogén) 2-3 nap múlva másik oldalon is 

megismételjük ezt a műveletet. 5-6 nap múlva szikével ablakot készítünk, mellyen 

keresztül nitrogén tápoldatot kap. Pár nap múlva másik oldalan is ablakokat vágunk. 1 

hét elteltével a dinnye inda behálózta az alagutat és ketté vágjuk a fóliát. Április 20. és 

május 20. között kétszer sorközművelést végzünk, gyomtalanítunk, talajt szellőztetünk, 

eltávolítjuk a fóliát. Miután a területről lekerült a fólia lombtrágyázunk és 

állománypermetezést alkalmazunk gomba ellen, melyet egy hét múlva megismétlünk. 

Ekkor már virágzásfokozót, termésfokozót is használunk. Ebben az időben jelennek 

meg a kis termések, melyek 38-40 nap múlva már beérnek. Ekkor kapálunk és 

permetezünk utoljára 400-500l szert hektáranként. A vadak és főleg a hörcsögök ellen is 

védekeznünk kell. Egy hörcsög egy éjszaka alatt akár 300 palántát is kirághat, ezért 

ellenük patronnal, fogóval, kiöntéssel próbálunk védekezni. Az egér kezdetben a 

csöpögtető rendszert később a termést is megrágja, a vakond pedig kitúrja a palántát. A 

nyúl szintén a termést károsítja, míg az őzek főleg taposási károkat okoznak. 

 

Kertészetünkben a növényvédelmi munkálatok rendjét, növényvédő szakmérnök végzi, 

mivel mi nem használhatunk minden szertípust. A kijuttatandó szer mennyiséget is ő 

állapítja meg a fertőzöttségi foknak megfelelően. A kórokozók és kártevők ellen a 

dinnye védelme az általános technológiai előírásoknak megfelel. 

 

A dinnye a legkisebb árnyékolásra is érzékeny. Ha megfelelő volt a területválasztás és 

talajelőkészítés, csak az egyéves gyomfajok jelennek meg. Ebből a csoportból a 

nyárutói egyévesek T4-es gyomok a dominánsak. A kétszikű gyomok közül ide 

tartoznak a disznóparéjfélék, szőrös disznóparéj, libatopfélék, kövér porcsin, parlagfű, 

apró gombvirág, varjúmák. Egyszikű gyomok közül: közönséges kakaslábfű, 

muharfélék, pirókujjasmuhar. Évelő gyomok: fenyércirok, apró szulák, mezei aszat. 

A gyomok irtását mechanikai eszközökkel, herbicidekkel vagy a két védekezési eljárás 

együttes alkalmazásával lehet megoldani. Míg a vegyszeres védekezések elsősorban a 

tenyészidőszak első felében nyújtanak védelmet, addig a kézi, illetve gépi kapálásra az 

egész tenyészidőszakban, de különösen annak második felében van szükség. Fűféle 

gyomok ellen a speciális egyszikűirtó készítmények. A vegetáció során a dinnye 
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érzékenysége miatt a csírázó kétszikű gyomok ellen csak folyamatos mechanikai 

gyomirtással tudunk védekezni. 

 

A termés betakarítása június 27-július 5-e között kezdődik, ezt persze jelentősen 

befolyásolja az aktuális időjárás. A görögdinnye termesztésében a legnagyobb 

gyakorlatot az érés jeleinek nagy biztonsággal való felismerése, az érettség 

megállapítása igényli. Nehezíti a döntést, hogy a faj érésjelei nem annyira egységesek és 

egyértelműek, mint a sárgadinnyénél és nem utóérőek. Az igen korai fajtákkal kezdjük a 

szedést (Crisby, Lentus). Ekkor a termésmennyiség még nem túl jelentős, mert a 

növények lombkoronája igen nagy. Ez azért kedvezőtlen, mert a zöld részek erősen 

takarják a termést, így a napsugarak nem érik megfelelően a dinnyéket, valamint a kötés 

is elég egyenetlen. A hektáronkénti termésátlag 50-60 tonna. 

Az érett dinnyék kiválasztása az alábbi szempontok figyelembe vételével történik: 

megnézzük a héj színét, márványoságát, a bajuszt, a termés alakját, valamint a dinnye 

hangját. Az érett termés kopogtatásra mélyebb, kongó hangot ad, héjszíne sötétebb, 

fényesebb lesz, a hasi, talajjal érintkező rész érett sárgás színt vesz fel; az érett dinnyén 

a hajnali harmatlecsapódás nagyobb, a termés melletti kacs elszárad. Az érés jeleként 

említik a már levágott termés kocsányán megjelenő vörösesbarna nedvet is. Erről 

azonban csak utólag győződhetünk meg, s negatív eredmény esetén elveszett a levágott 

termés. 

Kedvezőtlen időjárási viszonyok (jégeső, hőmérséklet, napsugárzás mennyisége, 

eloszlása) esetén, alacsony 30-40 t/ha termésmennyiséget tudunk csak betakarítani. 

Átlagos viszonyok mellett 60-70 t/ha termés nyerhető, míg nagyon jó években 80-100 

t/ha-t is szedhetünk. 2017-ben 78,2t/ha termésátlaggal zártuk a szedési szezont, mely 

másfél hónapos volt. 

A hektáronkénti termésátlagot jelentősen befolyásolja a választott 

termesztéstechnológia, talajelőkészítés, tápanyagvisszapótlás, öntözés, termés kötés, 

érési folyamatok. Megfelelő időjárási körülmények között, a kereslet függvényében újra 

lehet vetni a korai fajtákat, így 10-20 t/ha terméstöbblet érhető el. A másodvetés 

beltartalmi értékei, mérete alul marad az első vetéshez képest. 

A nem piacképes, 8 kg alatti dinnyéket kamionba rakjuk, ahonnan szalagra rakva 

konténerbe, vagy kalodába kerül a termés. A konténer mérete 120 cm x 120 cm, ez 

főleg vékony héjú dinnyék szállítására alkalmas. A kalodában 400-500 kg zöldséget 

lehet bepakolni. 

 

Eredmények és értékelésük  

A dinnyék tökre oltása az utóbbi 10-évben az egyik legkorszerűbb technológiai 

újításnak számított. Családi kertészetünk az elsők között vette át ezt a termesztési 

eljárást. A termesztőkben és a kutatókban sokszor megfogalmazódik a kérdés, hogy 

miért is van szükség az oltott palánták használatára. Egyik nagy előny, hogy a 

növények, így monokultúrában is termeszthetők. Vannak, akik 5-6 éven keresztül 

ültetnek ugyanarra a területre dinnyét, mert az oltás miatt a betegséggel szembeni 

ellenállóképesség és a stressztűrés is javul. Mivel mi szabad gyökerű fajtákat is 

termesztünk, nagy gondot fordítunk a megfelelő vetésváltásra és kerüljük a 

monokultúrát. Másik nagy előny, hogy előbbre hozható az ültetési idő, így a szedés akár 
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4-5 nappal korábban kezdhető. Gazdaságunkban a Lady fajta az, mely mindkét 

formában termesztésre kerül, hiszen a fajta jól oltható. 

Azonos fajta oltott és szabad gyökerű termesztésénél, megegyező (a fent leírt) 

termesztéstechnológia mellett az alábbi megállapításokra jutottam, melyet táblázat 

formájában: 

 

1. táblázat A Szabad gyökerű és a tökre oltott Lady fajta összehasonlítása 

 

Szempontok 

 

Szabad gyökerű Lady fajta 

 

Tökre oltott Lady fajta 

Kezdeti fejlődés lassabb Gyorsabb, intenzívebb 

Gyökérzete kevésbé dús Erőteljes, dús 

Lombozata kisebb nagyobb 

Erezete Kevésbé vastag vastagabb 

Ellenállóképesség Fogékonyabb a betegségekre 

Betegségekkel 

szemben ellenállóbb, 

didimellás betegségre 

fogékonyabb 

Érési ideje Korai érésű 
Korai, de a szabad 

gyökerűhöz képest későbbi 

Méret 8-12 kg 10-15 kg 

Termésátlaga kisebb nagyobb 

Hús színe Sötét piros, vörös piros 

Hús állaga megfelelő keményebb 

Zamata Zamatos, zamatos 

Cukortartalma Magasabb, édesebb Magas, édes 

Héj Vékony, kemény Vastagabb, kemény 

Szállíthatóság kiváló kiváló 

Eladhatóság Piacvezető, jól értékesíthető 
Szintén jól eladható, keresett a 

piacon 

 

A Lady termésátlagai a következőképpen alakultak az elmúlt három évben. 2015-ben a 

hullott csapadék mennyisége közepes, a hőmérséklet meleg, az időjárás szeles volt, ami 

a kötést befolyásolta. A termésátlag ha egy hektárnyi területre számítjuk 80t/ha volt az 

oltott Lady esetében, a szabad gyökerűnél 60 t/ha, valamivel kevesebb. A dinnyék 

mérete 9-13 kg között alakult. 
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2016-ban a nagyon esős idő gondot jelentett a gombás betegségek elszaporodása miatt, 

ezért a dinnyék nem voltak túl édesek, és sok volt a veszteség. A termésátlag az oltott 

Lady esetén 60 t/ha, szabad gyökerű Ladyre vetítve 45 t/ha mennyiségű volt. A dinnyék 

az előző évhez képest nagyobb méretűek 10-14 kg-osak. 

2017-es évben megfelelő volt a hőmérséklet, de aszályos nyár volt. A csapadékhiány 

ellen öntözéssel védekeztünk. Nagyon jó termést adott mindkét változat, a kellemes 

édes íz, nagy mérettel (10-15 kg-os) párosult, 90 t/ha termésátlagot értünk el az oltott 

Ladynél a szabad gyökerűnél 67,5t/ha-t. 

Ahogy az összehasonlításból látszik számos már említett tulajdonságban (gyorsabb 

fejlődés, dúsabb gyökérzet, nagyobb lombozat, jobb ellenálló, stressztűrő képesség, 

nagyobb termésátlag és termésméret) jobban teljesítenek az oltott fajták, a kevésbé 

vörös hús, a vastagabb, keményebb héj nem befolyásolja a piaci eladhatóságot, sőt a 

keményebb héj a szállíthatóságot tekintve kedvezőbb tulajdonság. Az íz zamatbeli 

eltérések minimálisak. A leghátrányosabb a repedésre, szakadásra való nagyobb hajlam. 

Szerintem a termesztőknek kifizetődőbb oltott fajtákat termeszteni, mert az oltott 

növények nagyobb termésátlagokkal jellemezhetőek, mint az oltatlanok. Ez gazdasági 

szempontból fontos tényező, hisz így egységnyi területről több termés és nagyobb 

árbevétel nyerhető. A másik előny, hogy a vegetatív úton előállított növények 

csökkentik a termesztésből adódó kockázatokat, mert az így szaporított növények 

nagyobb ellenálló képeséggel rendelkeznek. Kevésbé fertőződnek betegségekkel, 

kivéve a didimellás betegség és jobban felveszik a harcot a kártevőkkel szemben. 

Fogyasztói vélemények szerint és saját tapasztalatom alapján is elmondhatom, hogy az 

oltott dinnyefélék néha tök mellékízzel rendelkeznek. Gyakran ezt az oltással 

magyaráznak, de ez nem feltétlen az oltás eredménye, hanem az eltérő 

tápanyagfelhasználás miatt alakul így. A tökre oltott növények kevesebb nitrogént és 

több káliumot igényelnek a tenyészidőben, mint a saját gyökérűek. 

Fontos az is, hogy az adott termőterülethez megfelelő fajtát a fajtájához pedig megfelelő 

tök alanyt válasszunk, hisz az eltérő alanyokon nagyon különböző eredményeket 

produkál a fajta. Jó alkalmazkodó képessége miatt térségünkben a Lady az egyik olyan 

piacképes fajta, mely mindkét változatban megfelelő mennyiségben és minőségben 

termeszthető. 

 

Következtetések  

Kiemelkedő termésátlagot a tökre oltott dinnyék termesztése nélkül nem érhetnénk el. A 

térségünkben legjobban termeszthető alany és oltványkombinációt alkalmazzuk. 

Családunk tagjai is elsajátították ezt a műveletet, így kiegészítő jövedelemforrásként 

eladásra is állítunk elő palántákat. 

A tökre oltott dinnyék előnye, hogy dúsabb erőteljesebb gyökeret fejlesztenek, a 

tápanyagfelvétel hatékonyabb, jobban levelesedik, mivel ellenállóbb a betegségekkel 

szemben és stressztűrő képessége is jobb kisebb a termesztési kockázata. A termés 

mérete nagyobb így egységnyi területről több dinnye szedhető, így nagyobb bevétel 

várható. Minőségét tekintve ízben, zamatban nem marad el a szabadgyökerű fajtáktól, 

de a nem megfelelő tápanyagutánpótlás miatt tökre emlékeztető íze lehet ezeknek a 
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görögdinnyéknek. A héjuk vastagabb, húsuk színe kevésbé vörös, keményebb állagú és 

hajlamosabb a szakadásra. 

Összefoglalás 

Gazdaságunkról elmondható, hogy az országos és Békés megyei átlagot is meghaladóan 

jól teljesít a zöldségtermesztési ágazatban ezen belül is görögdinnye termesztésben. Ez 

számos tényezőnek köszönhető. Kunágota ökológiai, természeti, éghajlati és talaj 

adottságai megfelelnek a növény igényeinek. A tápanyagban gazdag mezőségi talaj, 

meleg éghajlat és a vegetációs időben hulló csapadék mennyisége szintén a magas 

termésátlag záloga. 

Az évtizedek alatt családi vállalkozásunkban egy jól működő és bevált 

termesztéstechnológia alakult ki, mind a palántanevelés és szabadföldi munkák 

tekintetében. A fajtaösszetételben változtattunk, mertünk kísérletezni új fajtákat 

(Virgina) kipróbálni, megismertetni a vásárlókkal. A keresett fajtákat termesztjük 

(Redstar, Lady) a magasabb vásárlói köröket is kielégítő minőségben és ezekkel 

jelenünk meg a hazai és külföldi piacon. 

A térségünkben legjobban termeszthető alany és oltványkombinációt alkalmazzuk. 

Családunk tagjai is elsajátították ezt a műveletet, így kiegészítő jövedelemforrásként 

eladásra is állítunk elő palántákat. 

Szerintem érdemes kipróbálni új fajtákat, technológiákat és megéri nagyobb kockázatot 

vállalni, hiszen ezek nélkül mi sem érhettük volna el ezeket a kiemelkedő 

eredményeket. Persze ehhez nagyban hozzájárult az is, hogy édesapám nyitott volt 

befogadni az újításokat és vállalkozó szellemű. A jövőben gazdaságunk termékkínálatát 

egyéb kertészeti fajtákkal bővítjük, és a díszbaromfi tenyésztésben is szeretnék további 

sikereket elérni. 

Kulcsszavak: dinnye, oltás, fajták. 

Irodalom 

Takácsné Dr. Hájos Mária: Szántóföldi zöldségtermesztés 

Nagy József: A dinnye és termesztése 
Internetes források: http://del-bekes.hu/kisterseg 

http://www.csanyidinnye.hu/tortenelem.htm 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/zoldsegtermesztok/ch11s02.html 
https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6r%C3%B6gdinnye 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_521_Novenyvedelem/ch24s04. html 

https://dinnyefarm.hu/gorogdinnye-fajtak http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_omn004c.html 
https://24.hu/fn/gazdasag/2017/06/26/hamarabb-erik-iden-a-magyar-gorogdinnye/ 
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„SZOLNOK A TISZA FŐVÁROSA” 

MORVAI Éva Franciska - CSATÁRINÉ Tasi Anett 

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

5540 Szarvas, Szabadság u. 1-3. 
tasi.anett@gmail.com, evi010705@freemail.hu 

 
 

Bevezetés 

Sok helyen hallhatjuk vagy olvashatjuk, hogy Szolnokot a Tisza fővárosaként említik. 

Dolgozatom célja, erre rávilágítani, hogy ez valóban elmondható legyen Szolnokról.  

 

Irodalmi áttekintés 

Szolnok megyei jogú város, Jász-Nagykun-Szolnok megye székhelye. Az Alföld 

közepén, Tisza partján, a Zagyva torkolatában fekszik a folyó egyik legfontosabb 

átkelőhelyénél. Szolnok városáról az első írásos emlékek 1075-ből valók. Jelentős 

kereskedelmi város volt a régmúltban. 1562-ben építették meg a két partot összekötő 

első Tisza hidat. Szolnok inkább volt kereskedelmi város, mint mezőváros. Jelentős 

közlekedési csomópont volt- vízi, közúti később a vasúti közlekedés szempontjából-, 

melynek hatására az ipar is fejlődött.  

A természeti adottságok közül kiemelkedő, hogy a város és térsége igen gazdag 

élővizekben. Szolnok város felszíni vízkészletét a Tisza, Zagyva, Holt-Tisza, Holt-

Zagyva és a Millér alkotja, melyek bővelkednek természeti értékekben. A 

Molnárfecsketelep Szolnok legjelentősebb természeti értéke, az épített környezet és a 

természet együttélésének egyik szép példája. A Nyugat-Európában már nagyrészt kihalt 

kérészek (a tiszavirágok) násztánca, a júniusi „tiszavirágzás” az egyik legérdekesebb 

természeti látványossága Szolnoknak. 

Tisza és a vízgyűjtőjének természetföldrajzi ismertetése: A Tisza a Duna leghosszabb 

mellékfolyója, két forrása van a Fekete és a Fehér-Tisza, melyek az ÉK-i Kárpátokban a 

Máramarosi –havasokban erednek és a két ág Rahó határában egyesül. Ukrajna, 

Románia, Magyarország, Szlovákia és Szerbia területein át folyva éri el a Dunát. A 

vízgyűjtő terület nagysága 157 000 km2. A Tisza hazánk legváltozatosabb folyója, 

fokozatosan növekvő, időszakonként kiemelkedően magas árvizeivel, ismétlődő, tartós 

kisvizeivel. A folyó sajátosságai a vízgyűjtő alakjából, a hosszú alföldi szakasz kicsi 

medereséséből, a mellékfolyók jellemzőiből, a kis-és a nagyvízi meder 

szabályozottságából következnek. 

A Tisza szabályozása, a folyó hosszát jelentősen lecsökkentette (1398,9 km-ről 

945,8km-re). A folyószabályozási munkák a teljes Tisza szakaszára kifejtik hatásukat. 

A szabályozási munkák, az elmúlt évek műszaki beavatkozásai, illetve a hullámterek 

növényzettel általi borítottsága az árhullámok levonulási viszonyait a teljes vízállás 

tartományban megváltoztatták. A folyó szinte a kezdetétől a torkolatáig töltések között 

folyik, és e töltések között zajlik a szőke Tisza hordalékforgalma. A Magyarországon 

megépülti három vízlépcső a kis- és középvízi tartományban módosította a lefolyás 

viszonyokat. Számos, különböző rendeltetésű – lakossági, ipari, mezőgazdasági – 

vízkivételi mű található a Tisza vízgyűjtőén. A vízkivételek együttes kapacitása a Tisza 

völgyben többszöröse a folyó kisvízi hozamának. Ezért az aszályos években különös 
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jelentősége van a vízkészletekkel való korrekt gazdálkodásnak a vízgyűjtő egész 

területén. Belvizes időszakban ennek az ellentettjével kell szembenézni. Az 1999. 

márciusi belvíz és árvíz idején a Tiszába visszavezetett belvíz maximális mennyisége a 

Közép-Tisza vidéken megközelítette a 400 m3/ sec-ot, ami jelentős, plusz 

vízmennyiséggel terhelte a folyó amúgy is magas vízállását.  

Az urbanizáció az egész vízgyűjtőn érezteti hatását. A lefolyási tényező 

megnövekedett, a csapadékvíz összegyülekezési ideje lerövidült. A Tisza hullámterén 

viszont az erdők, az aljnövényzet gyarapodásával a vízfolyási akadályok, az övzátonyok 

növekedésével, a folyó nagyvízi vízszállító képessége lecsökkent. Ezek a jelenségek 

közrejátszottak az árvízszintek jelentős növekedésében. Szolnoknál a Tisza folyó 

vízjátéka: 1320 cm.  

A Zagyva, a Karancs-Medves hegység déli lejtőjén ered a Cserhát és a Mátra között. 

Hosszan benyúló, széles völgyön keresztül a Mátrát megkerülve éri el a síkvidéki 

területeket, majd a 334. szelvénynél torkollik Szolnoknál a Tiszába. A Zagyva folyó a 

Mátra hegység vizeinek fő levezetője. A Zagyva vízgyűjtőjének kevesebb, mint 1%- a 

(4,7 km2) esik Magyarország határain túl és geológiai felépítése igen változatos. A 

terület nagy részét vízzáró vagy félig áteresztő fedőrétegek borítják. A talaj 

vízgazdálkodási tulajdonsága szerint zömmel jó víznyelésű, vízvezetőképességű, jó 

víztartó, illetve közepes víznyelésű és vízvezetőképességű. Éghajlatát tekintve a Zagyva 

vízgyűjtőjének jelentős része az Alföld szélsőséges zónájában fekszik. Egyike az ország 

azon részeinek, ahol a nyári meleg és a téli hideg legnagyobb értékeit éri el.  

A Zagyván levonuló árvizek zöme kora tavasszal a hóolvadások idejére esik. A 

Zagyva alsó folyószakaszának gyors lefolyását a Tisza magas vízállása akadályozza. Az 

alsó szakasz, azaz Jászalsószentgyörgy alatti szakasz árvizeinek lefolyását a Tisza 

visszaduzzasztó hatása is erősen befolyásolja. Árvíz idején az eddigi tapasztalatok 

alapján a Tisza visszaduzzasztó hatása miatt a Zagyva alsó szakaszán az áramlás 

minimális sebességű. Az árhullámok leérkezési ideje a Zagyva sík részére olyan gyors, 

hogy itt mércekapcsolat alapján az olyan jellegű előrejelzések, mint a Tiszán vagy a 

Körösökön, ahol megfelelő időelőnnyel az alsóbb vízmércéken várható 

vízmagasságokat elég jól meglehet határozni, itt nem lehetséges. A vízjárás alakulását a 

Zagyva vízgyűjtőjén alapvetően az esőzések határozzák meg. A Zagyva és fő mellékvíz 

folyása, a Tarna vízjátéka meghaladja az 5,0 métert. A Zagyva így torrens folyónak 

tekinthető. A gyors árhullámainak oka a forrásvidék élénk domborzata, továbbá a 

vízzáró felszínű vízgyűjtő. A nagyvizek általában december- március között 

jelentkeznek, a nagyvizek árhullámait a hóolvadással együtt járó vagy anélkül 

jelentkező esőzések okozzák. 

Szolnok felszín alatti vizei is jelentősek: Jász-Nagykun Szolnok megye területén 

kiemelt szerepe van a felszín alatti vízkészleteknek, a térség legkedvezőbb geotermikus 

adottságú, hévíz kutakban legjobban ellátott területe. A rétegvizek és a hévizek nélkül 

ma már nehéz lenne elképzelni az életet a Közép-Tisza vidéken. 

Szolnok város és a környezetében lévő hét kisebb település kivételével - melyek a 

Szolnoki Felszíni Vízműtől kapják ivóvizüket – ezekre a vízkészletekre alapul a közcélú 

vízellátás egésze. Az ipari vízellátást, valamint a nem öntözési célú mezőgazdasági 

vízigényt főként felszín alatti vízkészletekből lehet biztosítani.  
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Szolnok a legrégebbi fürdőkultúrával rendelkezik a térségben, nem véletlenül nevezték 

a „gyógyfürdők városá"- nak.  Szolnokon három termálvízzel rendelkező fürdő is 

található volt úgy, mint a Tisza Szálló és Gyógyfürdő, Tiszaligeti strandfürdő és a MÁV 

uszoda és strandfürdő. 

A Tisza Szálló fürdőjét az épülő szálloda fűtésének megoldása érdekében 1928-ban 

949,5 m artézi kutat fúrtak, 53 °C hőmérsékletű, összetételét tekintve jódos-brómos, 

alkáli-kloridos, hidrogén-karbonátos, magas kalcium, magnézium, fluor, metakovasav 

tartalmú termálvíz jelentette. Gyógyászati szempontból használata mozgásszervi és 

gerincoszlop megbetegedéseknél volt hatékony. A kutat 1972-ben melléfúrással 

felújították (948m) olyan sikerrel, hogy 54 °C-os vizének egy részét a Damjanich 

uszodának is át tudta adni. 

A Tisza Szálló kialakításánál fogva nagyobb tömegeket nem tudott fogadni, ezért 1949-

ben megépítették az imént említett Damjanich uszodát. A hamarosan kialakuló szolnoki 

vízilabda sport bázisaként szolgáló uszodában az 1960-as évek második felében 

fejlesztési programot valósított meg az üzemeltető Szolnok Megyei Víz-és Csatornamű 

Vállalat. A vízellátás fokozása érdekében 1966-ban 1200 m mély artézi kutat fúrtak, 

amelynek 62 °C vize a Tisza Szálló vizéhez hasonló gyógyhatással rendelkezett. Egy 

évvel később az uszoda fedett medencével bővült. Igaz ugyan, hogy 2002-ben egy 

távolabb lefúrt új termálkúttal javítottak az uszoda vízellátásán, azonban a szükséges 

vízforgató berendezés hiánya miatt az ÁNTSZ 2007-ben többször megbírságolta a 

tulajdonos önkormányzatot, majd júniustól betiltotta vízforgató nélküli medencék 

használatát. Mindez lehetetlenné tette a Damjanich uszoda működtetését, emiatt 2007. 

május 28-án az uszoda bezárta kapuit.  

A Tiszaligeti Strandfürdő a város vezetőinek kezdeményezésére különféle vállalatok 

támogatásával, társadalmi összefogással jött létre az 1960-as évek elején. Vízellátása 

egyfelől a városi közműhálózatról történt, s ezt a hideg vizet keverték az 1968-ban 

készült 1149,5m- es és az 1969-ben lefúrt 1051,5m- es termálkút 52 illetve 60 °C –os, 

alkáli-hidrogén- karbonátos-kloridos jellegű termálvízével, amely elsősorban 

mozgásszervi, csontrendszeri, nőgyógyászati betegségek kezelésére, valamint 

utókezelésekre alkalmas. A 2003-ban jelentős átalakításon és fejlesztésen átesett 

Gyógy- és Szabadfürdőt szezonális jelleggel, melyet a Víz- és Csatornaművek 

Koncessziós Rt. üzemelteti.  

A Szolnoki MÁV strand uszodával is rendelkezett és 1928-tól 2003-ig üzemelt, a 

gyógyvize alkáli-hidrogénkarbonátos volt.  

A nyolcvanas években a Vegyi művek, a Cukorgyári, a Tiszaligetbe, a Damjanich, a 

MÁV. Szandán a Kilián Repülőműszaki Főiskola uszodája és a Tisza szálló valamint a 

Tiszán lévő szabad biztosított fürdőzési lehetőséget (némelyik csak nyári időszakban), 

ekkor még mondhattuk Szolnokról, hogy a fürdők városa, hiszen a tiszai potyákat nem 

számolva, nyolc helyen lehetett nyáron strandolni. 

A Kárpát medence Keleti felének vízgyűjtője az Alföld közepén kanyargó Tisza. Mai 

állapotában magán viseli a szabályozás nyomait.  

A Közép-Tisza jobboldali mellékvizeinek jellegzetes vízfolyása a Millér „folyó”. Felső 

szakasza valószínűleg a Tarna egykori medence, alsó szakasza Tisza-ág. Régen nagy 

területek vizeit szállította Szolnok felett a Tiszába: a Zagyvarékas – Besenyszög – 

Szolnok térség, vagyis a Tisza jobbpart és a Zagyva balpart fokain és erein lefutó és a 
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Zagyva – Tiszaszöglet teknőiben összegyülekező árvizek legfontosabb levezetője a 

Millér többágú, mélyen beágyazott medre volt.  

A holtágak szerepe is jelentős: Az Alcsi Holt -Tisza leválasztása az élő Tiszától 1857-

ben végzett 77/II. számú Szapáry-féle átmetszéssel történt meg. A holtág a 336,0 és a 

338,0 fkm között, a bal parti mentett oldalon helyezkedik el, hossza 13,98 km, átlagos 

szélessége 105 m. A holtág területe 147,3 ha, befogadóképessége 4,5 millió m3. A 

holtág nem áll természetvédelmi oltalom alatt. Jelenlegi hasznosítása „bölcs típusú”, 

ami kiterjed a környék belvizeinek befogadására, tározására, öntözővíz tározásra, jóléti 

hasznosításra, és tartalék ivóvíz bázis funkcióval bővült a 2000. évi tiszai cián 

szennyezést követően. A jóléti hasznosítás magába foglalja: az üdülési lehetőségeket, a 

horgászatot és a vízi sportokat. 

A Malomzugi Holt-Zagyva az ős-Zagyva medréből lerekesztett- mintegy 3 kilométer 

hosszú holtág, mely Szolnoktól északra található. Egyike azon ritka horgászvizeknek, 

melyek nem vesztették el az eredeti folyómederre jellemző adottságaikat.  A Malomzugi 

Holt-Zagyva 11 ha területű, a befogadó képessége: 230 000 m3. A holtág nem áll 

természetvédelmi oltalom alatt. Jelenlegi hasznosítása „bölcs típusú”, ami kiterjed a 

környék belvizeinek befogadására, tározására, sporthorgászat. Vízpótlás a Zagyvából 

szivornyán keresztül megoldott.  

 

 

Anyag és módszer 

Dolgozatom elkészítésének egyik helyszínéül a Millért és szivattyútelepét választottam. 

Ehhez segítséget kaptam a szivattyúház üzemeltetőjétől Kovács Ferenctől valamint 

édesapámtól, aki a Milléren dolgozik gátőrként.  Az anyagok átnézése, az elmondattak 

lejegyzése után láttam neki pályamunkám összeállításáank. Számomra külön élmény 

volt a térség bejárása, a terület vízügyi emlékeinek felfedezése, illetve ezek utáni 

kutatás. 

 

Eredmény 

A Tisza árvizei által az egyes fokon, a kisebb erekben vagy nagyobb mellékágakon, 

vízfolyásokon át táplált tavak, mocsarak eltűntek, de a XVIII-XIX. század folyamán 

készült térképek alapján nyomaik a tájban még ma is felismerhetőek.  

Millér már a Garamszentbenedeki apátság 1075-ben kelt alapítólevelében is szerepelt, 

mint adományozható halászhely. 

A Közép-Tiszavidék jellegzetes állóvizei a holt Tisza-medrek, morotvák, melyek csak 

részben keletkeztek a szabályozás során végrehajtott átmetszésekkel, részben korábbi, 

túlfejlett és lefűződött Tisza-kanyarok, olykor sok évszázados maradványai. A holt 

Tisza-medreket mindig is halastavakként hasznosították, másrészük feltöltődve 

mocsaras nádasokká vált. 

A Közép-Tisza vidéke nagyon gazdag a múltat idéző vízgazdálkodási művekben, 

létesítményekben.  

A szivattyútelepnek nevet adó Millér jelentős a Közép-Tisza jellegzetes vízfolyása volt. 

Szabályozások előtt a Tarna és Sajfoktól a Tisza vize táplálta, bővizű ér volt. 

1857-ben a Debrecen –Szolnok vasútvonal keresztezte medrét, ezért alsó szakaszát új 

nyomvonalon ásták ki.  
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A Tisza-völgy múlt század közepén megkezdett ármentesítése során a töltésekkel szinte 

egy időben a nagyobb, állandó vízfolyások torkolatánál zsilipek épültek, hogy a 

mentesített területeken összegyűlő belvizek lefolyását lehetővé tegyék. Árvizek alatt 

azonban a zsilipeket zárva kellett tartani, így az árvizekkel egybeeső főleg tavaszi 

belvizek gyakori elöntéseket okoztak. 

A szivattyútelep épületének jobboldali része és különálló kéménye 1895-ben épült. A 

szivattyútelep 1898.évi bővítése során került sor, a baloldali épületrész és kémény 

megépítésére. Ekkor alakult ki a szivattyútelep jelenlegi külső képe. 

Az 1898-ban megvalósított bővítés során a baloldali szárnyban nyert elhelyezést a 

kazánházban 3 db gőzkazán, valamint 1db 3m3/s teljesítőképességű szivattyú. 

A kazán RÖCK gyártmányú kéztüzelésű 9 atmoszféra üzemi nyomást biztosító 

Cornwall rendszerű gőzkazán van beépítve.  

A gépházban 2db Schlick-gyártmányú 2x1,5m3/s teljesítményű centrifugál szivattyú 

van,kéthengeres, 135LE teljesítményű meghajtó géppel együtt. (5. kép)  

1944. augusztusi és szeptemberi bombatámadások következtében a szivattyútelep és 

környéke súlyosan megrongálódott és üzemképtelenné vált. 1946. júliusában kezdődött 

meg a szivattyútelep gépi berendezéseinek és magasépítményeinek helyreállítása. 1947. 

májusban kezdődött a „nagy gép”-(1898-ban készült szivattyú) helyreállítása. 

1948.április 1.-én a szivattyútelep teljes 6,0m3/s kapacitásával a belvízmentesítés 

szolgálatában állt. 

1953-1955-ben a szivattyútelep gépi berendezéseit felújították, a nagy gép lassú 

süllyedését észlelték, mely a szivattyútelep üzemelését is veszélyeztette. 

A korszerűsítések és átalakítások következtében 1962-től nem volt szükség az 1898-ban 

készült kazánokra. 

A Milléri szivattyútelep helyén működő, az országban talán egyedülálló Vízügyi 

Múzeum a rendszerváltásig állt nyitva. Az 1976.május 14-én megnyílt tárlatházban 

felbecsülhetetlenül értékes egyedi dokumentumok, oklevelek, térképek, vázlatok a külső 

udvaron pedig korabeli úszóművek, szivattyúk, gépek, zsilipek és a vízgazdálkodásban 

használt egyéb eszközök nyertek elhelyezést. 

1998-ra az épület és a kiállító tér felújítása halaszthatatlanná vált, ezért a Milléri vízügyi 

történeti kiállítás lebontásra került, anyagának egy részét állagmegóvásra és 

restaurálásra az esztergomi Vízügyi múzeumba szállították. 

A Vízügyi Igazgatóság a lebontás pillanatától tervezi a bemutatóhely újra nyitását: a 

munkák eredményeként a szivattyútelep tetőszerkezetének teljes felújítása, a szívóakna 

iszaptalanítása és a gőzkazán korróziós vizsgálata is megtörtént, valamint a kültéri 

bemutatótéren a kiállított tárgyak állagmegóvása és restaurálása is megkezdődött 

(kubikos-kordé, bolgár öntözőkerék, búrbora hajókiemelő, zuhatag kút). 

A jelenlegi gépházban a Közép-Tiszavidék vízügyi múltját bemutató installációt tervezi 

elhelyezni. A Közép-Tisza vidéke nagyon gazdag a múltat idéző vízgazdálkodási 

művekben, létesítményekben. 

Felújításra került Tisza-parti sétányon kialakított Támfalmúzeum, kiegészülve egy 

időkapszulával és a Lampl Hugó emléktáblával. A megújult támfalra egyúttal egy 

történelmi vízmérce került elhelyezésre, amely 1876-tól napjainkig rögzíti a maguk 

korában rekordernek számító árvízszinteket, míg a mérce mellett sorakozó 

vízcseppekben röviden az árvizek kialakulásáról és a védekezés körülményeiről 

olvashatunk. 
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Hazánk első belvízátemelő szivattyútelepén, Sajfokon emlékszoba mutatja be térség 

vízkárelhárítási történelmét.  

 
1. ábra: Sajfoki emlékszoba 

 
Figure 1. Sajfok memorial room 

 

Szolnok város attrakciói tehát, ezer szállal kötődnek a folyóhoz. A Milléri komplexumot 

(múzeum, kiállítótér, üzemelő vízilétesítmények, Szabadidő központ, Lovarda, vadász 

lőtér) érintően az elkövetkező két évben jelentős fejlesztések történnek. A megkezdett 

projektek közzé tartozik a megközelítő út felújítása, kerékpárút építés; 2020.évben 

elkészül a Milléri szivattyútelep közelében, az országban egyedülálló (Karcagi Gáborról 

elnevezett) Árvízvédelmi gyakorlóterep pálya, amelynek elsődleges célja az árvízi 

jelenségek élethű szimulálása, és a védekezési szituációk előállítása, a tiszai ökofolyosó 

élővilágát és az Alföldi jellegzetes  hal- és madárvilágát bemutató, a Tisza, a Zagyva és 

a Milléri tó mentén építendő tanösvények kialakítása. 
 

 
2. ábra: Helyszínrajz a Közgyűlési határozatból 

 
Figure 2. A survey from the resolution of the General Assembly 

 



A SZIE AGK TDK műhelyeiben készült tudományos munkák 

 97 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 215/2014 (IX.25) számú határozatában 

olyan további fejlesztések szerepelnek és állnak előkészítés-tervezés alatt, mint: új 

Milléri szabadidő központ kialakítása, a Vízügyi múzeum felújítása, Városlátogató 

tematikus túrák összeállítása, ezzel kapcsolatban a vízpartok szerepének fokozása. A 

tematikus túrák elsősorban a „Szolnok a Tisza fővárosa” témához, a vizekhez, 

vízpartokhoz kapcsolódnak (Tisza parti sétány, vízi színpad a Zagyva torkolatában, 

sétahajózás, vízgazdálkodási, tájgazdálkodási tanfolyamok, kurzusok, konferenciák, 

bemutatók rendszeres megszervezése).   

A tervezett és a már elkezdett fejlesztésekkel a Milléri komplexum jelentős rekreációs, 

és a Tisza-menti ártéri gazdálkodáshoz, a víz- és tájgazdálkodáshoz fűződően 

térszervező központtá fog válni.  

Felismerve, hogy a helyszínen fellelhető, unikálisnak számító „műszaki relikviák”, a 

közép-Tiszavidék vízügyi múltját bemutató saját installáció és a Duna Múzeum 

országos kiállítási anyaga összeillő és egymást erősítő attrakciót jelent, a KÖTIVIZIG 

szeretné egyben tartani ezt a nagyon értékes kiállítási anyagot, mely elnyerte az Év 

Múzeuma (2001) és a Családbarát Múzeum (2005) díjak mellett 2003-ban az Európai 

Múzeum Fórum (European Museum Forum) különdíját.  

A Milléri szivattyútelepen két helyiség, a régi gépház (9,3 x11,0m) és a régi kazánház 

(11,0x12,0m) összenyitásával 234 m2 alapterületű bemutatótér alakítható ki. A 

kiállítóhely megújulásával hidat szeretnének építeni vízügyi jelenünk és múltunk 

között! A szivattyútelep önmagában is ingerekben gazdag környezetet teremt a vízügyi 

múlt megismerésére: célja megismertetni, megszerettetni ezt az örökséget; megérteni és 

megértettetni a miérteket; a vízügyi szakma fejlődésének bemutatása, annak társadalmi 

és gazdasági háttereit, szinergiáit!  

 

Következtetések - Jövőkép 

Valóban Szolnok a Tisza fővárosa, igen az lehet a jövőben. Az elmúlt évek fejlesztései 

sokat segítettek a városnak abban, hogy közelebb kerüljön, ezen cím eléréséhez. 

Megépült Európa leghosszabb gyaloghídja, mely a tiszaligeti sétányt köti össze a Tiszai 

hajósok terével. Tiszaparti sétánynak az átépítése a sétány kiszélesítését és az árvízi 

biztonság növelését biztosító támfal megépült. Szolnok főterén is történt 

arculatformálás. 

Tiszaliget sportcentrumainak felújítása, infrastruktúrájának bővítése megtörtént. Ezen 

belül 2013-ban átadták a Vízilabda Arénát, a városi sportuszoda, mellette a termálvízre 

épülő élményfürdőt is fejlesztették. A termálfürdő azonban még mindig nem turista 

paradicsom. A különleges kis gyógyfürdőben, a patinás Tisza Szállóban azonban 

megállt az idő, sajnos. Az egykor gyönyörű, neobarokk épület mára elvesztette 

patináját. A törökfürdő jellegű, hangulatos kis fürdő három medencével üzemel. Anno a 

hévíz nem csak a Tisza Szállót és gyógyfürdőt fűtötte, hanem a szállodával szemben 

levő színházat és a környék villáit is. Még napjainkban is termálvizet szolgáltatnak 

használati meleg vízként a Szigligeti Színháznak és néhány lakóépületnek. Ám fűtésre 

szánt energiát már csak az óvodának biztosít a komplexum.  

A MÁV sportolói utánpótlását nevelő telepen, jelenleg fejlesztési munkálatok folynak. 

A „MÁV strandfürdő” és a sport komplexum teljes felújítása valósul meg. A tervek 

szerint az atlétikai centrum 2018. év végén, a fürdő pedig 2019 végén készül el. 
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A Kiskörei Vízlépcső és a Sajfoki szivattyútelep látogatottsága várhatóan a 

továbbiakban is évről évre nő, mivel azok mára a Tisza tó turisztikai programjainak 

egyik központi elemévé váltak, míg a Milléri bemutató központ a szolnoki Repülő 

múzeum megnyitása óta vált egyre keresettebb turisztikai célponttá és oktatási 

helyszínné, amely tendencia szintén a látogatottság növekedését jelzi előre.  

 
3. ábra: Kiskörei Vízlépcső 

 

Figure 3. Kisköre dam 
 

A Milléri múzeum fejlesztése, korszerűsítése, valamint a megvalósuló árvízvédelmi 

tanpálya további lehetőségeket biztosít.  

A milléren megvalósuló Árvízvédelmi gyakorló tanpálya az érdeklődőknek megmutatja 

árvízi jelenségeket és védekezési szituációk előállítását. 

A Millérre kilátogatók számára, a Tiszán sétahajózás indulhat, akár más vízügyi 

létesítmény bemutatásával egybekötve (Kiskörére). Eközben megismerkednének a vízi 

élővilággal és annak rejtelmeivel, szépségével. 

Júniusban tematikus túra keretében „kérészrajzás megfigyelése ladikból” program 

szervezhető lenne szintén itt a Millérnél, szakemberek vezetésével. 

A sétahajózás mellett a sárkányhajózás is remek programként szolgálna a turistáknak. 

Sport lehetőségként kenu kölcsönzőt lehetne üzemeltetni, valamint a Milléri szabadidős 

központ területe kiváló lehetőséget biztosít kajak-kenu táborok szervezéséhez. 

Szolnok a Tisza-tó turizmusával összeköthetővé válhatna. Amennyiben Tisza folyó jobb 

parti árvízvédelmi fővédvonalán Szolnok és Doba között megépülne a kerékpárút, akkor 

Szolnokot burkolt kerékpárút kötné össze a Tisza-tóval. A kerékpáros túrizmus a Tisza-

tó körül évről évre növekszik, ez a tendencia várható lenne ezen a szakaszon is.  

A Milléri szabadidő központ a jövőben, mint szállás szolgálhatna mind a kerékpáros, 

kajak-kenus turisták számára.  

 

Összefoglalás 

Kétségtelen, hogy a város fejlődésében a Tisza folyónak mindig is szerepe volt. Szolnok 

város az idők során változásokon, fejlődésen ment keresztül, azonban ebben a 

fejlődésnek mindig is szerepe volt a felszíni, felszín alatti vizeknek.  
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Az egykor híres Alföldi „győgyfürdő” városnak sok tennivalója van még fejlesztés 

tekintetében, hogy újból vonzerőt képezzen a turisták számára és méltó legyen a Tisza  

fővárosa címre. 

Dolgozatomban azt kívántam bemutatni, hogy az itt élőknek a város fejlődésének 

érdekében nem csak élni kell a vizek mellett, hanem azzal élni, együtt élni kell.  Ki kell 

tudni használni azokat a lehetőségeket, amit magában rejt a térség. Okosan 

környezettudatosan a jövőbe nézően nem megfeledkezve a múltról. 
 

Felhasznált irodalom:  
Károlyi Zigmond-Nemes Gerzson: Szolnok és a Közép-Tiszavidék vízügyi múltja I. rész 
 

Károlyi Zigmond-Nemes Gerzson: Szolnok és a Közép-Tiszavidék vízügyi múltja II. rész 
 

Károlyi Zigmond-Nemes Gerzson: Szolnok és a Közép-Tiszavidék vízügyi múltja III. rész 

 
Károlyi Zigmond-Nemes Gerzson: Szolnok és a Közép-Tiszavidék vízügyi múltja IV. rész 

A szőke Tisza fekete napjai 

 

SZOLNOK THE CAPITAL CITY OF RIVER TISZA 
 

Abstract  

The publication presents the importance of River Tisza, it  spans a thousand years  in the history  

of Szolnok. The town’s present and history are closely interlinked. Plenty of monuments and events  
evoke the past.  

The water of the river is utilized more and more and in different ways so one can often hear this  

remark : Szolnok is the capital city of River Tisza. 

 

Keywords: Tisza, Capital City ofr River Tisza, Sajfok, Millér 
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A VIDÉKI TURIZMUS LEHETŐSÉGEI GYOMAENDRŐDÖN 

SZERETŐ Dorottya – TÖLCSÉR Zoltán 

Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, 

 Gyomaendrőd; tolcserzoli@freemail.hu 

 

Bevezetés  

A dolgozatomban szeretném bemutatni a város vidékfejlesztési, településfejlesztési és 

turisztika fejlesztési terveit, lehetőségeit, illetve a fejlesztéseket esetlegesen gátló 

tényezőket. Hazánkban a gazdasági fejlődés területi egyenlőtlenségei a vidék 

elszegényedését és a városi agglomerációktól való folyamatos lemaradását, 

elszigetelődését eredményezte, illetve eredményezi. Ez a folyamat nagyon sok esetben a 

kisebb települések elöregedésével, elnéptelenedésével jár. Sokáig az emberiség 

közvetlen kapcsolatban állt a földdel és annak gyümölcseivel. Életét nagyban 

meghatározta ez a függőség, amint az a régi idők szobrászatából, festészetéből is 

kitűnik. A változás lehetőségét azonban valamennyi társadalom magában hordozza, 

amint azt már az előző évszázadok tudósai is megállapították. A változás iránya viszont 

társadalmanként eltérő lehet, s egyáltalán nem biztos, hogy eredményként fejlődést 

produkál. A területi egyenlőtlenségek a gazdasági-társadalmi folyamatokban szinte a 

világ minden országában megfigyelhetők, konkrét megnyilvánulásai ennek az 

elmaradott, hátrányos helyzetű, alulfejlett, vagy más jelzőkkel illetett térségek. A 

területi egyenlőtlenségek magukban hordozzák a társadalmi feszültségeket. Ennek 

legbiztosabb tünete a migráció, amikor is a népesség - különösen a fiatalabb, képzettebb 

réteg - elvándorol a fejlettebb, s jobb megélhetési feltételeket kínáló térségekbe, 

városokba. Ez a folyamat öngerjesztő, hiszen a fokozatosan leépülő kor és 

képzettségbeli struktúra csak újratermelődik, csökkentve ezáltal a felzárkózás esélyét. A 

gazdasági fejlődéssel párhuzamosan mindig megfigyelhető az átrendeződés folyamata 

is, - legyen az térbeli, területi, vagy ágazatok közötti - ami általában hátrányosan érinti a 

vidéket (centrális helyek kialakulása). A vidékhez hagyományosan kötődő 

mezőgazdaság, illetve agrárgazdaság (mezőgazdaság, erdőgazdaság, élelmiszeripar, 

halászat) szerepe lecsökken a gazdaságon belül. A vidék érdekérvényesítő képessége 

ezért nyilvánvalóan romlik, s megjelenik a hanyatlás a reális veszélyek között. Európa 

nyugati felén már évtizedekkel ezelőtt felismerték a rurális térségek hanyatlásának 

veszélyeit, megfogalmazták a célokat és a problémakezelés eszköz-, 

intézményrendszerét. Lassan tudatosulni látszik az emberekben, hogy a vidék 

hanyatlása pótolhatatlan természeti, társadalmi (közösségi, építészeti, stb.) értékeket 

tehet örökre tönkre.  

 

Irodalmi áttekintés  

Az EU vidékfejlesztési politikája 
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Az EU folyamatosan úgy alakítja át vidékfejlesztési politikáját, hogy az meg tudjon 

felelni a vidéki térségekben felmerülő új kihívásoknak. Így van ez a 2014–2020-as 

költségvetési időszakban is. 

Az Európa 2020 stratégiával és a Közös Agrárpolitika átfogó céljaival összhangban a 

2014–2020-as időszakra szóló uniós vidékfejlesztési politika a következő három hosszú 

távú stratégiai célkitűzés megvalósítására irányul: 

Versenyképesebbé kell tenni a mezőgazdaságot; 

Gondoskodni kell arról, hogy társadalmunk fenntarthatóan gazdálkodjon a természeti 

erőforrásokkal, és megtegye az éghajlatváltozás problémájának kezeléséhez szükséges 

intézkedéseket; 

Valamint kiegyensúlyozott területfejlesztéssel – többek között munkahelyteremtéssel 

és -megőrzéssel – meg kell erősíteni a vidéki gazdaságok és közösségek 

életképességét. 

 

Dél-alföldi Operatív Program 

 

A dél-alföldi régió fejlesztési stratégiája az Európai Unió közösségi céljaival és a 

nemzeti fejlesztési célokkal összhangban került megfogalmazásra. A Dél-alföldi 

Operatív Program jövőképe, hogy a régió váljon a „tudás és egészség régiójává” az 

Európai Unió átlagához ütemesen felzárkózó Magyarországon. Ehhez kapcsolódóan az 

átfogó cél a fenntartható növekedés biztosítása, a foglalkoztatás bővítése, valamint a 

területi különbségek kiegyenlítése. 

 

Turizmus 

 

„A turizmus az emberek százmilliói számára a mindennapi élet velejárója, világméretű 

társadalmi jelenség”  

A turizmus lényege az állandó környezetből való ideiglenes kiszakadás, a rövidebb, 

vagy hosszabb távú helyváltoztatás. Az utazás kerete elsősorban a szabadidő. A 

turizmus mindig önkéntes, békés célú, rendszeres és tömeges forgalmat feltételez. 

Jellemzője, hogy a résztvevők csak ideiglenes tartózkodnak ott, és az ott tartózkodást az 

állandó lakhelyükön megkeresett jövedelmükből finanszírozzák. 

A turizmusnak két formája a hivatásturizmus és szabadidő-turizmus.  

A hivatásturizmus a foglalkozással kapcsolatos helyváltoztatások során végzett szakmai 

és szabadidő-tevékenységek összessége. Ide sorolhatók a konferenciákon, 

tanulmányutakon való részvétel. 

A szabadidő-turizmus pedig az állandó lakáson kívül, szabadidőben végzett és szabadon 

választott tevékenységek összessége, melyet az ember változatosságigénye motivál. 

Ilyen például a természetjárás. 

 

Vidéki turizmus 

 

A vidéki turizmus Magyarországon a sajátos agrár- és településszerkezet miatt nem 

azonosítható csak a mezőgazdasággal, szélesebb értelmezést kapott, mint pl. a német 

nyelvű országokban, és a vidék teljes lakosságára épül. 
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A falusi üdültetés alatt azt értjük, hogy a faluban élő ember, fő foglalkozása 

(mezőgazdaság, egyéb) megtartása mellett részt vállal az üdültetés lebonyolításában, s a 

saját házán belül lévő férőhelyeket az üdültetés szolgálatába állítja. Így a falu megmarad 

eredeti állapotában, a tevékenység pedig nem csak a szálláshelyet biztosító személynek, 

hanem a falunak is jövedelmet eredményez (közlekedés, étterem, múzeumok látogatása, 

stb.). Tovább bővítve a kört, mondhatjuk azt is, hogy a falusi turizmus a helyi 

jövedelem termelésével az ország gazdasági bevételeit is növeli. 

Az Országos Idegenforgalmi Bizottság megfogalmazásában "A falusi turizmus minden 

nem városban és turisztikai szempontból nem országos jelentőségű vidéki területen 

folytatott vendégfogadás, amely komplex turisztikai termékként egy település illetve 

kistérség turisztikai kínálatát viszi piacra a falusi vendégfogadás sajátos (település- és 

szálláshely-specifikus) elemeivel." A Lotharingiában és Olaszországban fellelhető két 

turisztikai alapforma, a bárki által végezhető falusi turizmus és az agrárfoglalkozáshoz 

kötődő agroturizmus hazánkban még kialakulóban van. 

 

Anyag és módszer 

Gyomaendrőd a vidéki turizmus tekintetében 

 

Gyomaendrőd, ez a meghitt kisváros sík vidéken elterülve, a Dél-Alföld szívében, 

kényelmesen nyújtózkodva fekszik erdők, mezők, holtágak sűrűjében. Az idetévedő 

vándor, kikapcsolódni vágyó látogató nyáron a perzselő nap fényét, a vízpart nyugodt 

hangulatát keresi. Tavasszal az ébredező természet, ősszel a vadászat, télen a hóborította 

síkság adja meg az alföldi táj sajátos hangulatát. A vidéki élet gazdag hagyománya, a 

kulturális örökségek színes forgataga sokakat vonz mágnesként ide. Az itt található 

természeti szépségek gazdagsága vitathatatlan, a mesésen sokszínű flóra mellett az 

állatvilág is változatos kincsekben bővelkedik: halak, vadak, madarak egyedülálló 

fajgazdagsága vár felfedezésre e tájékon. 

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. 

Gyomaendrődön a természeti szépségek, a régi épületek és a falusi múlt elemei, a 

képzőművészeti alkotások egyaránt megtalálhatók. 

Gyomaendrőd egyedülálló természeti értékei a holtágak. A település határában és 

belterületén 16 különböző méretű és állapotú holtág található, többségük kitűnő 

horgászterület. 

A természeti kincsek mellett a város épületei is számos látnivalót kínálnak. 

Gyomaendrőd gyönyörű templomai, az országban egyedülálló, a Kner család életét és 

munkásságát bemutató Kner Nyomdaipari Múzeum, a Vidovszky Béla Városi Képtár, 

az endrődi Csendőrsortűz emlékmű a főbb nevezetességek. 
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Akik a vidéki, falusi múlt örökségére kíváncsiak, azoknak elsősorban az egykori 

endrődi parasztemberek által használt bútorokat, eszközöket, kézműves szerszámokat 

bemutató Endrődi Tájház megtekintését ajánljuk. A Templom-zugi holtág partján 

kialakított Halászati és Történelmi Élmény Park meglátogatását azoknak ajánljuk, akik 

a halászat eszközeiről és azok használatáról, valamint a vizes életmód gasztronómiájáról 

szeretnének többet megtudni. 

A túrák fáradalmainak levezetésére és a feltöltődésre kínál kellemes pihenési 

lehetőséget az Erzsébet ligetben, parkosított zöld környezetben található Liget 

Gyógyfürdő és Kemping, melynek 62 °C-os termálvizét 1960-ban nyilvánították 

gyógyvízzé. A gyógyvíz idült reumatikus, köszvényes bántalmak, ideggyulladások, 

baleseti utókezelések, nőgyógyászati és egyéb betegségek kezelésére, ivókúra esetén 

gyomor- és bélrendszeri bántalmak, epehólyag és májgyulladás ellen, valamint 

inhalációs alkalmazás során orrmelléküreg gyulladások, felső légúti hurutok ellen igen 

jó hatású. A gyógyfürdő mellett a Hármas-Körös és a Templom-zugi holtág szabad 

strandjain is lehetőség van a felüdülésre. 

Az igazi kalandorok nem hagyhatják ki a település helyi védettség alatt álló természeti 

környezetében kialakításra került több mint 1000 méter hosszú Erzsébet ligeti tanösvény 

bejárását sem, ahol az erdők, ligetek szintjeinek sajátos világa tárul a szemünk elé. A 

tanösvény sajátossága, hogy nemcsak földön, hanem vízen és a „levegőben” is 

bebarangolható. Az igazán bátrak pedig a 15 méter magas kilátó üveg kilépőjéről 

tekinthetnek rá a ligetre és annak környezetére. A kilátó lábánál bérelhető csónakkal 

körbeevezhetjük a vízi tanösvényt, ahol közelről figyelhetjük meg a vízi madarak életét. 

Esti szórakozásként a holtág vízére nyúló rendezvénytéren a gyomaendrődi nyári esték 

programsorozatát élvezhetjük. 

A város több híres-neves ember bölcsőjét is ringatta, mint például: Kállai Ferenc 

színész, akinek kiemelkedő munkássága tiszteletére a helyiek külön emlékkiállítást 

hoztak létre az Endrődi Népházban, vagy Határ Győző író és filozófus, akinek nevét a 

városi könyvtár is viseli. Nem feledkezhetünk meg a 2015-ben Kossuth-díjjal kitüntetett 

Kunkovács László etnográfusról vagy Rózsahegyi Kálmán színész-tanárról, az egyik 

helyi általános iskola névadójáról sem (a Rózsahegyi Kálmán gyűjtemény 

természetesen az iskolában kapott helyet). Az ország ismert sportriportere, Szujó Zoltán 

is itt született, akárcsak Szilágyi István színművész vagy Tótka Sándor kétszeres világ- 

és háromszoros Európa-bajnok valamint ifjúsági olimpiai bajnok magyar kajakozó. 

Eredmények és értékelésük  

 

Gyomaendrőd turisztikai helyzete a felmérések alapján 
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1.ábra Válaszadók száma 

 
Figure 1. Number of respondents 

(Age of respondents), (Number of respondents) 

Elsőként a válaszadók számát szeretném bemutatni az életkor tekintetében. Amint azt az 

1. számú ábra is mutatja, több korosztályt igyekeztem megkérdezni. A 14-18 éves 

korcsoportból 12, a 19-35 éves korcsoportból 45, a 36-50 éves korcsoportból 52, míg az 

50 felettiek korcsoportból 11 válasz érkezett. 

 
2.ábra Ön mennyire elégedett Gyomaendrőd infrastruktúrájával (utak, szennyvíz)? 

 
Figure 2. How satisfied are you with the infrastructure of Gyomaendrőd (roads, wastewater)? 
5 (I am pleased), 43 (I'm moderately satisfied), 72 (I'm dissatisfied) 

 

A kérdőív első kérdésére adott válaszokat láthatjuk a második ábrán. Az ábrából 

egyértelműen kitűnik, hogy a lakosság nem elégedett az infrastruktúrával, ami főleg a 

gyomaendrődi és környéki utak rossz minőségével magyarázható. 

 

 
3.ábra Ön mennyire elégedett Gyomaendrőd turisztikájával (turisztikai kínálat, szolgáltatások)? 

 
Figure 3. How satisfied are you with Gyomaendrőd's tourism (tourist offer, services)?  

0 (I am pleased), 51 (I'm moderately satisfied), 69 (I'm dissatisfied) 

 

 
4.ábra Ön mennyire elégedett Gyomaendrőd turisztikájával (turisztikai kínálat, szolgáltatások)? 
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Figure 4. What do you think the area should be the main focus of tourism development?  

89 (Backwater, fishing tourism), 35 (Spa, medical tourism), 119 (Rural life, rural tourism), 75 (Other) 

 

A negyedik ábra azt mutatja meg, a válaszadók szerint mi lenne a legjobb fejlesztési 

lehetőség. Több válasz is megjelölhető volt. 89 jelölés érkezett a holtágak és 

horgászturizmus fejlesztésére. Mindössze 35 válaszadó jelölte a gyógyturizmust. Ez 

valószínű abból adódik, hogy hazánk a gyógyturizmus fellegvára és nem Gyomaendrőd 

a legfejlettebb fürdőváros, más kiutat is lehetne találni. Igen magas jelölést kapott a 

vidéki élet, falusi turizmus, lovas turizmus lehetőség, majdnem mindenki válaszában 

benne volt. Az egyéb kategória esetében a kérdőívre más lehetőséget is meg lehetett 

adni. Itt a sportturizmus (kajak-kenu, kerékpár), természetvédelem kapott több jelölést. 

Ennek oka valószínű az, hogy településünk a Körös-Maros Nemzeti Park területén 

fekszik, illetve Tótka Sándor kajakozónk. 

 

 
5.ábra Ön hogyan ítéli meg a szálláshelyek színvonalát? 

 
Figure 5. How do you judge the quality of accommodation? 

0 (High quality), 108 (Medium quality), 12 (Low quality) 

 

Az ötödik ábra a gyomaendrődi szálláshelyek színvonalára kérdez rá. A válaszokból 

egyértelműen kitűnik, hogy városunk szálláshelyei közepes színvonalúak, míg a 120 

válaszadóból 12 alacsony színvonalúnak ítéli meg. 

 

 
6.ábra Ön hogyan ítéli meg a vendéglátóhelyek színvonalát? 

 
Figure 6. How do you judge the quality of restaurants? 
32 (High quality), 80 (Medium quality), 8 (Low quality) 

 

A következő, hatodik ábra a vendéglátóhelyek színvonalát szeretné bemutatni a 

válaszadók tükrében. A megkérdezettek több mint fele, egészen pontosan nyolcvanan 

azt mondták, hogy közepes színvonalúak. 32 válasz érkezett a magas színvonalra, míg 8 

válaszoló alacsony színvonalúnak ítéli meg Gyomaendrőd vendéglátóhelyeit. 
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7.ábra Ön szerint mely, vidéki turizmust segítő lehetőségek valósíthatók meg Gyomaendrődön? 

 
Figure 7. Which rural tourism opportunities do you think can be realized in Gyomaendrőd? 
116 (Hiking), 112 (Bicycle tour), 115 (Herbal collection), 118 (Sports Tourism), 117 (Horse Tourism) 110 

(Cultural history tour), 119 (Keeping traditions alive), 120 (Agritourism) 

 

A hetedik ábra egyértelműen azt mutatja, hogy a vidéki turizmus virágzásához 

szükséges elemek mindegyike kialakítható a településen, adottak a feltételek a lakosság 

szerint. 

 

 
8.ábra Ön szerint milyen Gyomaendrőd turisztikai fejlődése? 

 
Figure 8. What do you think of the tourist development of Gyomaendrőd? 

44 (I think it's right), 76 (I find it inappropriate) 

 

A 8. ábra Gyomaendrőd turisztikai fejlődésére kíván rákérdezni. A válaszokból kitűnik, 

hogy 36%-a elégedett vele, míg a válaszadók nagyobb része nem tartja megfelelőnek a 

város turisztikai fejlődését. 

 
9.ábra Ön szerint milyen Gyomaendrőd turisztikai fejlődése? 

 
Figure 9. How do you evaluate the activities of GYÜSZTE (Gyomaendrődi Association of Tourism 

Association)? 

29 (Low quality), 8 (It meets every need), 83 (Medium quality) 
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10.ábra Milyen színvonalúnak ítéli meg a gyomaendrődi turisztikai programokat? 

 
Figure 10. What is the quality of Gyomaendrőd's tourist programs? 

3 (High quality), 84 (Medium quality), 33 (Low quality) 

A 10. ábra teljes mértékben tükrözi azt, amit az előző kérdésben feltettem, vagyis a 

GYÜSZTE működését az általuk szervezett programok minősége alapján. A válaszolók 

70 %-a szerint a programok színvonala közepes. 

 
11.ábra Mit tart a legfőbb problémának a helyi turisztikai programokkal kapcsolatban? 

 
Figure 11. What is the main problem with local tourism programs? 

87 (Low quality organization), 118 (No new events), 120 (Onto a scheme everything is going on) 34 

(Programs are short) 54 (Other) 

A 11. ábra azt mutatja, milyen gondok lehetnek a rendezvényekkel kapcsolatosan. Több 

válasz is megadható volt. A gyenge szervezés, nincs új rendezvény, egy sémára zajlik 

minden rendezvény hasonlóan magas pontszámot kapott. A rövid program nem kapott 

sok jelölést, hiszen a városban zajló rendezvények valóban 2-3 naposak. Az egyéb 

lehetőségek esetében olyan válaszokat jelöltek meg problémának, mint ismétlődő 

fellépők, unalmas fellépők. 

 

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. 

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 
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családok és az egész település számára. Segíteniük és támogatniuk kellene a vállalkozó 

szellemű embereket egyrészt tanácsokkal, másrészt anyagi juttatásokkal. 

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. 

A településeken szükséges turisztikai célú feladatok összehangolásához, valamint a 

meglévő adottságokat továbbfejlesztve a piacon eladható, komplex turisztikai termékek 

létrehozásához keretet biztosíthatna egy kistérségre vonatkozó turisztikai fejlesztési 

koncepció és program, melyek a térségi szintű fejlesztési célokhoz is igazodnának. 

Célszerű lenne egy kistérségi turisztikai és információs irodát nyitni, amely szervezné, 

koordinálná a települések falusi turizmusát. 

A környék adottságait kihasználva meg kellene teremteni annak lehetőségét, hogy a 

kistérség a különféle sportesemények megrendezésének színterévé válhasson. Erdői, 

mezői tájfutásra, terepfutásra és lovaglásra kiválóan alkalmasak, a Hármas körös folyó 

és holtágai pedig a horgász és vízisportokat kedvelők igényeinek kielégítését szolgáló 

programok kidolgozására. 

Fontos, hogy a települések mindegyike hagyományaira épülő, a település jellegét, 

hangulatát tükröző helyi rendezvények megszervezésével gazdagítsa a turisztikai 

kínálatot. A szervezés megkönnyítése és a nagyobb részvétel elérése érdekében a 

nagysikerű, vagy jelentős érdeklődésre számot tartó évenkénti rendezvényeket mindig 

azonos időpontban megtartani. Figyelmet kell fordítani arra is, hogy lehetőleg az év 

minden időszakban legyenek aktuális rendezvények, amik jól illeszkednek az egyes 

programokba. 

Figyelmet kell fordítani arra is, hogy a fejlesztésnek ne csak gazdaságélénkítő hatása 

érvényesüljön, hanem alatta maradjon annak a küszöbértéknek, amelynek túllépése a 

színvonal romlásához, a természeti és kulturális helyszínek túlzsúfoltságához és a helyi 

lakosság ellenérzéséhez vezethet. 

Összefoglalás 

A megkérdezettek véleménye alapján elmondható, hogy városunk turizmusában nagy 

szervezetlenség mutatható ki. Ehhez valószínű, hogy nagyobb összefogásra lenne 

szükség, illetve nagyobb támogatásokra. 

A városi összefogás javításához fórumokra, találkozókra lenne szükség, ahol a lakosság 

véleményének meghallgatásával a lehetőségek jobb kihasználását is támogatni lehetne. 

A jellemzően mezőgazdasági tevékenységre szakosodott város számára mindenképpen 

jó lehetőség lehet az alternatív vállalkozások elindítása, ezzel javítva a vállalkozások 

jövedelmezőségét. A holtágak, a folyó nyújtott a lehetőségek kiaknázása is jelentősen 

javíthatná a város turisztikai lehetőségeit. A turisztika fejlesztése pedig 

munkahelyteremtéssel is járna, ezzel is segítve az elhelyezkedést. 

Az anyagi források hiánya alapjaiban gátolja a fejlesztéseket. Szükség van az egyéni és 

városi pályázati lehetőségek kiaknázására.  

Kulcsszavak: Vidéki turizmus, programok, lehetőségek. 
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Possibilities of the rural tourism on Gyomaendrőd 

Abstract  

According to the opinion of the respondents, it can be stated that the tourism of our city is characterized by a 

great lack of organization. To do this, it is likely that there would be a need for greater cooperation and greater 
support. In order to improve local co-operation, forums and meetings would be needed, where listening to the 

opinion of the population could help to make better use of opportunities. For a city that typically specializes in 

agricultural activity, it may be a good opportunity to start up with alternative businesses, improving the 
profitability of businesses. Exploiting the opportunities offered by the backwaters and the river could 

significantly improve the city's tourist potential. The development of tourism would also create jobs, thus 

helping to locate. The lack of financial resources is fundamentally a barrier to development. There is a need to 
exploit individual and urban tendering opportunities. 

Keywords: Rural tourism, programs, opportunities. 

 


