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A tehetséggondozás helye, szerepe
a Dunaújvárosi Egyetemen

A szakkollégiumok, mint a tehetséggondozás színterei
A hallgatók tanulmányi és társas bevonódása az egyetemi aktivitásokba
elősegíti az integrációjukat. Minél nagyobb a hallgató tanulmányi és társas
integrációja, annál valószínűbb a jobb teljesítmény, a tanulmányok időben
való befejezése [1] azaz csökkenthető a hallgatói lemorzsolódás.
A felsőoktatási rendszer keretein belül zajló tehetséggondozás nagy múltra tekint vissza Magyarországon. A felsőoktatási törvény a tehetséggondozás három elemét határozza meg melyek: 1. tudományos diákkörök, 2. szakkollégiumok 3. doktori képzés (Nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 2011.
évi CCIV.). A felsőoktatási szférában a tehetséggondozás legjellemzőbb intézményei a szakkollégiumok és tudományos diákkör (TDK), illetve annak
országos tehetséggondozó tudományos versenye, az Országos Tudományos
Diákköri Konferencia (OTDK). A versenyeken a felsőoktatási intézmények
kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói vesznek részt, azért hogy bemutassák pályamunkáikat, összemérjék tudásukat. A szakkollégiumi keretek között
szerzett ismeretek hatással vannak az egyének jövőbeni eredményeire, hiszen
a szaktudáson túl olyan externális hatásai is vannak a hallgató életére, mint
a jó kapcsolati háló kialakítása és működtetése, előnyösebb munkaerő piaci
esélyek. Intézményi oldalról vizsgálva központi cél, hogy az egyetemek/főiskolák tehetséggondozási programjaikat tovább erősítsék, hiszen ez az intézmények stabil működésének és fejlődésének egyik kulcsa. [2]

A Tehetséggondozó Program szervezeti keretei
A tehetséggondozás rendszerének fejlesztése magában foglalja a szervezeti
keretek megváltoztatását. 2015 márciusától a Dunaújvárosi Egyetem Tehetséggondozó Programja (Dunaújvárosi Főiskola – Tehetséggondozó szabály-
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[1] Koltói Lilla (2014):
Hallgatók társas és tanulmányi integrációjának hatása a
szakmai szocializációjukra.
Felsőoktatási műhely. 53−66.
[2] OKT-FULL Tanácsadó
Kft.: Szakkollégiumi akkreditáció előkészítése, TÁMOP4.2.2.B-15/1/KONV-20150008 számú „Tudományos
képzés műhelyeinek támogatása és, kutatói utánpótlás
fejlesztése a Dunaújvárosi
Főiskolán” című projekt
keretében szakkollégiumi akkreditáció előkészítése.
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zat) határozza meg a rendszer kereteit. Ez a program is hozzásegítette az intézményt
az alkalmazott tudományok egyeteme cím eléréséhez. Ennek érdekében az Egyetem
célja, hogy a tehetséggondozó programban résztvevő hallgatók kiemelkedő tudású,
tehetséges szakemberré váljanak: A program alapvetése, hogy minden oktató, kutató
lehetőségéhez mérten támogassa a fejlesztő, tehetséggondozó, mentorprogramokat.
A felzárkóztató és tehetséggondozó programba való csatlakozás önkéntes, annak lehetősége minden hallgató számára adott.
A programban részt vevő hallgatók Tehetséggondozó Programban végzett tevékenységét a Neptun-rendszerben igazoljuk. (Az érintett hallgató minden félévben
köteles felvenni témavezetőjénél egy nulla kredit értékű TP megjelölésű kurzust.)
Az eredményesség elismeréseként ösztöndíj, oklevélmelléklet kerül kiadásra kiemelkedő színvonalú tudományos munka esetén. A programban résztvevő hallgatók
jogainak és kötelességeinek meghatározása az alábbi alapelemek meghatározásával
történt: (a) aktív hallgatói jogviszony, (b) részvétel és képviselet a programhoz kapcsolódó rendezvényeken, konferenciákon, (c) témavezetőkkel egyeztetett programok végrehajtása, (d) a DUE által megfogalmazott értékrend, szellemiség tisztelete,
(e) alsóbb éves társak mentorálása.
A hallgató számára biztosított szolgáltatások, juttatások köre: fénymásolási hozzájárulás, konferenciák/tudományos és szakmai versenyek részvételi díjának térítése
(utazás és szállásdíj), könyvtári szolgáltatások díjmentességének biztosítása (díjmentes beiratkozás, köteles példányok kölcsönzése), kollégiumi szolgáltatások, kutató
utak támogatása. A kutatómunkához szükséges műszerek, irodalmak, intézményi
erőforrások használata, egyéni tanrend, ösztöndíj lehetősége.
A programban résztvevő oktatók feladatai: a választott téma kidolgozásában való
irányítási és ellenőrzési tevékenység, konzultációs lehetőség biztosítása, a hallgató
teljesítményének és előrehaladásának folyamatos értékelése, támogatása minden
egyéb kapcsolódó tevékenység elvégzésében.
A témavezetők munkájának elismerése: a Rektor javaslata alapján – az intézményi lehetőségek függvényében – utólagos órakedvezmény, illetve szakmai ajánlás
illeti meg a programban kiemelkedően teljesítő oktatókat. Az országos/nemzetközi versenyeken kimagasló eredményt elérő hallgatók témavezetőit a Dunaújvárosi
Egyetem – a Rektor javaslata alapján – pénzjutalomban részesítheti. [3]
A tehetséggondozás három legfontosabb intézménye a DUE-n a Tehetséggondozó Tanács, a tudományos diákkörök és a szakkollégiumok.
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A Tehetséggondozó Tanács egy javaslattevő, tanácsadó, ellenőrző szerv, amely a tehetséggondozás koncepcióját határozza meg, a tevékenység eredményeinek elemzésével, annak hatékonyabbá, eredményesebbé tételének érdekében fogalmazza meg javaslatait (1. táblázat).
1. táblázat. A DUE tehetséggondozó rendszere.

Tehetséggondozó Tanács
(TT)

Munkacsoport
(TMCS)

Elnökség

Feladata

Javaslattevő, tanácsadó,
ellenőrző szerv, amely a
tehetséggondozás koncepcióját határozza meg,
a tevékenység eredményeinek elemzésével, annak
hatékonyabbá, eredményesebbé tételének érdekében
fogalmazza meg javaslatait.

A tehetséggondozási tevékenység operatív, döntéselőkészítő és végrehajtó
testülete a Munkacsoport
(TMCS), amely segíti a
Tanács és az Elnökség
munkáját.

Az Elnökség a TT által
elfogadott koncepciónak
megfelelően, szükség szerint a TMCS javaslatának
figyelembe vételével hozza
meg döntéseit.

Ülések
gyakorisága

szükség szerint, de félévenként legalább egyszer

szükség szerint, de félévenként legalább egyszer

szükség szerint, de
félévenként legalább
egyszer

Összehívás
felelőse

TT elnöke

TMCS vezetője

Elnökség vezetője
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Összetétele
Elnöke/Vezetője

Dunaújvárosi Egyetem
tudományos és kutatási
rektorhelyettese

a Tehetséggondozó Tanács
elnöke

Titkára

TDK titkár

Tagok

az oktatási szervezeti
egységek jelentős szakmai
eredményekkel rendelkező
egy-egy delegált tagja, mint
tehetséggondozási vezető

az intézetek egy-egy delegált tagja, mint intézeti
koordinátor

a Tehetséggondozó Tanács
titkára

a TDK elnöke

a DF TDK titkára

a Munkacsoport
vezetője

a DF Hallgatói
Önkormányzat elnöke, a
munkacsoport tagjai

a tanszékek egy-egy
delegált tagja, mint mentor
tanár
a Szakkollégiumok egyegy hallgatói delegáltja

Állandó tanácskozási joggal meghívottak

az oktatási terület jogtanácsosa

az oktatási terület jogtanácsosa

az oktatási terület
jogtanácsosa

oktatási szervezeti egységek
vezetői (4 fő)
Forrás: DF adatai alapján szerk. Varga alapján szerk., Dósáné, 2016

A tudományos diákkör az Egyetem tudományos kutatással foglalkozó munkatársai mellett kutatómunkát végző diákokat fogja össze. A tudományos diákkörök évről évre megmozgatják a hallgatókat, a legfrissebb intézményfejlesztési terv adatai alapján 2010-ről 2011-re 14 százalékkal nőtt a beadott dolgozatok
száma, a legtöbb dolgozat közgazdasági és műszaki témában születik. Az intézményfejlesztési terv célkitűzései között szerepel, hogy a beadott TDK-dolgozatok száma 2016-ra 70 darabra növekedjen a 2011-es
60 dolgozatról. A legjobb dolgozatokat jegyző szerzők az Országos Tudományos Diákköri Konferencián
is részt vehetnek.
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A legutóbbi XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) hét szerző öt dolgozatával
vett részt a biológia, közgazdaságtudomány és műszaki tudományi szekcióban. Utóbbiban három hallgató
két első és egy harmadik helyet szerzett meg dolgozatával, a közgazdaságtudományi társszerzős munka
pedig különdíjat érdemelt (TDT-titkár adatai alapján, 2015). Az alábbi, 2. táblázat tartalmazza a legutóbbi
négy OTDK-konferencia a Dunaújvárosi Egyetem résztvevőinek – a dolgozatoknak és társszerzős dolgozat esetén zárójelben a hallgatóknak – számát, azoknak a szekcióknak a megnevezését, amelyben a tanulók
részt vettek, valamint a diákok által elért eredményeket – 1−3. helyezés és különdíjak.
2. táblázat. A Dunaújvárosi Egyetem hallgatói által elért OTDK eredmények.

OTDK

összes
dolgozat
(hallgató)

XXXII.,
2015

5 (7)

1. hely

2. hely

3. hely

különdíj

biológia; közgazdaságtudomány; műszaki tudományok

2

-

1

1 (2)

-

2

-

-

-

-

2

2

szekció

XXXI.,
2013

14 (16)

biológia; informatika tudományi; közgazdaságtudományi; műszaki tudományi; pedagógiai,
pszichológiai, andragógiai és könyvtártudományi;
tanulás- és tanítás-módszertani, tudás-technológiai, társadalomtudományi

XXX.,
2011

13

agrártudományi; informatika tudományi; közgazdaságtudományi; műszaki tudományi

XXIX.,
2009

12

humán tudományi; közgazdaságtudományi;
műszaki tudományi; pedagógiai, pszichológiai,
közművelődési és könyvtár-tudományi; társadalomtudományi

ÖSSZ

44 (48)

1

2

2

3

4 (5)

Forrás: TDT titkár adatai alapján 2015
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[2] OKT-FUL Tanácsadó Kft.: Szakkollégiumi akkreditáció
előkészítése, TÁMOP4.2.2.B-15/1/KONV2015-0008 számú
„Tudományos képzés
műhelyeinek támogatása és, kutatói
utánpótlás fejlesztése a Dunaújvárosi
Főiskolán” című projekt keretében szakkollégiumi akkreditáció előkészítése.
[4] Pusztai Gabriella
–Bacskai Katinka–
Kardos Katalin (2012):
Vallásos közösségekhez tartozó hallgatók.
In: Dusa Ágnes−
Kovács Klára (Eds.):
Hallgatói élethelyzetek.
Debrecen: Debrecen
University Press.
[5] Ceglédi T.−Fónai
M.−Győrbíró A.
(2012): Tehetséggondozás és társadalmi
kohézió. Tehetséggondozó intézmények
a Debreceni Egyetemen és a Partiumi
Keresztény Egyetemen. Pedagógia
Online. 2 (2).
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A hallgatók kutatás-fejlesztési tevékenységbe történő bevonása a tudományos
diákköri tevékenységen túlmutató tehetséggondozási lehetőség az Egyetem számára. Különösen, mivel az intézményfejlesztésben foglalt célkitűzés elérése, vagyis a
hallgatók bevonása a kutatási tevékenységbe megoldást jelenthet a kutatói, oktatói
utánpótlás időszakos vagy hosszú távú biztosítására is.
A hallgatók bevonása érdekében egyrészt törekedni kell a tehetséges hallgatók
felkutatására, támogatási rendszerük kidolgozására, továbbá a potenciális kutatási
területek azonosítására az ipar és a gazdaság területén, valamint azok kidolgozására
és megvalósítására.
A hallgatók kutatási tevékenységének kibontakozásához elengedhetetlen továbbá
a megfelelő szakmai műhelyek, kutatói környezet biztosítása. Minderre a Dunaújvárosi Egyetem tehetséggondozásának egyik pilléreként az intézmény jelenleg is működő négy szakkollégiuma ad lehetőséget.
A Tehetséggondozó Program alapján a szakkollégiumok olyan önkormányzatiságra és öntevékenységre épülő szervezetek, amelyek a kiemelkedő képességű hallgatók tehetséggondozását segítik, a felsőoktatási rendszert hatékonyan egészítik ki.
Korábbi kuatások bizonyítják, hogy bizonyos felsőoktatási csoportosulások pozitív hatást gyakorolnak a hallgatók tanulmányi munkájára. [4] Ezek a közösségek
olyan alkalmakra adnak lehetőséget, amelyek az egyetemi oktatás keretei között
nem, vagy csak kevéssé megvalósíthatóak. [5] Tevékenységük alapját a szakmai
programban meghatározott magas szintű szakmai képzés, a témavezetők által irányított, segített egyéni kutatómunka alkotja, amelyhez a kutatási témákhoz igazodó
és a legújabb tudományos eredményeket visszatükröző előadások, kurzusok tartoznak. A szakkollégiumok saját szervezeti és működési szabályzattal, munkatervekkel és pénzügyi kerettel rendelkeznek. A szakkollégiumi sikeresség alapmércéjének
a TDK-dolgozatok és előadások, valamint hazai és külföldi konferenciákon tartott
előadások számát tekintik. A szakkollégiumi diákoknak lehetőségük van ösztöndíjprogramban való részvételre is. Emellett pályázati forrásból folyamatos a szakkollégiumok működésének és materiális feltételeinek fejlesztése, javítása. A Dunaújvárosi
Egyetemen jelenleg az alábbi négy szakkollégium működik. [2]
– Gazdálkodástudományi Szakmai Kollégium,
– Kerpely Antal Computers Szakkollégium,
– Műszaki Szakmai Kollégium,
– Pedagógiai és Kommunikációs Szakmai Kollégium.
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A Tehetséggondozó Programmal összhangban valamennyi szakkollégium rendelkezik szervezeti és működési szabályzattal (SZMSZ), továbbá féléves munkatervekkel. Előbbi a működés feltételrendszerét teremti meg, míg utóbbi a szakmai
munkavégzés kereteit adja. A kutatás szempontjából indokoltnak látjuk a szervezeti
és működési szabályzatok, valamint munkatervek szintetizálását és elemzését.
A szakkollégiumok szervezeti és működési szabályzatai hivatottak megteremteni mindazt a keretet, ami a szervezet jogszerű működésének biztosításához, a törvényi előírások érvényre juttatásához szükséges. Meghatározza továbbá a szakkollégium szervezeti felépítését, belső működés rendjét és mindazon rendelkezéseket,
amelyeket a vonatkozó jogszabályok nem utalnak más hatáskörbe. Ilyen tekintetben
a szakkollégiumi szervezeti és működési szabályzatok által taglalt legfontosabb témakörök: tagsági viszony; kötelezettségek; közgyűlés; szavazás; elnökség; felügyelő
tagság; tisztségviselők; gazdálkodás; követelményrendszer.
A felsőoktatási intézmények működése kapcsán az ösztönzőrendszerek fejlesztése nemcsak az oktatói, hanem hallgatói motiváció elősegítésére fókuszálnak.
Folyamatosan vizsgálandó kérdés, hogyan lehet a meglévő humán erőforrást jobb
teljesítmény elérésére ösztönözni. A Dunaújvárosi Egyetem erősíteni kívánja a tehetséggondozás rendszerét annak érdekében, hogy olyan kutatási műhellyé váljon, ahol a teljesítményalapú ösztönzőrendszer alapja a hallgatók és mentortanáraik közös kutató-fejlesztő tevékenysége. Az Egyetem teljesítményalapú ösztönzési
rendszerének célja, hogy a tehetséges hallgatók és mentoraik magasabb színvonalú,
hatékonyabb munkavégzéssel pénzbeli és egyéb juttatásokkal gazdagodjanak. Az
Egyetem számára pedig az elért magasabb eredmények presztízsnövekedést és elismerést jelentenek a felsőoktatási intézmények rangsorában.
A teljesítményalapú ösztönzés bevezetése az oktatás területén számos kihívás
elé állítja az intézményeket. Folyamatosan napirenden lévő kérdés annak vizsgálata, hogyan lehet az oktatókat hatékonyabb és eredményesebb munkavégzésre ösztönözni. Az oktatás minőségi színvonalának növelése érdekében a Dunaújvárosi
Egyetem célul tűzte ki, hogy olyan teljesítményalapú ösztönzőrendszert fejleszt,
mely hosszú távon biztosítja tehetséges hallgatók és oktatóik számára a színvonalas
munkavégzés lehetőségét többletjuttatások bevezetésével. A fejlesztés alapja a teljesítményalapú ösztönzés formáinak kombinációja, mely hozzájárul a folyamatok
racionális működéséhez. [2] A teljesítményalapú ösztönzőrendszer alappilléreit az
1. ábra mutatja be.
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[2] OKT-FUL Tanácsadó Kft.: Szakkollégiumi akkreditáció
előkészítése, TÁMOP4.2.2.B-15/1/KONV2015-0008 számú
„Tudományos képzés
műhelyeinek támogatása és, kutatói
utánpótlás fejlesztése a Dunaújvárosi
Főiskolán” című
projekt keretében szakkollégiumi akkreditáció előkészítése.
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[6] Varga Anita (2015):
Teljesítményalapú
ösztönzőrendszer
fejlesztése és bevezetése a Dunaújvárosi
Főiskolán, TÁMOP4.2.2.B-15/1/KONV2015-0008.

1. ábra. A teljesítményalapú ösztönzőrendszer pillérei.

Forrás: Varga, 2015

Ösztönzőrendszerek sajátosságai és típusai
Az ösztönzési rendszerek az emberi cselekedetet, munkát motiváló tényezők vizsgálatára számos elméleti modellt találunk a szakirodalomban. Az elméletek közös
pontja, hogy az emberi szükségletetket különböző nézőpontok alapján értékeli. A
megfelelő motiváció megteremtéséhez nélkülözhetetlen a rendszer szereplői számára versenyképes fizetés és ösztönzőrendszer kialakítása. Az ösztönzési rendszereknek számos típusa és eleme létezik, melyek szervezeti célokkal és munkavállalói
igényekkel való összehangolása biztosítja a teljesítmény növekedéshez szükséges
motivációs szintet. Jelen tanulmány a teljesítményalapú ösztönzőrendszer kialakítása szempontjából relevánsnak ítélt modelleket és azok tartalmi elemeit mutatja be.
[6] Az ösztönzőrenszer alapmodelljét a 2. ábra szemlélteti.
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2. ábra. Teljesítményalapú ösztönzőrendszer-modell.

-

Forrás: Varga, 2015

Az ösztönzőrendszer alaptípusai a következők:
− Hagyományos bérrendszerre épülő.
− Teljesítményalapú ösztönzés.
− Kompetenciaalapú ösztönzés.
Részletes kifejtését a 3. táblázat tartalmazza.

Dunakavics
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3. táblázat. Ösztönzési rendszerek alaptípusa.
Ösztönzési rendszer alaptípusai
Jellemzője
Hagyományos
bérrendszerre épülő

Teljesítményalapú
ösztönzés

Szenioritás v. szolgálati idő
a bér a szolgálati idő hossza alapján változik
szerinti
Érdem szerinti

sávos vagy osztály szerinti besorolás

Egyéni

egyéni teljesítmény alapján bizonyos feladat teljesítése
után jár

Csoportos

csoportcél eléréséhez kötődik, egy projekt vagy annak
egy fázisának sikers elvégzését követően

Vállalati

vállalati és az egyéni célok összehangolása az alapja

Kompetenciaalapú ösztönzés

	
  

bérezés alapja a feladatokhoz szükséges kompetenciák

Forrás: Varga, 2015.

Az ösztönzési rendszer alaptípusainak áttekintése utána a következő felsorolás az ösztönzési rendszer
elemeit szemlélteti, mely figyelembevétele lényeges a jó ösztönzőrendszer kialakítása szempontjából (→
Gősi Zsuzsanna (2009): Bérezés és ösztönzés a szervezetben.).
1. Alapbér: az ösztönzőrendszer fő eleme, melynek formái:
– időbér,
– teljesítménybér,
– időbér és teljesítménybér kombinációja.
2. Változóbér: teljesítményalapú ösztönző bérezés, mely formái:
– jutalék,
– bónusz,
– nyereségrészesedés.
3. Juttatások: pénzbeli és nem pénzbeli kiegészítők, melyek formája sokféle lehet
– nyugdíjbiztosítás,
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– személyes biztonság növelése (élet-; baleset-; eüi-biztosítás, táppénz),
– pénzügyi támogatás (kedvezményes vásárlási hitelek, áruvásárlási kölcsönök),
– személyes szükségletek kielégítése (pótszabadság, szabadnap…)
– vállalati gépkocsi,
– egyéb juttatások (étkezési jegy, ruhapénz, mobiltelefon…).
4. Nem anyagi juttatások: pénzben nem mérhető, de magas ösztönző erejű javadalmazási formák. [6]
A szervezet megítélése szerint a jelenleg működő ösztönzőrendszer alapjaiban
működőképes, azonban stratégiai célok között szerepel a hatékonyság növelése érdekében anyagi források kutatási tevékenységhez rendelése.

[6] Varga Anita (2015):
Teljesítményalapú
ösztönzőrendszer
fejlesztése és bevezetése a Dunaújvárosi
Főiskolán, TÁMOP4.2.2.B-15/1/KONV2015-0008.

A teljesítményalapú ösztönzőrendszerek sajátosságai
Számos pozitív külföldi példa hatására és a hazai vállalatok eredményességének növelése érdekében egyre népszerűbbé válik a teljesítményalapú ösztönzőrendszerek
bevezetése. Az ösztönzés e fajtája a financiális növekedést az egyéni, a csoport vagy
a vállalat összteljesítményéhez mérten határozza meg.
Alapvető célja, hogy:
– nagyobb teljesítményre ösztönözze a dolgozókat, mindezt úgy, hogy
– ösztönző munkahelyi környezetben növelje a vállalattal szembeni elkötelezettséget,
– különbséget tegyen teljesítmény és teljesítmény között,
– legjobb szakembereket vonzza és megtartsa.
A teljesítményalapú ösztönzőrendszer alapja, hogy a munkavállalók számára a
fő motiváló tényező a pénz. Eszerint ha az anyagi növekedés a teljesítményük függvénye, akkor keményebben és magasabb színvonalon végzik feladataikat. [6]
Az ösztönzőrendszer szerkezeti felépítését a 3. ábra tartalmazza. Az ábrából látható, hogy az ösztönzőrendszer alapvetően 3 költségrészből tevődik össze, úgy mint
működési költség, teljesítményjellegű bérköltség és a képzésekre, szakmai kirándulásokra fordítható költségek.
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3. ábra. Az ösztönzőrendszer szerkezeti felépítése.

Forrás: [6] alapján szerk. Dósáné, 2016

Összességében megállapítható, hogy a teljesítményalapú ösztönzőrendszer bevezetése a Dunaújvárosi
Egyetem tehetséggondozási stratégiájával összehangolva hallgatói és oktatói szempontból egyaránt a magasabb színvonalú munka és a teljesítménynövekedés erősödését segíti. Az Egyetem alapvető feladatának
érzi hallgatóinak tanórai kereteken kívül történő fejlesztését.
A hallgató és a mentortanár kapcsolata meghatározó a szakmai és tudományos munka szempontjából.
Ennek keretét teremti meg a szakkollégium, amely emellett a gyakorlati lehetőségeket is biztosítja a tagjai számára. A cél az, hogy a szakkollégiumokban szerzett impulzusok hatására a diákok minél nagyobb
számban kezdjenek tudományos diákköri munkákkal foglalkozni, kutatási projektekbe becsatlakozni. El
kell érni, hogy a diákok tudományos tevékenysége publikációkat eredményezzen. Ehhez szükséges mind a
hallgató, mind a mentor erkölcsi és anyagi ösztönzése is.
Az Egyetem előtt álló kihívásokra, a hallgatóilétszám-növelésére és az oktató-kutató utánpótlás biztosítására is megoldást jelenthet az aktív és eredményes tehetséggondozási rendszer működtetése. Így annak
pilléreként a szakkollégiumokra is kiemelt figyelmet kell fordítani. A közös kutatási projektek nemcsak
finanszírozási forrást jelentenek, de a kutatói tevékenységbe való hallgatói becsatlakozásra is lehetőséget
adnak. Bármilyen formában is működnek tovább a szakkollégiumok, a mentorok szerepe kulcsfontosságú
lesz a hallgatók ösztönzése, motiválása, mozgósítása szempontjából.
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4. táblázat. A Dunaújvárosi Egyetem tehetséggondozásának és szakkollégiumi rendszerének SWOT-analízise.
Erősségek (S)
1.

Tehetséggondozó Program és Szabályzat
megléte, a HASIT (Hallgatói Sikerességet
Támogató) Program keretében szakmentori
rendszer működtetése.
2. Többszintű tehetséggondozási rendszer,
melynek elemei a tudományos diákkörök, a
szakkollégiumok, a mentor- és tutorprogramok, tehetségnapok valamint szakmai
rendezvények, versenyek.
3. Aktív TDK-tevékenység, évről évre növekvő
számban beadott dolgozatok, melynek
kapcsán a szakkollégiumok multiplikátor
hatása is megfigyelhető.
4. A hallgatók által OTDK-n elért eredmények
(2015-ben például két első helyezés).
5. A szakkollégiumok valamennyi
tudományterületen (műszaki, informatika,
gazdaságtudomány, pedagógia,
kommunikáció) működnek, a
tudományterületeket jellemzi a hallgatók
öntevékenysége, önszerveződése.
6. A szakkollégiumok autonómiája biztosított, a
minősítési kritériumrendszer előírásait
teljesítik a szervezeti és működési
szabályzatok, a döntéshozatali és tagfelvételi
mechanizmusok kapcsán.
7. Az Egyetem infrastrukturális és pénzügyi
támogatása, amely megteremti az alapvetően
szükséges kereteket a szakkollégiumok
működéséhez.
8. A szakkollégiumi tagok és a mentortanárok,
kutatásvezetők, koordinátorok megfelelő
együttműködése, szakmai hálózatosodás.
9. A szakkollégiumi hallgatók összetartó,
támogató közösséget alkotnak, amelyet
intézményi szinten tovább erősít a Selmecihagyományok őrzésének fontossága.
10. Helyi szinten aktív társadalmi szerepvállalás,
civil kezdeményezések jellemzik a
szakkollégiumokat, akik országos szakmai
hálózatokban is törekednek a részvételre.
11. Pályázati források bevonásával
tehetséggondozást fejlesztését célzó projektek
megvalósítása.
12. Összehangolt együttműködések más
felsőoktatási intézményekkel a
tehetséggondozás fejlesztése érdekében.

Lehetőségek (O)
1.
2.

Az Alkalmazott Kutatások Egyeteme cím
elnyerésével az intézmény
oktatói-kutató
Dunakavics
tevékenységének fejlesztése.
Hallgatói létszám növelése érdekében az
intézmény regionális jelenlétének növelése és

Gyengeségek (W)
13. 2010 óta csökkenő hallgatói létszám és a
levelező tagozatos diákok arányának
növekedése az Egyetemen.
14. A hallgatói bázis csökkenése miatt a
szakkollégiumi tagfelvétel során a minőségi
helyett mennyiségi szempontokra helyezik a
hangsúlyt.
15. A szakkollégiumok által képviselt
tudományterületeken hirdetett szakok –
például andragógia – elmúlt években történő
kényszerű kivezetése a képzési portfólióból.
16. A szakkollégiumok aktív tagjainak alacsony
száma – pontos számuk a szakkollégiumok
működési nehézségei miatt nem is
meghatározható –, az nem éri el a
minősítéshez szükséges előírásban szereplő
húsz fős értéket.
17. A hallgatói aktivitás, önszerveződés
korábbiaknál alacsonyabb foka.
18. A tagok nem törekednek az együttlakó bázis
megteremtésére, pedig az a szakkollégiumi lét
alapvetően teljesítendő szempontja lenne.
19. A szakkollégiumok elsődlegesen az adott
szakterület hallgatói számára érhetőek el, a
műszaki szakkollégiumba viszont az Egyetem
bármely aktív diákja jelentkezhet, ami
gyengítheti a kollégiumok közötti
szinergiákat.
20. A szakkollégiumok finanszírozásában az
Egyetem forrásai és a pályázati úton nyert
támogatások mellett további források nem
szerepelnek számottevő mértékben.
21. Hiányos, felületesen összeállított
munkatervek, amelyek a szakmai munka
tervezettségét, rendszerezettségét lenne
hivatott tükrözni
22. A szakmai és tudományos munka a tagok
aktivitásától, mozgósíthatóságától és
érdeklődési körétől függően ad-hoc jelleggel
alakul.
23. Ebből is kifolyólag a tagság tudományos
munkájának, disszeminációs és publikációs
tevékenységének minősége és mennyisége
sem elvárt színvonalú.
24. Elavult eszközök, ami különösen az
informatikai szakmai műhely szempontjából
hátrányos.
25. A szakkollégiumok nem vesznek részt az
Interkoll ülésein.
Veszélyek (T)
1.

A hasonló tudományterületeken

2.

felsőoktatási intézmények elszívó ereje
növekszik.
Rövidtávon nem sikerül kezelni a csökkenő

tevékenykedő
– 2016
/ 8. budapesti és vidéki versenytárs
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Lehetőségek (O)
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

18

13.

Az Alkalmazott Kutatások Egyeteme cím
elnyerésével az intézmény oktatói-kutató
tevékenységének fejlesztése.
Hallgatói létszám növelése érdekében az
intézmény regionális jelenlétének növelése és
a tudományos diákköri, szakkollégiumi,
öntevékenyköri, mentori-tutori és a
kollégiumi „szabadidős” tevékenységek
támogatásának megerősítése.
A hallgatók mozgósítása, toborzása már a
középfokú oktatásban, intenzív marketing
tevékenység, ennek érdekében egységes
kommunikációs stratégia és arculat
kialakítása.
A kommunikáció során a szakkollégiumi
értékek azonosítása és közvetítése valamennyi
érintett felé.
Tagfelvételi eljárás során minőségi hallgatók
kiválasztása, a szakkollégiumi tagság teljes
ideje alatt szakmai teljesítménykritériumok
meghatározása.
Hallgatók kutatási aktivitásának növelése és
tanórán kívüli tevékenységeik
tehetséggondozási szolgálatába állítása.
A szakmai munka színvonalának növelése
érdekében belső beszámoltatási rendszer
kialakítása, amelynek során a szakkollégium
szakmai tagozatai, vagy a szakkollégiumok
meghatározott időszakonként beszámolnak a
Tehetséggondozó Tanács felé a megvalósult
szakmai tevékenységekről és tervezett szakmai
programjukról.
Oktatók, kutatók további bevonása és –
anyagi vagy eszmei ösztönzők segítségével –
érdekeltté tétele a tehetséggondozó, fejlesztő
és mentorprogramokban való részvételre.
TDK-dolgozatok számának további növelése,
a mennyiségi fejlesztés mellett minél
magasabb színvonalú kutatómunka
elősegítése.
Mindezek érdekében az intézmény kutatói
tevékenységének fokozása, nemcsak pályázati
projektek, hanem a gazdasági szférával
közösen megvalósítható projektek generálása.
Együttlakó bázis megteremtése a szakmai és
közösségi tevékenységek fejlesztése, fokozása
érdekében a Kerpely Antal Kollégium
infrastruktúrájának bevonásával.
Minősített szakkollégiumi pályázaton való
részvétel, lehetőség szerint már 2016 tavaszán,
hogy a jelenlegi vagy frissen átalakított
szakkollégiumi mozgalom működése kapcsán
formális visszacsatolás érkezzen a Minősítő
Bizottságtól.
Dunakavics
Minősített szakkollégiumi
cím elnyerése
érdekében a szakkollégium(ok) szakmai
munkájának és működési folyamatainak
fejlesztése.

Veszélyek (T)
16. A hasonló tudományterületeken
tevékenykedő budapesti és vidéki versenytárs
felsőoktatási intézmények elszívó ereje
növekszik.
17. Rövidtávon nem sikerül kezelni a csökkenő
hallgatói létszámot, így a szakkollégium(ok)
részére továbbra sem lesz megfelelő hallgatói
bázis.
18. Az intézmény egyetemi átalakulása
elhúzódik, emiatt az ambiciózus fejlesztési és
forrásbevonási törekvések megakadnak, ami
kihathat a tehetséggondozásra is.
19. A szakkollégiumi átalakítás jelenleg
elsősorban felülről jövő kezdeményezés, de
annak létjogosultságához és valós
tartalommal való megtöltéséhez szükség
lenne a hallgatók önszerveződésére, alulról
jövő kezdeményezésére és partnerségére.
20. A szakkollégiumi átalakítás után sem sikerül
minőségi aktív tagságot bevonni a
szakkollégiumi munkába, ami kihat a
szakmai és tudományos munka, valamint a
civil kezdeményezések mennyiségéré és
minőségére.
21. Az integrációt követően az egyes szakmai
tagozatokban, szekciókban eltérő színvonalú
szakmai munka folyik, a közösségépítés nem
tud megvalósulni, emiatt az integrált
szervezeti formában való (együtt)működés
ellehetetlenül, így a jobban teljesítő szekciók
idővel az autonómia ismételt megteremtésére
törekedhetnek.
22. Az oktatók leterheltsége és a pályázati
finanszírozási lehetőségek kifutása után nem
sikerül kellő számú oktató, kutató
személyzetet érdekeltté tenni a
tehetséggondozásban való részvétel irányába,
az oktatók motivációjukat veszíthetik.
23. Minősített szakkollégiumi cím – akár éveken
át tartó – el nem nyerése finanszírozási és
szervezési nehézségeket okoz a
szakkollégium(ok) és a tehetséggondozás
terén, a hallgatók és oktatók motivációjukat
veszítik.
24. Külső források bevonásának hiányában a
szervezet önszerveződő képessége gyengül,
emiatt az Egyetem fokozott finanszírozási és
szervezési szerepvállalására lehet szükség, ami
a szakkollégium mozgalom alapelveinek –
önszerveződés, öntevékenység, autonómia –
sérülését eredményezheti.
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11. Együttlakó bázis megteremtése a szakmai és
közösségi tevékenységek fejlesztése, fokozása
érdekében a Kerpely Antal Kollégium
infrastruktúrájának bevonásával.
12. Minősített szakkollégiumi pályázaton való
részvétel, hogy a jelenlegi vagy frissen
átalakított szakkollégiumi mozgalom
működése kapcsán formális visszacsatolás
érkezzen a Minősítő Bizottságtól.
13. Minősített szakkollégiumi cím elnyerése
érdekében a szakkollégium(ok) szakmai
munkájának és működési folyamatainak
fejlesztése.
14. A minősítés elnyerésével bevonható pályázati
források növelése, a többlettámogatás
tehetséggondozási programok fejlesztésére
fordítása.
15. Mindezen lehetőségek minél nagyobb fokú
kiaknázása, az erősségek továbbfejlesztése és a
gyengeségek ellensúlyozása érdekében, széles
körű párbeszéden, konszenzuson és alulról
jövő támogatáson alapulva a jelenleg működő
szakkollégiumi rendszer racionalizálása, a
négy szakkollégium egybeolvasztása és egy
multidiszciplináris szakkollégium létrehozása.

24. Külső források bevonásának hiányában a
szervezet önszerveződő képessége gyengül,
emiatt az Egyetem fokozott finanszírozási és
szervezési szerepvállalására lehet szükség, ami
a szakkollégium mozgalom alapelveinek –
önszerveződés, öntevékenység, autonómia –
sérülését eredményezheti.

	
  

Forrás: OKT-FULL alapján szerk. Dósáné, 2016.

A Dunaújvárosi Egyetem lehetőségeihez mérten törekszik a működéshez szükséges források megteremtésére, azok egyelőre nem minden esetben kielégítőek a szakkollégiumok esetében. Fontos lenne az
állami szerepvállalás növelése, nem feltétlenül csak pályázati források megteremtésével.
A forrásbevonási lehetőségek érdekében a szakkollégiumok törekednek a minősített szakkollégiumi cím elnyerésére. A szervezet érdekeltté kívánja tenni a külső szereplőket, gazdasági partnereket is a
rendszer hatékony működtetésében. Az Egyetem színvonalas oktató-kutató tevékenységéhez a szükséges
szakember utánpótlást egyrészt felülről kell biztosítani, rövidtávon a szakmai bázis bővítésével, másrészt
viszont a tehetséggondozási program eredményességétől és a feltételrendszer fejlesztésétől függően középés hosszú távon a kiváló hallgatók is bevonhatóak az oktatói, kutatói munkába.
A színvonalas szakkollégiumi munka nemcsak a hallgatók, de az Egyetem számára is elengedhetetlen.
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A Dunaújvárosi Egyetem tehetséggondozási rendszer működésének értékelése
A Dunaújvárosi Egyetem tehetséggondozó rendszerének értékelése kapcsán megjelent a többszintű
tehetséggondozási rendszer mellett az aktív TDK-tevékenység, mint erősség. A megvalósulás humán feltételeinek feltérképezése, a jó gyakorlat részleteinek feltárása volt akciókutatásunk célja, melyben kvalitatív
kutatási stratégia használatával vezető oktatókat és hallgatókat kérdeztünk meg a Tehetséggondozó Programba történő kapcsolódásukról.
Interjú módszerével megkérdezésre került 5 fő kiválasztott konzulens (beosztott oktató), akiknek közös
tulajdonsága, hogy nagy hatékonysággal készítenek fel különböző képességű hallgatókat házi- és országos
versenyekre egyaránt. A megkeresés e-mailben történt, az interjúalanyok írásban válaszoltak a feltett 4 db
kérdésre. Az elkészített interjúk sajátossága, hogy az alanyok a tehetséggondozás kapcsán végiggondolták
a Dunaújvárosi Egyetemhez kapcsolódó tapasztalataikat, konkrét élményeiket és kommentálták a saját
eredményességüket.
A kutatás fókuszába a következő problémakörök/kérdések kerültek:
− Meghatározhatóak-e a tehetséggondozásban sikeres oktatók munkájában és irányítási stratégiájában
olyan módszerek és eljárások, amelyek általánosan követhetőek más oktatók számára?
− Mekkora szerepe van az oktatói személyiségnek a hallgatók Tehetséggondozó Programba történő bekapcsolásában?
− Milyen eszközei vannak az oktatónak a motiválás tekintetében?
− Milyen eszközöket biztosított hallgatói számára céljaik elérésében és ezek közül melyek azok, amelyek
leginkább szerepet játszottak sikereik elérésében?
A oktatói interjú résztvevőinek bemutatása
Dr. Cser Valérius Antalné, egyetemi docens, Tanárképző Központ. Folyamatosan vannak konzultált hallgatói, minden évben a Tehetségnapon és a TDK házi konferencián min. 2−5 hallgatója vesz részt, kiemelkedő eredményeket elérve. A 2013-as OTDK-n két hallgatója közül az egyik szekciójában 2. helyezést ért
el, 3 a DUE-n dolgozó doktorandusz, illetve doktorjelölt témavezetését végzi.
Dr. Bacsa-Bán Anetta főiskolai docens, Tanárképző Központ. Tizenhat év alatt közel 100 hallgató szakdolgozati és kb. 20−25 hallgató tudományos diákköri témavezetője, a hallgatói kutatásokhoz tartozó szakmai kollégiumi munkában több éve résztvevő, a Pedagógiai és Kommunikációs Szakkollégium oktató vezetője, koordinátora és mentora is volt.
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Dr. Varga Anita főiskolai docens, Társadalomtudományi Intézet, a Gazdálkodástudományi Szakmai
Kollégium vezetője és koordinátora, a helyi és országos TDK konferenciákon nagy számban vesznek részt
hallgatói kiemelkedő sikereket elérve. Legutóbbi sikerük a 2015. évi OTDK konferencián Gazdaságtudományi Szekcióban hallgatói különdíjat kaptak
Dr. Kővári Attila, tanszékvezető, főiskolai docens, Műszaki Intézet. Oktatási feladatai mellett mindig
nagy hangsúlyt fektetett a tehetséges és szorgalmas hallgatók támogatására, mely közös munka számos országos elismeréssel, publikációkkal párosult. Hallgatója a 2015. évi Országos tudományos Diákköri Konferencián, Műszaki Tudományi Szekcióban I. helyezést ért el (A tehetséggondozásban kiemelkedő oktatókkal folytatott mélyinterjú alanyainak bemutatása, Dósáné, 2016).
Dr. Pázmán Judit, tanszékvezető, főiskolai docens, Műszaki Intézet, Oktatási feladatai és kutatómunkája
mellett igyekszik a hallgatókat kiemelni és bevonni a kutatásaiba és az elért eredményekből TDK-dolgozatok készítésére sarkallja őket. Hallgatói közül voltak akik OTDK-jelölést kaptak.
Az oktatói interjúk témakörei és a kapcsolódó válaszok
A hallgatók kiválasztásához kapcsolódó módszerek
A hallgatók kiválasztásánál szinte valamennyi oktató a személyes találkozások fontosságát említi. A kurzusokon részt vevő, érdeklődő, logikusan gondolkozó hallgatókat szólítják meg. Igyekeznek a hallgató érdeklődési köréhez nagyban kapcsolódó témát felajánlani és közös munkára invitálni. Az esetek viszonylag kis
százalékában kerül sor a hallgatók általi személyes megkeresésre, ezek általában nagyobb OTDK-s sikerek
után fordulnak elő. Ebből is látszik, hogy a kiemelkedő teljesítmények népszerűsítése, bemutatása a többi
hallgató számára milyen nagy jelentőségű. Speciális megközelítése a kiválasztásnak, amit Varga Anita képvisel, a gyengébb képességű hallgató kiválasztásával, és mentorálásával. Az ő sikerei is bizonyítják, hogy
a képességek fejleszthetők és megfelelő motiválással és kitartó munkával jó eredmények érhetők el akár a
részképesség-zavarral rendelkező hallgatók esetén is.
A kiválasztott hallgatók motivációját biztosító eszközök
A motiválás területén már vannak különbségek, a motiválás nagyban függ a kiválasztott hallgató személyiségétől. A maximumot akkor lehet kihozni egy hallgatóból, ha sikerül olyan feladatot adni a számára,
ami egyben az ő hobbija, így a belső motivációját is ki lehet használni, amikor élvezi azt, amit csinál és a
tudományos tevékenységet nem tekinti munkának. Továbbá lényeges szempont, hogy a hallgató csak ak-
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kor lesz igazán motiválva, ha látja, hogy a konzulensére számíthat, segítségére van, útmutatást ad számára,
a konzulens példát tud mutatni neki, hozzáállásával és tudásával egyaránt. A példamutatás mellett fontos
a dicséret, a hallgató pozitívumainak kiemelése. Ahogy az elhangzott, a motiváció fenntartásában fontos
a folyamatos, minél magasabb, írásban is átadott elismerés, oklevél, hogy a hallgató folyamatosan érezze,
hogy pozitívan gondolnak rá, számítanak rá és hogy a kiemelkedő teljesítményét így majd dokumentumokkal is alátámasztva beírhatja az önéletrajzába, amikor majd pályázik valahova. Amennyiben rendelkezésre áll forrás pályázati tevékenység vagy intézményi keret felhasználásával, akkor a versenyeken kiemelkedő teljesítményt elérő hallgatók anyagi elismerése is motiváló lehet. Kővári Attila oktató megközelítése,
miszerint: a pénz a tehetségtelen hallgatókat motiválja, a tehetségeseket pedig az elismerés és a lehetőség a
továbblépésre. A hallgatók gyakran küzdenek anyagi nehézségekkel, egy a kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatóknak szánt ösztöndíj, megoldhatná ezt a problémát. Bizonyos tárgyak esetén, amennyiben az
adott kurzus sajátosságai lehetővé teszik, a hallgatói többletteljesítmény plusz pontok formájában beszámítható a végső érdemjegybe. Több hallgatót ezzel lehet a kezdetekben leginkább motiválni, majd, ha megérzik
a siker ízét, egy-egy kiemelkedő teljesítmény elérésével, akkor már könnyebb őket további munkára ösztönözni. A kiemelkedő teljesítményű hallgatóknak publikálási lehetőséget kell biztosítani és részvételt, akár
nemzetközi konferenciákon.
A tehetséggondozó program fejlesztéséhez kapcsolódó javaslatok
− A Tehetséggondozó Programban végzett tevékenység igazolására egy egységes igazoló lap bevezetése
szükséges.
− A munkatapasztalat beszámításának mintájára lehetőséget kell biztosítani a szakkollégiumi munka beszámítására a hallgató értékelésébe a konzulens/mentor javaslata alapján.
− Be kell vonni az ipari partnereket a tehetséggondozás folyamatába, ennek segítségével a hallgatókat havi
ösztöndíjban kell részesíteni.
− Meg kell erősíteni a hallgatók beintegrálását a kutatási feladatokba, publikációs tevékenységekbe.
− Lehetőséget kell biztosítása a tudományterületükön kiemelkedő előadók meghívására, a hallgatók
motivációjának erősítése érdekében.
− Fokozni kell a levelezős hallgatók programba történő bevonását.
− Több lehetőséget kell biztosítani a tehetséggondozottak életpályájának a bemutatására.
− Biztosítani kell, hogy az a hallgató, aki OTDK-n kiemelkedő eredményt ér el, annak ne kelljen szakdolgozatot védenie.
− Fokozni kell a legtehetségesebb hallgatók konferenciákon való részvételét.
− Biztosítani kell a kedvezményes tanrendet a tehetséggondozásban kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók számára.
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− A több fórumon eredményt elért, tehát már bizonyított hallgatók, a konzulensek vezetésével hozzáférhessenek bizonyos összegekhez, amit a további publikációk finanszírozására, konferencián való részvételre és eszközvásárlásokra fordíthatnak.
− A kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatókat konzultáló konzulenst erkölcsi és anyagi elismerésekkel
illetni, továbbá gyorsított előmeneteli lehetőséget biztosítani számára (pl.: Egyetemi tanári pályázat beadásának támogatása).
− Biztosítani kell, hogy az a konzulens, aki a hallgatóival több eredményt ér el (versenyeredmények, közös
publikációk stb.), az elért eredmények függvényében, több forrást kaphasson. A forrás elsősorban ne
bérkifizetést, hanem a hallgatóval közös kutatások folytatását, eredmények megjelentetését biztosítsa.
− A mentorok szerepe kulcsfontosságú, így szükséges képezni, fogékonnyá tenni és ösztönözni őket az új
kutatási eredmények integrálására a napi munkába.
− Órakedvezményt kell biztosítása a mentornak.
− Nagyobb hangsúlyt kell helyezni a végzett hallgatók előadásaira, saját kutatási eredményeik publikálására.
(A tehetséggondozásban kiemelkedő oktatókkal folytatott mélyinterjú-alanyok válaszainak összegzése, Dósáné, 2016).
Hallgatói interjú résztvevői, témakörei és a kapcsolódó válaszok
Az elmúlt években a tehetséggondozásban kiemelkedő teljesítményt elért hallgatókkal interjú készült. Interjú módszerével megkérdezésre került 6 fő végzett, illetve aktív hallgató. A megkeresés e-mailben történt, az interjúalanyok írásban válaszoltak a feltett 4 db kérdésre.
A kutatásban az alábbi kiemelkedő eredményt elérő hallgatók szakmai előmenetelének bemutatása és
véleménye került feldolgozásra:
Agócs Mihály: A főiskolai tanulmányait Bsc képzésben Gépészmérnök szakon végezte. 2015-ben az
Óbudai Egyetemen megrendezett Országos Tudományos Diákköri Konferencia Műszaki Tudományi szekciójában I. helyezést ért el, valamint ugyanezen a konferencián a Rektori Konferencia tudományos bizottsága különdíját kapta.
Katona József: A főiskolai tanulmányait Bsc képzésben Mérnökinformatika szakon végezte. Az alapképzés évei alatt, a kiváló tanulmányai jóvoltából kétszer nyerte el a Köztársasági Ösztöndíjat (2009/102010/11), 2011-ben, a Dunaújvárosi Kistérségi Innovációs Díjat, 2012-ben a Méréstechnikai Automatizálási és Informatikai Tudományos Egyesület (MATE) az alapképzésen írt szakdolgozatát országos verseny
keretein belül II. helyben részesítette. 2015-ben az Országos Tudományos Diákköri Konferencián I. helyezést ért el (Óbudai Egyetem, Műszaki Tudományi Szekció, Budapest.
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Vidáné Varga Tímea: Andragógia BA szakon felnőttképzési szervező és személyügyi szervező szakirányon végzett. Főiskolás évei alatt fontosnak tartotta a tudományos tevékenységekben való részvétel, alapító
tagja és koordinátora volt a DF Paletta Kulturális szabadegyetemnek. Tanulmányai utolsó két évében tagja
volt a Pedagógiai és Kommunikációs Szakmai Kollégiumnak. 2013-ban II. helyezést ért el a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián.
Gyenge Alexandra: 2015 januárjában végzett Bsc Műszaki Menedzser minőségirányítás szakon. Először, mint a Gazdálkodástudományi szakkollégium tagjaként, majd alelnökeként vette ki a részét a közösségi élet szervezéséből. A szakkollégiumi sikereinek és aktivitásának köszönhetően rektori elismerésben,
Kiemelt ösztöndíjban, és Köztársasági ösztöndíjban részesült a végzése évében.
Kiss Gábor: 2015 januárjában végzett Bsc Műszaki Menedzser levelező tagozaton. A 2015-ös OTDK
Gazdaságtudományi szekciójában Takács Zoltánnal közösen különdíjat kaptak.
Takács Zoltán: 2015 januárjában végzett Bsc Műszaki Menedzser levelező tagozaton. A 2015-ös OTDK
Gazdaságtudományi szekciójában Kiss Gáborral közösen különdíjat kaptak.
Az interjú témakörei:
− A tehetséggondozó programba történő bekapcsolódás mikéntje.
− A tehetséggondozó program szerepe a sikerek elérésében.
− A hallgatók álltal megfogalmazott legfőbb motivációk.
− Fejlesztési javaslatok a tehetséggondozással kapcsolatban.
A tehetséggondozó programba történő bekapcsolódás mikéntje
Az interjúalanyok a tehetséggondozó programról különböző fórumokon értesültek. A legtöbben tanáraiktól hallottak a lehetőségekről, közvetlenül leendő konzulensük tájékoztatta őket, vagy egy őket oktató tanár hívta fel a figyelmüket a TDK-munka előnyeire, de volt olyan levelezős hallgató, aki nappalis társaitól hallott róla.„Legelőször Nagy Bálint tanár úrtól hallottam róla Matekematika I. gyakorlaton, nagyon
megtetszett, amikor mesélt a TDK-munka előnyeiről. Akkor elhatároztam, hogy mindenképpen szeretnék én
is TDK-munkát végezni. Körbe érdeklődtem a felsőbb évesektől illetve a tanároktól, hogy hol van lehetőség
TDK-munka végzésre az intézményen belül és sokan Pór Gábort ajánlották.” (6-os interjúalany)
„Néhány oktató fontosnak tartotta, hogy tájékoztasson bennünket a lehetőségeinkről, többek között a
TDK-ról is. A leglelkesebben Cserné Dr. Adermann Gizella agitált bennünket, ő volt, akinek a legtöbbet köszönhetek a tanulmányaim és az elért sikereim kapcsán.” (11-es interjúalany)
„A TDK-programról először a nappali szakos hallgatóktól hallottam, amikor egy félévet együtt tudtunk
készülni” (10-es interjúalany)
Egy hallgató számolt be arról, hogy a tehetséggondozó programba a szakkollégium révén kapcsolódott be.

24

Dunakavics

–

2016 / 8.

A tehetséggondozás helye, szerepe a Dunaújvárosi Egyetemen
A tehetséggondozó program szerepe a sikerek elérésében
A program többféle lehetőséget kínált a hallgatók részére. Többen a konferenciákon való részvétel lehetőségét tartották kiemelten fontosnak.
„A versenyek lehetőséget nyújtanak abban, hogy a hallgatók megmérethessék tudásukat, visszacsatolást
kaphassanak A különféle ösztöndíjak, a konferenciákon való részvétel elősegítésére nyújtott anyagi támogatás
is jelentős segítséget biztosított abban, hogy a tanulásra és a tudományos tevékenységre koncentrálhassanak..”
(11-es interjúalany)
Lehetősége nyílt a hallgatóknak különböző képzéseken, tréningeken való részvételre, ami a tanórákon
felüli ismeretek szerzését tette számunkra lehetővé.
„A tehetséggondozás során lehetőségem nyílt képzéseken és tréningeken való részvételre, melyek témaválasztéka rendkívül széles palettán „mozgott” és melyek keretén belül olyan ismeretekre tehettem szert tanáraim révén, melyekre a tanórák keretén belül nem térhettünk volna ki.” (7-es interjúalany)
Fontosnak tartották megemlíteni a Dunakavics online folyóiratban részükre felajánlott publikálási lehetőségeket.
„Egyik legnagyobb lehetőségnek a TDK és tehetségnapi szereplések mellett a Dunakavics című online
folyóiratban történő publikálási lehetőséget tartom, mely egy nagy elismerés volt, mind a választott témának,
mind természetesen nem utolsó sorban a konzulensemmel közösen elért sikeres munkának.” (7-es interjúalany)
A hallgatók által megfogalmazott legfőbb motivációk
Mindegyik hallgatóról elmondható, hogy erős belső motivációval rendelkeznek, kiemelkedő a szakmai
érdeklődésük és maximalisták a feladatok végrehajtásában, amihez megkapták mentoraiktól a kellő támogatást.
„A szakmai képességek fejlesztése, nemzetközi szintű szakmai elismerés és a doktori fokozat megszerzése”
(8-as interjúalany)
„A kemény munka megkoronázásaként elért siker volt a legnagyobb motiváció. Az az érzés mikor heteken
keresztül dolgozik az ember a konzulense iránymutatása mellett és habár kezdetben elképzelni sem tudja
hogyan fog összeállni, mégis végül testet ölt az elkészült kutatómunka.” (7-es interjúalany)
„Sikereim elérését mentoromnak köszönhetem elsősorban. Ő volt az aki segített abban, hogy ne elégedjünk
meg a könnyebb úttal, hanem hozzuk ki magunkból a maximumot.” (10-es interjúalany)
„Vitathatatlanul mentoromtól kaptam a legtöbb motivációt, biztatást, munkára ösztönzést. Nélküle biztos
nem jutottam volna el idáig és nem végeztem volna ilyen minőségi munkát a tanulmányaim során.” (9-es
interjúalany).
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Fejlesztési javaslatok a tehetséggondozással kapcsolatban
A hallgatók a legfontosabbnak a program kínálta lehetőségekről a bővebb és még a képzési idő korai szakaszában történő tájékoztatást tartják. A tájékoztatást érdemes lenne olyan hallgatóknak, illetve már végzett
hallgatóknak tartani, akik meg tudják osztani jó tapaszatalataikat a többiekkel, ösztönözve ezzel őket a
tehetséggondozó programhoz való csatlakozásra.
„Valamilyen formában el kell juttatni a hallgatókhoz az intézményen belüli TDK-lehetőségét és meg kell
velük értetni, hogy azzal a pluszenergia-befektetéssel csak nyerni fognak a későbbiek során.” (6-os interjúalany)
„Mindenképpen fontos a pozitív példák állítása az egyetemisták felé, hogy a szakkollégiumi tagság és a
tehetséggondozói programban való részvétel mennyiben segítheti a későbbi elhelyezkedésüket a munka világában is.”
Összességében elmondható, hogy a tehetséggondozó programba történő bekapcsolódás mindegyik
hallgató esetén az oktatók tájékoztató tevékenységének volt köszönhető. Mindegyikük rendelkezett belső
motivációval, érdeklődést mutattak a tudományos kutatások irányában. A sikereiket a mentoraik elhivatottságának, példamutatásának, magas szakmai ismeretének és saját kitartásuknak, szorgalmuknak és
elhivatottságuknak tulajdonítják. A program lehetőséget biztosított konferenciákon való részvételre, ami
növelte szakmai tapasztalatukat, publikációs megjelenéseket biztosított számukra. A levelezős hallgatók
bevonása a tehetséggondozásba új irányt mutat. Az elért eredmények (2015 OTDK 2 db első és 1 db harmadik helyezés és különdíj) azt igazolják, hogy mindenképpen érdemes foglalkozni a levelezős hallgatók
tehetséggondozásba történő bevonásával. A jövőben figyelni kell a részletesebb tájékoztatásra (A tehetséggondozásban kiemelkedő hallgatók interjúinak összegzése, Dósáné, 2016).
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Eredmények és a fejlesztés további irányai
A tehetséggondozó program működéséhez felhasznált módszerek, eszközök és eredmények az alábbi 5.
táblázatban kerülnek összefoglalásra:
5. táblázat. A tehetséggondozó program működése során felmerülő tevékenységek besorolása.
Módszer

Eszköz

Eredmény

A projekt célkitűzései és eredméA kapcsolatok (személyes és szakmai)
nyei hozzájárultak a közreműködők
egyaránt működnek a partnerek között. szakmai tevékenységének folyamatos
fejlesztéséhez.

Problémafelismerő képesség,
probléma-elhárítás.

Az információáramlás időnként esetleges ezért a bevezetett ülésezési rend
hatékonyan működtethető.

A TDK-mozgalom népszerűsítésében
a hallgatók indikátor szerepének
jelentősége van.

A bizalmi légkör feltételeinek kialakítása megtörtént.

A szakkollégium céljainak és
jövőképének alkotóelemeinek és
eredményes kommunikációjának
működtetése történik.

Az elkészült szakmai anyagok fejlesztése folyamatosan történik.

Az alapvető szervezeti rendszerek sajátosságainak és feltételeinek valamint
a hallgatók személyiségében rejlő
lehetőségek felismerése folyik.

Stratégiák meghatározása.

A megvalósításba bevont hallgatók
elhivatottan végzik a munkájukat.

Optimális döntéshozatalra való
törekvések.

Az intézményi folyamatmenedzsment hatékonyan működik a
közreműködők felhasználják az
eredményeket.

Életmódbeli változások.

Kommunikatív viselkedés.

Összeszedett gondolatok, összefüggések meglátása.

Kreativitásbeli javulás, konvergens és
divergens tulajdonságok összehangolása, munkában való alkalmazása.
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Originalitás, egyéni megoldások.
Fluencia, hatékonyság, könnyebben
előtörő gondolatok.
Flexibilitás, szellemi rugalmasság,
szempontváltás képessége.

A hatékonyság a szervezeti problémák kezelésben és csapatmunkában egyaránt erősödött. A folyamatmenedzselés minden szinten pozitív tendenciát mutat. A kompetenciafejlesztő kurzusok eredményeinek
visszacsatolása a képzés folyamatába a tantárgyak tematikáinak fejlesztésén keresztül valósul meg. A szakkollégiumok tehetséggondozás-rendszerének eredményes működése érdekében jövőbeni cél a szabályzat
készítése és integrálása az intézményi folyamatokba. Az eredmények kiszélesítése és fenntarthatósága érdekében a jó gyakorlatok, a tehetségfejlesztésben alkalmazott módszerek az elkövetkezendő félévekben
meghirdetésre kerülő kurzusokba is beépítésre kerülnek.
Az eredmények fenntarthatóságának alapját a következő felsorolás összegzi:
− A szakkollégiumi rendszer szabályozott működtetése.
− Egységes eljárásrend alkalmazása minden szinten.
− Korszerű pedagógiai és vezetési módszerek alkalmazása.
− PDCA-ciklus működtetése.
− Partneri kapcsolatok kialakítása más intézetekkel.
− A hallgatók részvételi hajlandósága a tárgyidőszakban pozitívan változott.
− A hallgatók a honlapon és a közösségi portálon problémamentesen követik nyomon a program megvalósulását.
− A megmutatkozó eredmények és az elkezdett disszeminációs törekvések a folyamatot tevékenyen előmozdítják.
− A DF által szervezett TDK-konferencia, valamint a tanórán kívüli és speciális képzések tartalma és formája
mind a hallgatók mind a közreműködők részéről pozitív előremutató jellegű értékelést kapott.
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A diákhagyományok szerepe a hallgatók lemorzsolódásának csökkentésében
A Dunaújvárosi Egyetemen speciális közösségépítő és összetartó motívumot lehet azonosítani, ez pedig a
„Selmeci-hagyományok” ápolása. Az 1700-as évekből eredő, a selmecbányai bányászati iskolához köthető
hagyományok gondozása az egyetem hallgatói és oktatói közötti kohézió megteremtésében, közösségépítésben tölt be meghatározó szerepet. (A Selmeci Diák Hagyományőrző Portál (selmeciszellem.hu)
A magyar műszaki felsőoktatás kialakulása és története
A műszaki felsőoktatás születése – Bergschola (1735−62)
A 18. században a természettudományok fejlődése és az ipari forradalom hatására a bányászat fejlődésnek indult. Megjelentek a modern bányagépek, kitermelési eljárások. A technológia fejlődésével az akkori
bányászati oktatás nem tudott lépést tartani. Az oktatás céhes rendszerben folyt, annak ellenére, hogy az
udvar már felismerte a bányászati képzés jelentőségét. Az egyes tanulók képzését a kamara finanszírozta.
Ezeket a tanulókat nevezték expectansoknak (gyakornok). (Más szakmáknál, a céhmesternél tanuló diáknak kellett fizetnie, hogy elsajátíthassa a mesterséget.)
A bécsi udvari kamara 1735. június 22-én kelt leiratában meghatározza egy Selmecbányán felállítandó,
joachimsthali mintára működő iskola tantervét és működését. A leirat pontosan szabályozza a Bergschola
működését: megszabta tanulóinak számát (8 hallgatóval indult), kijelölte az oktatókat, meghatározza a
tananyagot, a tanulmányi rendet, a tanulókkal szemben támasztott követelményeket. Ez a dátum tekintő a
műszaki felsőoktatás megszületésének.
Academia Montanistica (1762−1846)
1761−62 telén Johann Thaddaus Peithner, a csehországi bányászati és pénzverészeti hivatal levéltárosa
részletes javaslatot nyújtott be a „mineralógiai tudományok” cseh királyságban történő bevezetéséről. A
négy évfolyamos képzésre megfelelő előtanulmányokkal (filozófiai, jogi) rendelkezők jelentkezhettek volna. Az általa elképzelt oktatás elméleti jellegű és célú lett volna, helyszíne Prága (bányavidékektől távol).
Peithner nem műszaki szakembereket kívánt képezni, hanem a bányászat fontosságát felismerő, hivatalnokokat, tisztviselőket.
Döntés született, melyben elrendelték a selmecbányai Bergschola akadémiává alakítását Academia Montanistica néven, melynek célja bányász és kohász műszaki szakemberek képzése az egész birodalom számára.
A tanterv lényege a következő: laborgyakorlatokkal egybekötött képzés, ahol a hallgatók kipróbálhatják
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a tanultakat. A hallgatók negyedévente vizsgáztak, és félévkor, valamint év végén fővizsgát tettek a főkamaragróf jelenlétében. A képzés továbbra is kétéves maradt, az oktatás nyilvános és ingyenes volt, a beiratkozás feltétele korábbi egyetemi vagy „filozófiai” tanulmányok igazolása vagy ebbéli ismeretek bizonyítása
a Bécsi Egyetem matematika professzoránál. A módszer olyan sikeresnek bizonyult, hogy az 1794-ben
létrejött francia „műszaki egyetem” a selmecbányai oktatási rendszert vette alapul.
Berg- und Forstakademie (1846−1867)
Az 1830-as évek szakmai, tudományos és ipari követelményeinek már nem felelt meg az 1770 óta lényegében változatlan szervezeti keretek között működő szakemberképzés. A sors játéka, de a változásokat nyílván meggyorsította, hogy néhány vezető professzor ebben az évtizedben esett ki az akadémiai oktatásból.
A földtani és gépészeti oktatás korszerűsítése is szükségessé vált.
Az Akadémia az 1848−49-es szabadságharc idején
Az Akadémia fejlődését az 1848−49-es forradalom és szabadságharc és az azt követő megtorlások állították meg, súlyos válságba sodorva a tanintézetet.
A Felelős Magyar Minisztérium megalakulásával a hazai bányászat-kohászat irányítása a Magyar Pénzügyminisztérium feladata lett, s a megtermelt értékek fölhasználásáról a magyar kormány döntött. A bányászat és a kohászat alapvető feladata a Magyar Honvédség felfegyverzése lett.
Az Akadémiát, mint a közjó célját szolgáló tanintézetet, a magyar Vallás- és Oktatásügyi Minisztérium
alá rendelték, magyar állami intézménnyé nyilvánították. A hivatalos nyelv – mind a bányaigazgatásában,
mind az oktatásában – a magyar lett.
Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti Akadémia (1868−1904)
A Kiegyezés után az Akadémia újra magyar állami intézmény lett, valamint 1868-ban rendeletileg bevezették a magyar oktatási nyelvet, a rendelet azonban szaknyelv hiányában csak 1872-ben léphetett hatályba.
Változott a szervezeti felépítés és a szakok száma is. Tizenkét bányász és kohász tanszék, valamint 3
erdészeti tanszék kezdi meg ekkor működését.
Az erdészeti képzés ekkor már teljes egészében magyarul folyt, de a bányász és kohász szakokon mindez megvalósíthatatlan volt, hiszen továbbra is hiányzott a magyar szaknyelv. Amit a nyelvújítók elvégeztek
az irodalmi nyelv „korszerűsítésével”, azt a műszaki nyelv esetében az Akadémia oktatói vállalták magukra.
A szaknyelv megteremtésének vezéralakja Kerpely Antal volt 1877-ben megjelent Vaskohászattan című
szakkönyvével, őt tekintjük a magyar műszaki nyelv megteremtőjének.
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Utolsó Selmeci évek, költözés Sopronba
Az Akadémia 1904-ben új nevet kapott: Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti Technikai Főiskola. Ezzel
együtt a képzési idő négy évre emelkedett, új tanszabályzatot vezettek be, új tanszékek létesültek.
Az új székhely Gödöllőt és Budapestet megelőzve Sopron lett. Itt sem volt azonban biztos a Főiskola
helye, hiszen fennállt a veszélye, hogy Sopront egy évvel később Ausztriához csatolják. Az, hogy Sopron
végül magyar város maradt, az nem utolsósorban a hallgatóknak volt köszönhető. Az osztrák csendőrök
elindultak átvenni Sopron irányítását 1921. szeptember 8.-án, de a főiskolások az Ágfalvi csatában megállították őket. A harcmezőn két főiskolás halt hősi halált: Szechányi Elemér bányamérnök- és Machatsek
Gyula erdőmérnök-hallgató. Az intézmény Sopronba telepítése is hozzájárult ahhoz, hogy a decemberi
népszavazáson a város Magyarország része maradhatott. A két világháború között többször nevet váltott
az intézmény. 1923-ban Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola, majd 1934-ben a főiskolai tanács határozott tiltakozása ellenére Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Karrá minősítették vissza a Magyar Királyi József
Nádor Műszaki és Közgazdaságtudományi Egyetem részeként.
Az Alma Mater részekre hullása a II. világháború után
A kommunizmus iparosítási törekvéseit és politikai céljait szem előtt tartva 1949-ben létrehozták Miskolcon a Nehézipari Műszaki Egyetemet Bányamérnöki, Kohómérnöki, és Gépészmérnöki Karokkal. Sopronban ezalatt – 1957-ben – létrehozták a faipari mérnökképzést. Az intézmény neve 1962-től Erdőmérnöki
és Faipari Egyetem, 1996-tól Soproni Egyetem, 2000-ben pedig a Nyugat-Magyarországi Egyetem részévé
vált. 1972-től működik Székesfehérváron az Erdőmérnöki és Faipari Egyetem Földmérési és Földrendezői
Főiskolai Kara, így – Dunaújvárossal együtt – ezen négy város felsőoktatási intézményeit tekintjük a Selmeci Akadémia utódintézményeinek, örököseinek.
Ezen intézmények mai neve:
− Nyugat-Magyarországi Egyetem Soproni Egyetemi Karok
− Nyugat-Magyarországi Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar
− Miskolci Egyetem
− Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújvárosi Egyetem (2016)
A dunaújvárosi szakok mindegyike átvette az ősi kohász szaktól a selmeci diákhagyományokat.
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Az elsőéves hallgatók ismerkedése a hagyományokkal
A dunaújvárosi felsőoktatásba bekerült elsőéveseket, beiratkozásuk alkalmával az idősebb felsőéves szaktársaik várják minden alkalommal. Elsősorban a már a hagyományokban kellő jártasságot elért és felavatott felsőévesek azok, akik jó szándékkal − néha tréfás szigorral segítik a gólyákat, akik ebben az esetben
balekok névre hallgatnak − bevezetik a felsőoktatás rendszerébe.
Az egyetemi (főiskolai) életben minden évfolyamnak megvan a maga szerepe, helye a hierarchiában.
Setét pogány, aki nincs megkeresztelkedve. Büdös balek, aki már megkeresztelkedett ugyan, de még elsőéves. A baleknak még nagyon sokat kell tanulnia, hogy igazi bursch (hagyományőrző) legyen. Kohlenbrenner (szénégető), aki másodéves megkeresztelt hallgató. Az elnevezés onnan származik, hogy az akadémisták másodéven tanultak vegytant, mikor is mesterséges úton állítottak elő szenet. A harmadévesek – akik
legalább két éve keresztelkedtek – az Isteni Fényben Tündöklő Dicső Firmák. A balekság segítői, a gyengébb
nem legfőbb támaszai; nekik lehet keresztgyerekük, és közülük kerülnek ki a Valéta Bizottság tagjai. Aki
több időt tölt el a keresztségben az intézmény, illetve más selmeci utódintézmények falai között, mint a
képzési idő, azt nevezik Veteránnak. Régen végzett Firmák a Veteranissimusok, Ultra Supra Veteránok.
A Firmáknak meg kell győződniük arról, hogy az új jövevény érdemes-e a gondoskodásra, be tud-e
illeszkedni a közösségbe.
Dunaújvárosban a balekfogadás a gólyatáborban történik, ahol a balekjelöltek az egyéb programok
mellett még csak ízelítőt kapnak a Selmeci Hagyományokból. Az igazi tanulás az első balekokítással kezdődik. A balekokítást úgynevezett tanszékek, daltanulások, valamint a kiscsoportos kocsmai beszélgetések
teszik teljessé. Az utolsó balekokításra valamennyi balekjelöltnek fel kell kérnie az Isteni Fényben Tündöklő Dicső Firmák Karából egy keresztapát és egy keresztanyát.
Ők lesznek azok, akik mindenben segítik a gyámolatlan balekot. A keresztgyerek-keresztszülő kapcsolat hagyományunk egyik legszebb eleme, általában a balek és a keresztszülő közötti kapcsolat a diplomázás
után is megmarad.
Többször előfordult már az is, hogy a keresztszülő segített a friss diplomásnak az elhelyezkedésben. Az
okítások végeztével balekvizsgára kerül sor: először írásban, majd szóban. A Balekkeresztelő Szakestélyen
válik a setét pogányból büdös balek. Ezáltal továbbra is a hierarchia legalján marad, de hordhat szakgyűrűt, egyenruhát, eljárhat szakestélyekre, egyszóval teljes jogú tagja lesz a közösségnek, amit alias neve és
keresztlevele is bizonyít.

32

Dunakavics

–

2016 / 8.

A tehetséggondozás helye, szerepe a Dunaújvárosi Egyetemen
A hagyományok tisztelete és a hivatástudat
A selmeci diákhagyományok Sopronba, majd Miskolcra és Dunaújvárosba költözése után is fennmaradtak, sőt további helyi elemekkel bővültek, és a mai napig élnek a hallgatóság körében.
Ezen hagyományok része többek között az egyenruha-viselet, a napjainkban is szigorú szabályok szerint szerveződő diáktársaságok működése, a társaságok által rendezett, meghatározott ceremóniák szerint
zajló szakestélyek, a daloskönyvekben összegyűjtött diáknóták, valamint a nótázás, a valétálás (búcsúzás)
szokása, mely utóbbihoz a Szalamander (fáklyás felvonulás a városban) és a valétabál eseményei tartoznak.
A külsőségeken túl azonban sokkal fontosabb az a belső tartalom, amit „selmeci szellemnek” neveznek,
és amelynek legfőbb jellemzői a vidámság, a barátság, a közösségtudat, a hivatásszeretet, és a hazaszeretet. A selmeci diákhagyományok a régi, pozitív minták felelevenítése és továbbörökítése révén az oktatási
intézményhez való erősebb kötődést is erősítik, és bensőséges kapcsolatot teremtenek a felsőbb évesek és
fiatalabb társaik között.
2014. szeptember 19-én a selmeci diákhagyományok, azaz a selmecbányai Bányászati és Erdészeti
Akadémia diákhagyományainak továbbélése a jogutód intézményekben (Miskolci Egyetem, Nyugat-magyarországi Egyetem, Dunaújvárosi Egyetem), felvételre került a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti
Jegyzékére, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság Szellemi Kulturális Örökség Szakbizottsága javaslata
alapján. Az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékének részévé választották a „selmeci
diákhagyományokat”.
Hagyományőrzés és DUE képzésének kapcsolata
A Dunaújvárosi Egyetem, kiemelt feladataként kezeli hallgatói sikerességét. A kialakított szakmentortanári rendszer, a diákhagyományok támogatása, a Hallgatói Önkormányzat, mind egy-egy eleme az intézményi gondoskodás lehetőségének. Az intézmény szellemiségének egyik alapja, hogy segítse hallgatóit az
ismeretek befogadásban, próbálja minimalizálni a kudarcokat, buktatókat, biztosítson az egyén számára
olyan lehetőségeket, amelynek eredménye a sikeres diploma megszerzése. Fontos megjegyezni azt is, hogy
a felsőbb évesek által kialakított szoros személyes kapcsolat sokkal több információt képes biztosítani a
hallgatóról, ezáltal a hallgatói „sikeressége” biztosabb lábon áll. Jól kiegészítheti az intézmény által hivatalosan is működtetett a hallgatói lemorzsolódást csökkentő hivatali szervezetei kereteit.
A diákhagyományok képviselői mindig is számíthattak, az intézetigazgatók, és az intézmény felső vezetésének támogatására. A hagyományos érdekvédelem és a diákság szervezése mellett fontos eleme volt a
hallgató hagyományőrző valétabizottságok támogató szervezésének az elsőévesek fogadása, beiratkozása,
bármilyen főiskolai rendezvény, konferencia, vagy akár a diplomaátadás során.
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Az utóbbi időben érezhetően megváltozott a hagyományőrzés szerepe. A „Z”- és „Y”-generáció, már
kevésbé érzi magáénak a „szertartásjellegű” tanításokat és ismeretátadást, a hagyományok átvételét.
Hagyományőrzés, „állásvadászat”, almamáter-öregdiák kapcsolat
A friss diplomások egyik igen komoly erőpróbája, a megfelelő állás megtalálása. Az iskolai évek alatt megszerzett tudás, és kompetenciák csak egy része lehet a hallgatók sikeres álláskeresésének, de ugyanolyan
fontos az oktatás ideje alatt megszerzett, tapasztalt és emberi kapcsolat is.
A cégek elképzelése és a diákok kompetenciái nem mindig találkoznak a jelöltek lehetőségeivel és alkalmasságával. A már döntési helyzetbe került keresztszülők, célzottan is segíthetik keresztgyermeküket
vagy hagyományőrző társukat a munkahely megszerzésében. Fontos tapasztalat az is, hogy az idősebb
hagyományőrzők, akik komoly szakmai tapasztalatokkal rendelkeznek, szívesen fogadják az almamáter
hívó szavát. A Dunaújvárosi Egyetem elképzelése, hogy volt hallgatóit bekapcsolja oktatási rendszerébe és
tehetséggondozásába. Ezzel is fejleszthető szakkollégiumainak képzési kínálata, a volt öregdiákok gyakorlati tudást és ismereteket adnak át a rendszerben lévő hallgatók számára.
A Dunaújvárosi Egyetem Alma Mater Köre minden évben megrendezi az Alma Mater szakestélyt,
melyre a tíz, húsz illetve harminc éve diplomázott hallgatóit várja vissza. Ezen az eseményen lehetőség
nyílik bemutatni az intézmény fejlődését, lehetőségeinek változását. Alkalom kínálkozik új kapcsolatok
kiépítésére, támogatási lehetőségek feltárására.
Konklúzió
A közös tudás, a hagyományok tisztelete, a közös emlékek és rítusok a jó értelemben vett kötődés az alkotóeleme a Dunaújvárosi Egyetem sajátos hagyományőrző tevékenységének. Akik csatlakoznak a hagyományőrzéshez, jobban kötődnek az intézményhez, a szakokhoz. Az elhivatott hallgatók bekapcsolódnak
a szakkollégiumok munkájába, segítséget nyújtanak a közösségi programok szervezésében és lebonyolításában. Közvetett és közvetlen módon részesei a DUE HASIT-programjának, multiplikátor hatást gyakorolnak hallgató társaikra abban a tekintetben, hogy bizonyos esetekben mintát mutatnak, mind a tudományos kutatás, mind a közösségformálás területein.
A hagyományőrző hallgatók aktívan bekapcsolódnak a DUE beiskolázási tevékenységébe. Különböző
programokon mutatják be és népszerűsítik a képzőintézményt, személyes kötődésük segíti a középiskolás
hallgatók érdeklődésének felkeltését. Ezen alkalmak során az érintett hallgatók kérdésekre is válaszolnak,
ezért általános tájékozottságuk foka felülmúlja a DUE átlagos hallgatóinak tájékozottságát.
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Logisztikai folyamatok fejlesztésének
lehetősége egy vizsgált vállalkozás
esetében
Összefoglalás: A logisztika átszövi mindennapjainkat. Ez elsőre teljesen egy-

Dunaújvárosi Egyetem
Társadalomtudományi Intézet
E-mail: drkovacst@uniduna.
hu

értelműnek tűnhet, azonban, ha mélyen belegondolunk, rájövünk arra, hogy
valójában nem is foglalkozunk azokkal a részfolyamatokkal, amelyek ebbe a
témakörbe tartoznak. A mindennapjaink során csak bemegyünk a körzeti,
helyi kisboltokba, a szuper-, vagy a hipermarketekbe a bevásárlásaink során
és leemeljük a polcról az általunk óhajtott terméket. Az átlagvásárló számá- ISD-Dunaferr Zrt.
ra ez teljesen magától értetődő, nem foglalkozik azzal, hogy milyen módon E-mail: technoboyy@gmail.
kerül a polcra az áru, csak elérhető legyen. Hatalmas hajók, uszályok úsznak com
vizeinken, hihetetlen méretű repülők ezrei szövik át az egünket, valamint
közutakon és vasutakon megszámlálhatatlan kamion és vasúti szerelvény teljesít szolgálatot, jó esetben számunkra észrevétlenül. Komoly informatikai,
szakmai tudással, tapasztalattal és háttérrel kell rendelkezni akár egy kiló kenyér célba juttatásához is, mivel meg kell felelni egészségügyi rendeleteknek,
be kell tartani a lejárati dátumokat, lehetőleg sértetlenül kell véghezvinni a
szállítást. Ez az iparban sincs másként. Bár ezen a területen általában ritkán
jár le a termékek szavatossági ideje, de a termelés veszélyeztetése, a határidők
be nem tartása, de akár csak a természetvédelmi törvények áthágása is igen
komolyan veszélyeztetheti a cégek működését. Pontosan ezért kell ezeknek
a folyamatoknak a tervezését, követését és ellenőrzését szakembereknek végezni, különben a társadalmunk, gazdaságunk és megszokott életünk rövid
időn belül sérülne.
Kulcsszavak: Logisztika, folyamatok tervezése, követése és ellenőrzése.
Abstract: The logistics weaves our everyday life through. This may appear totally unambiguous at the first try, but, we realise that we do not deal with
those part processes in fact if we reflect on it deeply, that they belong to this
topic. We go into the district small shops only in the course of our everyday
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life, the cool one, or into the megastores the row of our shoppings and we lift it from
the shelf the product desired by us. For the average customer this totally self-evident,
does not deal, that what kind of manners the merchandise gets onto the shelf, let him
be available only. Huge ships float on our waters, airplanes with an incredible size
a thousand weave our sky through, and a lorry which cannot be counted on public
roads and railroads and a fitting accomplish a service, good one in a case for us imperceptibly. It are necessary to be at his disposal even a kilo of bread into an aim his
allocation, it is necessary to observe the expiration dates since it is necessary to be
equal to hygienic orders, it is necessary to carry the transport out soundly possibly.
This is not in the industry differently. Although the warranty time of the products
is over rarely, but the production his risking, the deadlines not doing the dirty, but
violating the natural conservation laws may jeopardize the firms' function most sincerely only even.
Keywords: Logistic, planning, monitoring and control processes.

Bevezetés, szakirodalmi hivatkozások
Az ellátásilánc-menedzsment
Az ellátásilánc-menedzsment (vagy, ahogy a nemzetközi szaksajtó említi a Supply
Chain Management – SCM) egy új tudományterületnek tekinthető, éppen ezért a
meghatározása is sokféle módon lehetséges, azonban a feladatai értelmezésében
mindegyik szerző hasonlóan írta le. Mi az 1997-ben a Supply Chain Council által
meghatározott fogalmat tartottuk a legjobb és a legpontosabb meghatározásnak:
„Az ellátási lánc minden olyan tevékenységet magában foglal, amely a termékek
előállításával és kiszállításával kapcsolatos, a beszállító beszállítójától kezdve a végső
fogyasztóig bezárólag. A négy fő folyamat – a tervezés, a beszerzés, a termelés és a kiszállítás –, amely az ellátási láncot meghatározza, magában foglalja a kereslet-kínálat
menedzselését. Az alapanyagok és alkatrészek beszerzését, a gyártást, az összeszerelést, a készletezést, a rendelés-feldolgozást, a disztribúciót és a végső fogyasztóhoz
való kiszállítást.”[1]
A többi, itt nem felsorolt definíciót összefoglalva elmondhatjuk, hogy egymással
kapcsolatban álló és függő szervezetek és területek a rendelkezésükre álló információk segítségével egy olyan késztermék előállítását valósítják meg, amely fogyasztói
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igényt elégít ki versenyelőny létrejötte és nyerség realizálódása mellett. Az ellátásilánc-menedzsment tehát nem elsősorban a benne lévő részegységekre koncentrál,
hanem globálisan vizsgálja az adott területet. Elképzelhető olyan változtatás egy
vállalaton belül, ami az egyik részegység számára veszteséggel vagy technológiai
hátránnyal jár, azonban a vállalat egészét nézve pozitív hatások jelennek meg. [1]
Itt meg kell jegyeznünk, hogy az értelmezését tekintve az ellátásilánc, az ellátásilánc-szemlélet (SCO) és az ellátásilánc-menedzsment bár ugyanahhoz a témakörhöz tartozik, de nem ugyanazt jelenti. Ellátási láncról akkor beszélünk, ha egy
termék vagy szolgáltatás áramlik vállalatok egy adott csoportján belül, az ellátásilánc-szemlélet azért szükséges hogy a folyamat ne spontán módon jöjjön létre és
működjön. Az ellátásilánc-menedzsment pedig tudatos vezetői és menedzsmenttevékenységek segítségével irányítja az ellátási láncot. [2]

[1] Chikán Attila–
Demeter Krisztina
(1999): Értékteremtő
folyamatok menedzsmentje. Budapest:
Aula.
[2] Kovács Tamás
(2013): Értékteremtő
folyamatok menedzsmentje. Dunaújváros:
DUF Press.

1. ábra. Ellátásilánc-menedzsment.

Forrás:http://www.collabratech.com/capabilities/supply-chain-management/;
saját szerkesztés, 2016.
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Ellátásilánc-menedzsment előnyei és hátrányai
Mint minden rendszernek, így ennek is vannak előnyei és hátrányai. Az előnyöket talán könnyebb felsorolni, mivel a negatív tényezőket nehezebb felmérni, mert
csökken a válaszadási hajlandóság ezekre kérdésekre. Az pozitív tényezőket két fő
csoportra oszthatjuk: cégen belüli és cégközi előnyökre. Ezek felsorolása a teljesség
igénye nélkül: piaci részesedés (cégen belüli), készletcsökkenés (cégen belüli), vevőkiszolgálási színvonal, (cégen belüli), minőség (cégen belüli), közös célok (cégközi),
költségek hatékonyabb menedzselése (cégközi). [1]
A hátrányokat is két csoportba sorolhatjuk: eredendő és szerzett hátrányokra.
Eredendő hátrányokról akkor beszélünk, ha egy vállalat vezetésének szemlélete túlzottan befelé irányuló. Ekkor a következő problémákkal lehet találkozni: a szervezet
rugalmatlanná válik, kevésbé innovatív láncbeli egységek, lánctagok igényei, problémái nincsenek kezelve. Szerzett hátrányok a cégműködés során jelentkeznek, melyek a következők lehetnek: bizalmatlanság a lánctagok között, dominancia, vállalati
önállóság elvesztése, egymástól való függés.
Logisztika
A logisztika kialakulása és feladatai
A kifejezés a görög „logo” szóból eredeztethető, aminek jelentése „gondolkodni” és
kezdetekben a tevékenység a katonai rendszerek irányításáról és ellátásról szólt. A
kifejezést először VI. Bölcs Leó bizánci császár használta, aki a szó értelmezéséhez
katonái zsoldjának, fegyvereinek, élelmének ellátását és ennek megszervezését kapcsolta. A modern kori vállalati logisztika és annak tudományos igényű tárgyalása,
valamint gazdasági alkalmazása a II. világháború hatására alakult ki az Amerikai
Egyesült Államokban. A fejlődésének fontos lépései a következők voltak: terméktámogatás, értékesítés figyelemmel kísérése, értéknövelt szolgáltatások előtérbe kerülése, vevőkiszolgálás megjelenése. [3] [4]
A szakirodalmakban a logisztika legelfogadottabb definíciója, amit az Amerikai
Egyesült Államok Logisztikai Tanácsa fogalmazott meg a következő: „A logisztika
alapanyagok, félkész és késztermékek, valamint a kapcsolódó információk származási helyről a felhasználási helyre való hatásos és költséghatékony áramlásának ter-
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vezési, megvalósítási és irányítási folyamata a vevői elvárásoknak történő megfelelés
szándékával.” [5]
A fogalmat tovább bővítve juthatunk el az 5M, 7M és a 9M követelményeihez,
ami már magába foglalja a minőség, mennyiség és a megfelelő információval való
ellátottság biztosítását. További megfogalmazások említést tesznek a megfelelő állapotról és felhasználásról is, valamint meghatározzák a küldetését és filozófiáját,
azonban a logisztika alapvetően nem jelent mást, mint anyag- és információáramlás
rendszerszintű alkalmazását.
A logisztika és az ellátásilánc-menedzsment kapcsolata
A vállalati logisztikát és az ellátásilánc-menedzsmentet gyakran összetévesztik, pedig alá és fölérendeltségi viszony van a kettő között. Mint az előző vázlatpontból
megtudhattuk a logisztika elsősorban anyag,- és információáramlást jelent, tehát
szervezi és végrehajtja a termékek és szolgáltatások hatékony áramlását, tárolását és
információt szolgáltat a folyamat állapotáról. Ezzel szemben az ellátási lánc magasabb szintű, mivel tartalma és feladatai meghaladják a logisztikáét. Kiegészül olyan
feladatokkal, mint a marketing, a termékfejlesztés, a kockázati elemzés és megosztás
és még sok egyéb funkciót is magába foglal. Ennek eredményeképp az ellátási lánc
felfogható úgy is, hogy több egymáshoz kapcsolódó logisztikai tevékenység integrálása egy nagyobb rendszerbe. [2]
A modern tudomány hangsúlyozza a logisztikában az ellátásilánc-szemlélet alkalmazását. Fontos vizsgálni, hogy a folyamatok hogyan kapcsolódnak egymáshoz
(interreláció) és hogy hatnak egymásra (interakció). Ennek érdekében az új szemléletmódot ki kell terjeszteni a vállalattól felfelé (upstream) és lefelé (downstream)
elhelyezkedő területekre is. [1]

[1] Chikán Attila–
Demeter Krisztina
(1999): Értékteremtő
folyamatok menedzsmentje. Budapest:
Aula.
[2] Kovács Tamás
(2013): Értékteremtő
folyamatok menedzsmentje. Dunaújváros:
DUF Press.
[5] Bowmann, Cliff
(1999): Stratégiai
menedzsment. Budapest: Panem–Prentice
Hall.

A logisztika részterületei
A vállalati logisztikát négy fő területre bonthatjuk, azonban ezek szereplői – a későbbi jellemzésüktől eltérően – nem tekinthetők statikusnak. A beszerzési oldalon
változhat az beszállító személye, ahogy a vállalat által termelt késztermék kereslete
is. A céget érhetik külső és belső behatások, amelyek hatással lehetnek ezekre a folyamatokra.
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Termelés-tervezés és
irányítás. Miskolc:
Miskolci Egyetem.
[4] Gyenge Balázs
(Szerk.) (2006): Logisztika alapismeretek.
Gödöllő: Szent István
Egyetem.
[5] Bowmann, C.
(1999): Stratégiai
menedzsment. Budapest: Panem–Prentice
Hall.
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A részterületek rövid jellemzése azonban elengedhetetlen a funkcióik eltérőségeinek
bemutatásához:
Beszerzési (ellátási) logisztika: Feladata elsősorban az alapanyagok, félkész termék, energia, munkaerő és információ a megfelelő mennyiségben, minőségben
és időben való eljuttatása és tárolása a feldolgozás, felhasználás előtt valamilyen
ellentételezés fejében. Erre szükség lehet, ha a vállalat nem rendelkezik vele, vagy
célszerűbb és olcsóbb máshonnan beszerezni. Ez történhet végleges formában (pl.:
alapanyag) vagy ideiglenes formában (pl.: munkaerő-kölcsönzés). Ezek teljesítésére
szükség van más, külső vállalatokra, így a teljesítmény elsősorban tőlük függ. [5]
Termelési logisztika: A forrás átalakítása késztermékké. Az input anyagok a folyamat, vagy vertikum különböző állomásain át a késztermék raktárba történő
letárolása. Feladata ennek az irányítása, tervezése és szervezése együttműködve a
termelésszervezéssel és irányítással, így ez befolyásolható leginkább a vezetés és menedzsment által, a külső tényezőktől függetlenül. Itt jön létre a fogyasztó számára
lényeges hozzáadott érték. [4]
Értékesítési (elosztási) logisztika: A fogyasztók számára az előállított késztermék
eljuttatása a logisztikai alapelveknek megfelelően. Meghatározza az eljuttatás módját
és kialakítja a szükséges irányítási módszereket. Az így létrejövő elosztási csatornákat disztribúciós csatornáknak nevezzük. A késztermékek eljuthatnak közvetlen és
közvetett módon a célcsoportoknak. Fontos megemlíteni, hogy a marketing tevékenység szerepe itt a legnagyobb, és nagyban befolyásolja a teljesítményt. A beszerzési logisztikához hasonlóan függ a külső tényezőktől [3][4]
Hulladékkezelési logisztika: A logisztika egyik legújabb területe, melyet inverz
vagy hulladékhasznosítási logisztikának is neveznek. Elsősorban külső nyomásra
vált fontossá szorosan együttműködve a környezetvédelemmel. Feladata a logisztikai folyamatok során létrejövő, a környezet számára kedvezőtlen behatások és anyagok megfelelő kezelése és esetlegesen újrahasznosítása. Eszközei a termékeknél az
ökológiai-mérleg és az életciklus-elemzés, amellyel feltárhatók az előállítás, szállítás
és felhasználás során a káros anyagok és azoknak a környezetre gyakorolt hatása. A
fenti részek megértését és az átlátását a következő ábra segíti: [3]

Dunakavics

–

2016 / 8.

Logisztikai folyamatok fejlesztésének lehetősége egy vizsgált vállalkozás esetében
2. ábra. Vállalati logisztika fő területei.

Forrás: Dr. Tóth Lajos (2010): Logisztika jegyzet. Budapest: Óbudai Egyetem. P. 10.

Mindenképp meg kell említenünk, hogy a négy fő részterület mellett van egy ötödik, amely ugyan nem
említhető ezekkel egy szinten, mivel inkább logisztikai tevékenység, azonban mindegyik számára fontos
tényező: a raktár és az ahhoz köthető tevékenységek és feladatok.
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Saját vizsgálatok
Raktározási folyamat bemutatása
Publikációnkban a Meleghengerműhöz tartozó brammaraktárat szeretnénk bemutatni, az itt található
problémákat feltárni és egy megoldási javaslat bemutatása után a működést hatékonyabbá tenni. Ennek
első lépéseként ismertetnénk a raktár működését, a tevékenységeit, az itt használt gépeket, végül pedig az
üzem működtetéséhez szükséges anyagi oldalt. A Meleghengermű feladata az acélbrammákból a hengerelt szalag előállítása. Ennek gördülékeny végrehajtásához és folyamatosságának biztosításához szükséges
egy átmeneti raktár megléte, ahol nagy mennyiségű, félkész termék letárolására van lehetőség. Ennek a
készletnek − a jelenlegi rendszerben – 40.000 és 120.000 tonna között kell lennie. Ez egy átlagos bramma
súlyával számolva is minimum 2−3000 darab buga megfelelő kezelését jelenti, aminek végrehajtásához
speciális targoncákat és darukat kell igénybe venni.
Az előbbiekből jól látható, hogy az általunk elemezni kívánt raktár elsődleges feladata, hogy a Meleghengermű hevítő kemencéit ellássa a megfelelő mennyiségű, méterű és minőségű acél alapanyaggal. Ez
az ellátás természetesen nem tetszőleges módon történik, hanem egy úgynevezett hengerlési garnitúra
programnak megfelelően. A Meleghengermű hat hengerállványában található hengerek bizonyos tonna
és kilométer szám után elkopnak, így cserére szorulnak, melyet egy időben szoktak elvégezni. A két csere
közötti hengerlés jelent egy garnitúra programot. Az ebben található brammák (adagszámok és az azokhoz
tartozó egyedi azonosítók) egymás utánisága jelöli ki a kemence üzem brammaraktárának a sorrendet.
Mivel jelenleg eltérő teljesítményű hevítő kemencék vannak használatban, így egy olyan szoftver alkalmazására van szükség, amely meghatározza, hogy melyik kemencébe, melyik bramma kerüljön. A
sorrendnek megfelelő kiválogatás egy belső, fedett raktárban történik. A hevítési sorrend összeállítása a
következő módon zajlik. A garnitúra megalkotásáért felelős személy meghatározza az adott műszakra a
szükséges mennyiséget, amelyről a brammaraktáros kollegákat telefonon tájékoztatja. Az adatok az SAPrendszerben szerepelnek, ahonnan a bugák sorrendje kinyomtatásra kerül. Az adagszámhoz tartozó parcellaszám alapján a külső és belső raktárban a brammákat megkeresik és bejelölik az ezekből szükséges
mennyiséget. Ezek után, ha már indokolt a portáltargoncákat irányítva megtörténik a belső raktárba a beszállítás. Itt darukkal a garnitúraprogram sorrendjének megfelelően, rakatokat képezve tárolják a bugákat,
amíg el nem érkezik az idő egy görgősorra való felrakásnak és a hevítő kemencékbe történő beléptetésnek.
A raktárba több útvonalon érkezhet alapanyag. A FAM-ról érkező hazai bugákat adag-összetartással
szerelvényre rakják és átszállítják a belső brammaraktárba. Itt megtörténik a földre és egymásra rakodva a leszedés és a betárolás, valamint az SAP-rendszerben való átvétel. Ezeket vagy bent hagyják a belső
raktárban, vagy − ha az brammák hőfoka engedi − kiszállításra kerülnek úgynevezett portáltargoncák
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segítéségével, mivel az előbbi raktár kapacitása csak 4−5000 tonna. Erre a területre természetesen import
brammák is leszedésre kerülnek. A külső raktárakba kerülhet hazai és import alapanyag a belső bugatérről, de kerülhet – elsősorban külföldi bramma – egy a Meleghengerműtől körülbelül egy kilométerre
található másik raktárból (a továbbiakban öntecsraktár) is. Ezek átszállításáért – gyakorlatilag az összes
kültéri anyagmozgatásért − szintén a portáltargoncák felelnek. Az SAP-rendszerben történő parcellaszám
módosítását vagy áttárolását a bugatéri csoportvezető végzi.
Kapcsolódó logisztikai tevékenységek
A fő folyamat ellátása mellett rengeteg tevékenység tartozik a bemutatott raktár feladatai közé. A brammák
beérkezése után ellenőrizni kell, hogy az adott adagból annyi darab található, ugyanolyan paraméterekkel,
mint ahogyan az SAP-rendszerben az szerepel. Fontos megtekinteni fizikálisan is a bugákat, ahol az esetleges sérüléseket kell figyelni, mely ellenőrzést a kemencei feladást megelőzően is el kell végezni. Abban
az esetben, ha az adagszám vagy az egyedi azonosító nem olvasható, akkor azt lehetőség szerint újra kell
festeni. Ritkán előfordul, hogy a bugán valami komolyabb sérülés található, vagy esetleg bramma-keveredés van. Ekkor az alapanyag visszaszállításra kerül az acélműbe, ahol lehetőség szerint megpróbálják
elhárítani a hibát. A brammamozgásokról mindig a megfelelő nyomtatvány segítségével feljegyzést kell
készíteni, amelyeket 5 évig meg kell őrizni. A csoportvezető feladata minden műszak végén egy Bugatéri
diszpécserjelentés készítése. Ebben szerepel a FAM-ról beérkezett, beszállított, kiszállított, kemencébe feladott brammák darabszáma. Az importált anyagok leszedését is dokumentálni kell, ahol fel kell tüntetni a
brammatípust, a minőséget, a hosszt és hogy mennyi darab került letárolásra.
A selejtezés is a raktár feladatai közé tartozik. Azokat az anyagokat, amelyeket az ezért illetékes bizottság elbírálása alapján nem felhasználhatónak ítélnek, visszaszállítanak az acélműbe, ahol feldarabolásuk
után acélhulladékként újrahasznosítják.
A belső forgalmazás egyik speciális esete, amikor a brammákat a raktárból csiszolásra kell átadni. Ez
gyakorlatban azt jelenti, hogy egy köszörűgép segítségével a bugát megszabadítják a külső rétegétől. Erre
azért van szükség, mivel bizonyos minőségek esetén az első brammák öntésekor a felület nem homogén,
felületi hibák fedezhetőek fel rajta. Az erre meghatalmazott személyek kérhetik a brammák darabolását,
melyet elsősorban két esetben alkalmaznak. Az egyik mód a bugajavítás, amely művelet során a hibás
szakasz levágásra kerül a brammából, a másik pedig a darabolás. Ezt akkor kell megtenni, ha egy vevői
rendelés rövidebb anyagból való teljesítést követel, azonban a kis mennyiség miatt nem indokolt egy adag
legyártatása. További feladat még, a melegsori termelés során keletkező acélhulladék, kemencesalak, valamint hengersori reve megfelelő kezelése és elszállítása. Ezeket nyitott vasúti teherkocsikba rakodják a
darukon található demág segítségével és visszaszállítják az acélműbe, ahol hulladékként − a selejtezett ter-
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mékekhez hasonlóan − újra felhasználják az acélgyártás során. Végül, a raktári üzemelés közben használatbavételre kerülnek hétköznapi és veszélyes hulladékok, amelyeket kezelni kell. Ezek megfelelő helyre való
eljuttatásáért a környezetvédelmi feladatokkal megbízott munkatárs felel. A külső brammaraktár területén
elsősorban meleg szeles időben jelentős a levegő porterhelése. Ennek megakadályozása érdekében napi két
alkalommal locsolóautó segítségével a fel kell locsoltatni a parcellákat.
A raktározás gazdasági vizsgálata
Sajnálatos módon az itt szereplő − a személyek juttatását illető − adatok megközelítőek, mivel erre vonatkozóan pontos adatokhoz nem jutottunk hozzá, valamint az adott munkakörön belüli bérek is eltérőek.
Ennek megfelelően saját ismereteinket felhasználva igyekeztünk a legpontosabb becslést adni. A személyi
állománynál a terület felsőbb vezetőit és az adminisztratív munkaköröket nem vettük számításba, mivel
a számuk és a bérezésük raktár teljesítménye és működése szempontjából irreleváns. Jelenleg közvetlenül a bugatérhez köthető munkakörökből − 4 műszak folyamatos váltó munkarendben − a következő
személyi állományra van szükség a feladatok elvégzéséhez a Meleghengermű Kemence üzem részéről: 5
csoportvezető, 18 bramma-raktáros, 15 darus. A portáltargoncák kezelői nem a Meleghengermű, hanem a
Szállítómű alkalmazásában állnak. Ezek a munkatársak 12/24-rendszerű műszakban dolgoznak és a folyamatos működéshez műszakonként 3 fő, tehát összességében 12 fő kezelő személyt kell biztosítani. Ennek,
az előbbiekben említett 50 munkavállalónak az éves bére a műszakpótlékkal és a munkáltató költségeivel
együtt, tehát a személyi jellegű ráfordítás 2015-ben megközelítőleg 214.700.000 Ft-ot tett ki. Ami a műszaki berendezések költségeit illeti, a belső raktárban található darukat kihagytuk a számításunkból, mivel
ezek a későbbiekben bemutatni kívánt megoldásban fix pontként szerepelnek, mert nem tekinthetők szűk
keresztmetszetnek, így nem kívánunk az üzemeltetésükön változtatni. Az anyagi jellegű ráfordítások legnagyobb százalékban a kültéri anyagmozgatás során jelentkeznek, elsősorban ennek alakulását szeretnénk
bemutatni. A portáltargoncák éves anyagfelhasználása és üzemeltetése a következően alakult a 2015-ös
évben:
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1. táblázat. A targoncák éves költsége 2015-ben.
Használat (%)

Üzemóra

Üzemanyag
felhasználás (L)

Üzemeltetés

Karbantartás

Összes ráfordítás

Portál targonca G-17

11,92

1139

12235,2

10 349 000 Ft

15 962 000 Ft

26 311 000 Ft

Portál targonca G-18

42,37

3832

39194,5

47 441 000 Ft

25 650 000 Ft

73 091 000 Ft

Portál targonca G-19

0

0

207,1

27 382 000 Ft

16 688 000 Ft

44 070 000 Ft

Portál targonca G-20

43,73

3575

55163,7

67 124 000 Ft

18 581 000 Ft

85 705 000 Ft

Kisegítő targonca G-21

0,81

73

1028,4

1 452 000 Ft

818 000 Ft

2 270 000 Ft

Kisegítő targonca G-22

1,16

111

1929,6

2 287 000 Ft

1 923 000 Ft

4 210 000 Ft

Forrás: ISD Dunaferr belső dokumentáció alapján saját készítés, 2016

Ez összességében 235.657.000 Ft, ami átlagosan 80 db/műszak bramma megmozgatásához volt elegendő. A bérköltség értékével összeadva ez 450.857.000 Ft-ot ad eredményül a raktár üzemeltetéséhez szükséges költségként 2015-ben, azonban ehhez mindenképp hozzá kell tennünk, hogy a tavalyi nem volt egy
kiemelkedő év a termelés szempontjából. Abban az esetben, ha összevetjük a 2012-as adatokkal, amikor az
éves meleghengerművi termelés meghaladta az 1.800.000 tonnát, a portáltargoncák költsége 368.330.000
Ft volt és ez 143 darab/műszak bramma forgalmazását jelentette. Ekkor elsősorban importált buga került
felhasználásra, mivel az évnek a jelentős részében csak az egyik kohó üzemelt. Ennek is köszönhetően jelentős többlet mutatkozik a 2015-ös költségekhez képest, mivel az import bramma forgalmazása többszöri
mozgatást követel, mint a helyben gyártott acélbuga. Ez az összeg a jelenlegi bérköltséggel számolva körülbelül 583.330.000 Ft-ot adna eredményül a tavalyi évre a 2012-as termeléssel és alapanyag felhasználással
számolva.
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A logisztikai problémák bemutatása
a. Emberi eredetű problémák:
Brammakeveredések: Elsősorban emberi tényezőnek tudható be. Ahogyan a raktározási folyamat leírásánál
ismertettük a bugák megkereséséért a brammaraktáros kollégák a felelősek. Azonban az azonosítás során
előfordul, hogy rossz anyag van megjelölve beszállításra és hengerlésre. Ez azért okoz gondot, mivel a jelenlegi szabványok megkövetelik a termék pontos eredetét, mert léteznek olyan minőségügyi átvételes (pl.
TÜV) szerződések, amelyeknél bizonyos brammák kizárásra kerülnek egy adagon belül. Ezek a későbbiekben hibás gyártásként jelenhetnek meg a rendszerben. Emellett a téves méret vagy minőség hengerlése
során (mivel a folyamatirányító rendszerek előre programozott módon felkészülnek az adott anyag fogadására a hengersoron) súlyos anyagi kár is okozható.
Szabad tárolás elve: A probléma lehetne módszerjellegű is, azonban inkább emberi tényezőre vezethető
vissza. A külső raktár parcelláiban az adagokat összetartással kell tárolni. Ez néhány esetben nem teljesül,
mivel a targoncavezetők a ki,- vagy beszállítás során annak érdekében, hogy a szállítani kívánt brammákat
elérjék, más bugákat is meg kell mozgatniuk, de a visszarakodás már nem minden esetben történik meg.
b. Műszaki jellegű problémák:
Karbantartás hiánya: A portáltargoncákat érinti elsősorban, de szinte minden berendezésénél elmondható, hogy a karbantartásra szánt összeg csökkentése nincs jótékony hatással a raktár működésére. Példaként
említenénk, hogy 2013-ban az átlagos rendelkezésre álló targoncák száma 2,76 volt, addig 2015-ben ez a
szám 1,93-ra csökkent. Ez többször vezetett a termelés megszakadásához.
Gazdaságtalan üzemeltetés: A rendelkezésre álló géppark elég elavult, így az üzem, - és kenőanyag felhasználás, valamint a karbantartási igény magas.
Szállítómű szűk keresztmetszete: Abban az esetben, ha mind a két kohó működik és az importbeáramlás is
folyamatos a mozdony és az elegendő személyzet hiánya miatt a FAM-on található brammaraktár megtelhet, ami az acélgyártás megszakadásához vezethet.
c. Anyagi jellegű problémák:
Azonosítási problémák: Az adagok azonosító számainak megfestéséért egy a FAM-on található automata
berendezés felel. Ennek működése során felléphetnek hibák, így a számok olvashatósága nem megfelelő.
Ekkor ezt ráfestéssel javítják, azonban a külső tárolás során ez a szám lekophat az időjárás hatására, így
nagyobb a valószínűsége a hibának.
Hibás termékek: Az acélgyártás vagy az öntés során előfordulnak hibák, melyek nem megfelelő összetételű
vagy fizikai tulajdonságú brammákhoz vezetnek. Ezek felhasználását csak az illetékes személy engedélyezheti.
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d. Módszer jellegű problémák:
Targoncák nem megfelelő kihasználtsága: Ugyan a karbantartás hiánya miatt ritkán fordul elő, de a géphasználat nem oszlik el megfelelően a berendezések között. Ez elsősorban a raktározási módszerek miatt
következik be, mivel például a kisegítő targoncák csak bizonyos magasságig képesek a brammákat mozgatni, így felhasználhatóságuk korlátozott.
Felesleges anyagmozgatás: A raktár gazdaságtalan működésének egyik legnagyobb okozója. Jelenleg az
import brammák szerelvényről való leszedéséért 75%-ban egy távolabbi raktár a felelős. Az onnan való
átszállítás teljes mértékben a portáltargoncák feladata. Emellett a belső és külső raktár között sok olyan
mozgatás történik, amelyeket egy új módszer segítségével jelentős mértékben lehetne csökkenteni.
Terület kihasználása: Annak érdekében, hogy a targoncák képesek legyenek megközelíteni a brammákat
bizonyos távolságra kell ezeket egymástól raktározni. Ez jelentős területet vesz el a teljes rendelkezésre álló
raktározási területből.
Raktárak burkolata: A belső betonozott terület lehetőséget biztosít, hogy több bugát lehessen egymásra rakodni, azonban a külső raktár területe salakos, így a kapacitása is kisebb és az időjárási körülmények akár
egyes rakatok eldőlését is okozhatják. Ekkor autódaru szükséges a brammák visszaállítására.
Javaslat a gazdaságosság növelése érdekében
A megoldási javaslatunkban egy raktár átalakítást és egy vonalkódrendszer bevezetését szeretnénk bemutatni. Mint már az előző fejezetekben ismertettük, hogy jelenleg adagszám szerint vannak rakatok képezve
a külső raktárban. Ennek megtalálását segítendő az SAP-rendszerben a parcellaszám-oszlop tartalmazza
az adott bramma helyét, azonban a portáltargoncák működése során ezek áthelyezésre kerülhetnek, ami a
rendszerben az esetek viszonylag nagy részében nem kerül frissítésre. Emellett a leggyakrabban használt
brammatípusok nem feltétlenül vannak a belső raktárhoz legközelebb. Jelenleg az egy kohós üzemelés
mellett nagy mennyiségű importalapanyag befogadása szükséges a Meleghengermű működéséhez, ennek
megfelelően a raktárban tárolt bugákat a következő módon kellene elhelyezni:
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3. ábra. Külső brammaraktár áttervezve, 1. verzió.

Forrás: Belső dokumentáció alapján saját szerkesztés, 2016.

A belső raktárhoz legközelebb a leggyakrabban használt B15-ös és B10-es import brammák elhelyezése
javasolt. A bejárattól távolodva az ukrán vagy orosz alapanyagokból a kevésbé használt, valamint a hazai
bugákat kellene tárolni szintén a használati gyakoriság alapján, a legtávolabbra eső parcellákat pedig tartalék tárolóknak kellene kijelölni, ahová bármilyen brammatípus lerakásra kerülhet szükség esetén. Mint
az előzőekben kifejtettük, problémát jelent a karbantartás hiánya, emiatt pedig a rendelkezésre álló portáltargoncák száma. Ez legtöbbször azért vezet a termelés megszakadásához, mivel a kisegítő targoncák nem
képesek a 8 buga magas rakatok kezelésére. Ennek érdekében létre kellene hozni olyan tartalék tárolókat
(pirossal jelölve), ahonnan probléma esetén az előbb említett targoncák is képesek az anyagmozgatásra.
Ennek mennyisége 4−5000 tonna bramma lenne, mellyel így nagyjából 2 műszaknyi termelést lehetne
biztosítani, amíg a hiba nem kerül elhárításra.
Az azonosítási problémák kiküszöbölésére szükség lenne egy az SAP-rendszerhez kapcsolt RFID-vonalkód rendszer bevezetésére. A hazai gyártású brammáknál a FAM-os személyzet lenne a felelős a címke
felragasztásáért, az importált brammák esetén pedig az öntecsraktár személyzetét kellene kijelölni erre a
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feladatra. Ennek köszönhetően a brammaraktáros a kezében lévő adatgyűjtővel, pontosan tudná, hogy a
bramma azonos-e azzal, amit ő keres, így kizárhatóak lennének a tévedések. Heti egyszeri leltár segítségével mindig pontos parcellaszámok szerepelnének a rendszerben, így a keresés folyamata is felgyorsulna.
Az előbbiekben ismertetett raktárrendszer kialakítása nem igényelne komolyabb ráfordítást. A következő meleghengerművi nagyjavítás alkalmával lehetőség nyílna ennek végrehajtására, mivel olyankor a
brammaforgalmazás mennyisége fele a szokásosnak. A megmaradt, kapacitásra szánt összegből megoldható lenne ez a feladat. A munkahelyek számán sem kellene változtatni, a jelenlegi szervezeti felépítés
megfelelő. Komolyabb összeget a vonalkódrendszer kiépítése emésztené fel. 30 adatgyűjtővel, a kulcsterületekre vonalkódnyomtatóval, oktatással és bevezetéssel nagyságrendileg 150.000.000 Ft-ba kerülne és
minimum három hónapot venne igénybe a kivitelezése. Összességében a megoldás, számításaink szerint
az összes művelettel együtt a 200.000.000 Ft-ot nem haladná meg.
Abban az esetben, ha a vázolt beruházás megvalósulna számításaink szerint az ésszerűbb elrendezésnek és a könnyebb, gyorsabb azonosításnak köszönhetően a portáltargoncák által megtett utat és ez által a
felhasznált üzemanyag mennyiségét 15−20%-kal lehetne csökkenteni. Emellett, mivel a kevesebb használat
kevesebb karbantartást is igényel, így ezen a területen is hatékonyabban működne a rendszer, ezzel járulva
hozzá a költségcsökkentéshez és az üzembiztonsághoz. A kalkulációt elvégezve azt kaptuk eredményül,
hogy a megoldás 6−8 éven belül térülne meg, függően a Meleghengermű éves volumenétől és elmondhatjuk, hogy az eredeti működéshez viszonyítva, minél nagyobb mennyiség kerül kihengerlésre, tehát a raktár
által tárolásra és forgalmazásra, annál nagyobb összeget lehet megtakarítani a vállalat számára.

Összefoglalás
A vállalkozás logisztikai tevékenysége megismerése során egyértelművé vált, hogy a vállalat versenyképessége, további fennmaradása döntő mértékben függ a logisztikai-, és raktár-gazdálkodási tevékenységektől.
A cég vizsgált területe működése minden eleme ezen logisztikai feladatokhoz kapcsolódik szervesen. A
cég csak úgy tud továbbra is a piacon maradni, ha alkalmazkodni tud az informatikai fejlődés irányához, és
szinte maximálisan ki tudja elégíteni a jelentkező belső és külső fogyasztói igényeket. A megfelelő működéshez szükség van folyamatos technikai-informatikai fejlesztésre is. A fejlesztések, átalakítások nem kevés
beruházással járnak, de ezek okos tervezéssel, körültekintő szervezéssel megtérülhetnek, és az eredmény a
sikeres működés, a vállalkozás fejlődése, a nyereség növekedése, a területi terjeszkedés állandó lehetősége.
A megoldási javaslatunkban egy raktárátalakítást és egy vonalkódrendszer bevezetését mutattuk be. Mint
már az előző fejezetekben ismertettük, hogy jelenleg adagszám szerint vannak rakatok képezve a külső
raktárban. Ennek megtalálását segítendő az SAP-rendszerben a parcellaszám-oszlop tartalmazza az adott
bramma helyét, azonban a portáltargoncák működése során ezek áthelyezésre kerülhetnek, ami a rend-
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szerben az esetek viszonylag nagy részében nem kerül frissítésre. Emellett a leggyakrabban használt bramma típusok nem feltétlenül vannak a belső raktárhoz legközelebb. Jelenleg az egykohós üzemelés mellett
nagy mennyiségű importalapanyag befogadása szükséges a Meleghengermű működéséhez. Az általunk
javasolt nagyberuházás, amely egy teljesen új rendszerű raktár létrejöttét biztosítaná, segítségével elérhető
lenne az egyik alapvető szervezeti cél, hogy a Meleghengermű elérje az évi 3 millió tonnányi termelést.
Bár maga a beruházás jelentős összegbe kerülne, de ahogyan a fejezet végén igyekeztünk bizonyítani, a
beruházás 6−8 év alatt megtérülne. Tenné mindezt úgy, hogy eközben egy jelentős volumennövekedést
biztosítana és ez által egy stabil, jól működő, gazdaságos logisztikai rendszer és közvetetten ugyan, de egy
ugyanilyen vállalat jöhetne létre.
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A klímaváltozás hatása a magyarországi
gabonahozamokra [1]
Összefoglalás: A kutatás célja egy olyan modell tesztelése, amely képes előre

jelezni a várható búza és kukorica hozamokat Magyarországon a klímaváltozás hatásait figyelembe véve.
A klímaváltozás gabonahozamokra gyakorolt hatásának vizsgálatát a 4M
mikro szimulációs modellel végeztük. A modell által becsült gabonahozam
eredményeket a tesztüzemi rendszer (FADN) hozamértékeivel (2001−2012)
vetettük össze. Megállapítottuk, hogy a 4M-modell nagy szórás mellett lényegesen nagyobb hozamértékeket számol, mint a tapasztalati adatok, ezért
a 4M-modell kalibrációja szükséges.
A következő lépésben a vizsgálatba vont üzemi minta kétharmadán módosítottuk a 4M-modell kalibrációját, majd a maradék egyharmad tesztüzemi gazdasággal validáltuk az újra kalibrált 4M-modell-hozameredményeket.
A validálás igazolta, hogy az elvégzett kalibrálási módszer jó volt.
Ezt követően az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) által is
használt három időjárási modell (ALADIN-CLIMATE, REMO, RACMO)
eredményeit felhasználva a 4M-modellel becsültük a gabonahozamokat a
2020−2050 időszakra.
Az ALADIN időjárási szcenárió bekövetkezése esetén a 2020−2050 közötti időszak átlagában a búzahozamok emelkedése (5,5 tonna), míg a kukoricahozamok csökkenése (3,2 tonna) várható. A RACMO modell esetén
mind a búzahozamok (2,8 tonna), mind a kukoricahozamok (4 tonna) csökkenése várható.
A REMO modell esetében a búzahozamok (3,2 tonna) csökkenése, míg
a kukoricahozamok (6,6 tonna) növekedése várható a jelenlegi hozamokhoz
képest.
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Mindhárom időjárási modell esetében eltérő hozam eredmények jelentkeztek, vagyis a különböző időjárási feltételek alapvetően meghatározzák a várható hozamokat, a búza és kukorica esetében a jövőben
jelentős hozameltérések adódhatnak attól függően, hogy melyik időjárási modell adatait használtuk.
Kulcsszavak: Klímaváltozás, gabonahozamok, 4M modell, klímaszcenáriók, alkalmazkodóképesség.
Abstract: The aim of this paper is to assess the climate change effects on wheat and maize yields using 4M

microsimulation production model.
The estimated cereal yields are compared with observed yields of farms participating in Hungarian
Farm Accountancy Data Network (FADN) in 2001-2012 and we found that 4M model overestimates the
cereal yields with high standard deviation. Therefore, we calibrated (2/3 observation of the FADN sample)
and validated (1/3 observation of the FADN sample) the 4M model.
The validation provided evidences that we obtained a better calibrated 4M model. After the new calibration of the 4M model we used this for estimation of future cereal yields for 2020 and 2050 period based
on three climate scenarios (ALADIN-CLIMATE, REMO, RACMO) provided by Hungarian Meteorological Service (Országos Meteorológiai Szolgálat, OMSZ).
In case of ALADIN climate scenario the increase of average wheat yields and the decrease of average
maize yields is estimated. In case of RACMO climate scenario we forecasted decreasing yields of both cereals. In case of REMO climate scenario, the forecasted average yield for wheat is decreasing and for maize
is increasing.
The climate effects on cereal yields are greatly depending on what climate changes are going to taking
place in the future, which climate model will be in effect in the next decades.
Keywords: Climate change, cereal yields, 4M model, climate scenarios.

Bevezetés
Magyarország a Kárpát-medencében a nedves óceáni, a száraz kontinentális és a nyáron száraz, télen nedves mediterrán éghajlati régiók határán helyezkedik el. Az egyes klímamodellek szerint a globális felmelegedés és klímaváltozás hatására a Kárpát-medencében a hőmérséklet a földi átlagnál valamivel gyorsabban
emelkedik a jövőben, különösen nyáron és ősszel.
Az éghajlat globális alakulásával párhuzamosan már egyértelmű változások mutathatók ki a hazai hőmérsékleti és csapadékviszonyokban. A hazánkra előjelzett változások a természetes ökoszisztémákat, az
erdőállományokat, a mezőgazdaságot, a vízgazdálkodást és az emberi egészséget egyaránt érintik.
A téma aktualitásából és globális jellegéből adódóan folyamatosan bővülő szakirodalom foglalkozik a
klímaváltozás hatásaival és adaptációs lehetőségeivel. Már az 1970-es években elkezdtek foglalkozni a kör-
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nyezet folyamatosan romló állapotával, ennek megakadályozására számos kutatás, regionális és nemzetközi megállapodás született. A későbbiekben a szerzők elsősorban éghajlati, közgazdasági, környezetvédelmi,
támogatáspolitikai és mezőgazdasági szempontok alapján vizsgálódtak. A fókuszban a klímaváltozás termelésre, valamint az ehhez kapcsolódó inputokra és outputokra gyakorolt hatása állt, valamint az, hogy a
változásokra rövid és hosszútávon milyen adaptáció lehetséges. Az előrejelzésekhez komplex, több modell
egyesítésével létrehozott programokat használtak.
Deepak és szerzőtársai (2015) növénytermelési statisztikai idősorokat használtak fel 13 ezer gazdasági
egységet figyelembe véve, az 1979 és a 2008 közötti időszakban, a főbb szántóföldi növények esetében.
Az eredmények alapján arra a következtetésre jutottak, hogy globális szinten a hozamingadozást 32−39
százalékban az éghajlat változékonysága mozgatja, ezen belül a hőmérséklet és a csapadék változása a legjelentősebb tényező. Továbbá megállapították azt is, hogy míg Kelet-Európában a búzahozamokra a hőmérsékletváltozás gyakorolta a legnagyobb hatást, addig Dél-Európában a melegstressz mellett a vízhiány is
gyengítette a hozamokat. Számításaik szerint Angliában a várható hozamokat 45 százalékban befolyásolta
a csapadék mennyisége, illetve a hőmérséklet. Franciaországban a terméseredményeket szintén a csapadékmennyisége és a hőmérséklet ingadozása, valamint az öntözés mozgatta elsősorban.
A Kiel Intézet (2011) munkatársai a klímaváltozás mezőgazdasági termelésre, a lakossági jövedelmek
alakulására és az élelmiszerbiztonság változására gyakorolt hatását vizsgálta globális szinten és Jemen államra vonatkozólag. A kutatás több modellt ötvözött. A szimulációs eredmények szerint az éghajlatváltozás okozta élelmiszerár-növekedés a GDP értékét is növeli, ennek hatására a mezőgazdaság teljesítménye
ugyan javul, ellenben a lakossági jövedelmekre és az élelmiszerbiztonságra negatívan hat. Kifejezetten Jemenre, a helyi éghajlati változásokat figyelembe véve a szimuláció kevésbé hozott megbízható eredményt,
sőt a globális szintű vizsgálattal szemben ellentétes változások jelentkeztek a hozamok, a GDP, valamint a
jövedelmek tekintetében.
Mitter és társai (2015) a klímaváltozás hatására bekövetkező változásokat kutatták a hozam, a bruttó árrés és a vetésforgó esetében. A vetésforgónál külön kitértek arra, hogy a klímaváltozáshoz lehet-e jól adaptálni a terményportfóliót, valamint az agrárpolitikai változások és a kockázatvállalás hogyan befolyásolja
az egyes évek vetésszerkezetét. Több modellt egyesítettek, így az Ausztriára vonatkozó éghajlati statisztikai
modellt, a vetésforgó szimulátort, egy biofizikai folyamatmodellt, valamint egy vetésforgó optimalizálási
rendszert. Ennek eredményeként megállapították, hogy azoknál a gazdaságoknál, ahol a klímaváltozás figyelembevételével alakítják a vetésforgót, ott nagyobb hozamok és bruttó árrés érhető el. Ebben az esetben
az átlagos terméshozam-növekedés 2−15 százalék, míg a bruttó árrés növekedése 3−18 százalékra várható.
Az eredményeket erőteljesen befolyásolja, hogy melyik régióban, milyen adaptációt és milyen kockázatokat vállal az adott gazdaság. Ausztria keleti részén, ahol a biomasszatermelés alacsonyabb, a bruttó árrés
magasabb lehet, mint Nyugat-Ausztria területein. Az eltérés a biofizikai és az agronómiai heterogenitással
magyarázható. A modell szerint amennyiben eltörölnék a támogatásokat, valamint emelnék a környezet-
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védelemre szánt összegeket, akkor a nitrogén terhelés ugyan 23−33 százalékkal csökkenne, de a terméshozam és a bruttó árrés is 18−37 százalékkal esne. Az egyensúlyt a környezetvédelmi támogatások növelése
állítaná helyre a gazdaság és a mezőgazdaság szereplői között.
Kirchner és szerzőtársai (2014) egy integrált modellt (IMF) használtak a klímaváltozás hatásainak elemzésére, figyelembe véve az agrárpolitikai környezet és a biofizikai feltételek regionális változását. Modellezésük során agroökonómiai, statisztikai, biofizikai, területhasználati, agrárpolitikai modelleket valamint a
mezőgazdasági termelést elősegítő indikátorokat integráltak 2025−2040 közötti időszakra vonatkozólag. A
modellezés eredményei szerint Ausztriában a mezőgazdasági termelői többlet marginális változását (-1%
és +1% között) az éghajlat határozza meg elsősorban. A keleti részen elhelyezkedő termőföldek gazdálkodóinál kisebb a termelői többlet, mint az alpesi legelőkön. Az agrár-környezetvédelmi programok pozitív
hatást gyakorolnak, mivel felhívják a figyelmet a célzottabb intézkedésekre és fokozzák a hatékonyságot,
az alkalmazkodás lehetőségét.
A Magyarországra vonatkozó publikációk többsége a globális felmelegedés hatására növekvő átlaghőmérséklettel és csökkenő, valamint változó eloszlású csapadékmennyiségekkel számol. Harnos (1998)
az OAGCM-modellel (kapcsolt óceán-atmoszféra általános cirkulációs modell), Bartholy és munkatársai
(2004−2005) pedig többféle programcsomaggal a hőmérsékletváltozás mértékére kereste a választ. Kertész
és szerzőtársai (1999) a globális felmelegedés eredményeképpen Közép-Európa délkeleti tájainak fokozatos szárazodásával számolt. Szalai (2004) szerint az aszályhajlam Európán belül a mediterrán térségben
növekszik és Magyarország éghajlata a déli szomszédos országokkal mutathat hasonlóságot.
A Klímapolitika (2006) kiadvány a PRUDENCE nemzetközi projekt előrejelzéseit mutatja be Magyarországra vonatkozólag. A vizsgálat az kutatta, hogy az 1°C-os globális átlaghőmérséklet-emelkedés mellett
hazánk hőmérsékleti viszonyai hogyan alakulnának. Ennek eredménye szerint: Magyarországon a globális
átlagnál nagyobb mértékű melegedés várható, mértéke erősen változó (legerősebb a nyár folyamán, és
leggyengébb tavasszal). A kutatás másik vonalát a 2071−2100 közötti időszakra szimulált várható évszakos
változás jelentette, bizonyos szélsőséges időjárási helyzetek gyakorisága mellett. Megállapították, hogy a
Kárpát-medence térségére az évi átlagnál nagyobb mértékű hőmérséklet-emelkedés várható, a csapadék
éven belüli eloszlása érdemben változhat, intenzitása pedig átlagosan emelkedhet. A hőmérsékleti szélsőségek tekintetében a fagyos napok számának érdemi csökkenése, míg a nyári hőség- és forró napok
számának érdemi növekedése várható.
2007-ben Magyarország a klímaváltozás egyre erősödő hatási miatt létrehozta saját Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáját a 2008−2025 közötti időszakra. Ennek legfontosabb célja egy hosszú távú program
kidolgozása volt a hazai klíma védelmére az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével, valamint
az alkalmazkodás képességének erősítésével. Lindmayer (2008) tanulmányában a hazai klímastratégia által
megfogalmazott célokat és az éghajlatváltozásra adható válaszokat mutatta be.
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A CECILIA Projekt keretében újabb eredmények láttak napvilágot hazánk közeljövőben várható éghajlatával kapcsolatban.
Szépszó és Horányi (2008) [2] az A1B üvegházgáz-kibocsátási szcenárió
alapján készített előrejelzéseket 2 modell (REMO5.0, ECHAM5/MPI-OM)
segítségével 2021–2050 közötti időszakra.
A fentebb említett módszerek általános jellemzője, hogy a klímaváltozás, azon belül is a hőmérséklet és a csapadék mennyiségének növekedése,
csökkenése a modellek eredményeire is jelentős befolyást gyakorol, ezáltal
az előrejelzések sok esetben bizonytalanok és egymástól eltérő eredményeket
adnak.
A klímaváltozás hatására az éghajlati övek kisebb eltolódásának eredményeképpen Magyarország átcsúszhat a fentebb említett három éghajlat valamelyikébe, ez pedig jelentős változásokat hozhat a növénytermesztésben.
Kutatás célja megvizsgálni, hogy különböző éghajlat szcenáriók bekövetkezése esetén milyen terméshozamok várhatók szántóföldi növénytermesztésben, ami elősegíti a termelők és döntéshozók felkészülését.

Kutatási módszerek és adatok
A kutatás célja egy olyan modell kifejlesztése volt, amely képes szimulálni a
klímaváltozás hatását a gabonahozamokra az elkövetkező három évtizedben.
Erre a célra fejlesztették ki a 4M termény szimulációs modellt. Alapját a CERES matematikai programozási modell adta, amely a magyar agrotechnikai
és környezeti feltételekhez igazodik. [3, 4] A 4M determinisztikus matematikai programozási modell napi adatokat használt fel. Az adatkört légköri,
talaj és növényélettani adatok adták. A meteorológiai adatok 10*10 km-es
rácsokon helyezkedtek el, ami egyhatod fokonként meghatározott rácspontokat jelent (Országos Meteorológiai Szolgálat által rögzített). A modellbe a
Magyarországon mért napi maximum és minimum hőmérsékleti értékeket,
illetve a napi csapadékmennyiséget használtuk fel. A helyi megfigyelésekből
származó meteorológiai adatok rácsának elkészítése a Meteorológiai Interpolációs Felszíni Homogenizált Adatbázison (MISH) alapuló Meteorológiai
Interpolációs Technika segítségével történt. [5]
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A talajhasználatra vonatkozó adatok a Talajvédelmi Információs és Monitoring Rendszerből (SIMS) származtak, amely lefedi az agyag, a homok és
egyéb organikus talajváltozatokat. A földhasználatra vonatkozó információkat a Nemzeti Földhasználati Adatbázisból gyűjtöttük, ezt a meteorológiai
cellákon belüli mezőgazdasági területek szimulálásra használtuk. A növényélettani adatokat fenológiai jellemzők és fázisok, maximális gyökérmélység,
napenergia felhasználásának hatékonysága, valamint fajlagos nitrogéntartalom szerint határozták meg a megfelelő szakirodalom alapján. [6]
Az agrotechnikai adatok, a vetésidő, a tőszám és a kijuttatott trágya men�nyisége minden növénynél az általános magyar agrotechnológia adottságoknak megfelelően határoztuk meg. A fentebb említett tényezők bevitele után a
modellt lefutattuk és az ennek eredményeként kapott becsült búza és kukorica hozamértékeket összevetettük a tényadatokat tartalmazó FADN-rendszer
értékeivel.
A nagy eltérések miatt, először az egyes üzemeket méretkategóriánként
rendeztük (10 hektár alatt, 10−20 hektár között, 20−50 hektár között, 100
hektár felett). Azt feltételeztük, hogy a tény és szimulált hozamadatok eltérése
az egyes méretkategóriákban változni fog, és lesznek kisebb hibával rendelkező méretkategóriák. A becsült és tényadatok között azonban az egyes méretkategóriákon belül továbbra is megmarad a jelentős különbség a tényadatok
és szimulált adatok között.
Mivel az adatok különböző szempontok alapján történő rendezése nem
hozott megbízható eredményt, így a magyar agrotechnikai és környezeti
adottságokhoz igazított terményszimulációs-modell és tesztüzemi rendszer
adatai közötti kapcsolat vizsgálatára többváltozós regressziót alkalmaztunk
(1):
	Yi = β0 + β1Ye,i + β2dYe,i + β3VCi + β4LQi + ei			
(1)
Ennek célja az volt, hogy megtaláljuk azokat a változókat, amelyek az időjárási tényezőkön túl jelentős befolyással bírnak a búza és kukorica hozamokra. A fenti egyenletben szereplő függő változónk a tényhozamok (Yi), független változóink az aranykorona érték (LQi), a becsült hozameltérés (dYe,i), az
összes ráfordítás (VCi), és a becsült hozam (Ye,i) voltak. A regressziós modell

56

Dunakavics

–

2016 / 8.

A klímaváltozás hatása a magyarországi gabonahozamokra
alapján a változók szignifikánsak voltak, vagyis szorosan meghatározták a független változók a hozamokat.
Ennek alapján kijelenthető, hogy a 4M modellben felhasznált 5x5 km-es bontású talaj-adatbázis nem tudja
leképezni a hazai talajféleségek változékonyságát (ezért lehet szignifikáns az AK-érték), másrészt a 4M modellben használt nitrogén-műtrágyamennyiség nem fejezi ki azt az agrotechnológiai ráfordításbeli különbséget, amely az egyes üzemek eltérő változó költségében testesül meg (ezért szignifikáns a változó költség).
A tény és a becsült hozamok között továbbra is jelentős eltérések mutatkoztak, ezért kalibráltuk a modellt. A kalibrálást a növényélettani modellekre jellemző mutatókkal (potenciális és vízstressz függvény)
végeztük. A minta azokat az üzemeket tartalmazta, amelyek legalább 5 évig szerepeltek az adatbázisban a
2001−2012-es időszakban. Az összes megfigyelt üzem a kétharmadánál végeztünk kalibrációt. A 4M modell futtatásakor a hiányzó éveket minden üzemnél átlagos agrotechnológiával helyettesítettük és minden
évben feltételeztünk vetést és betakarítást, ellenben a modell parlagnak tekintette volna a területet. A búza
vetési idejét szeptember 10-ben, a betakarítás idejét július 10-ben határoztuk meg. A kukorica vetési ideje
április 25. betakarítási ideje szeptember 30. volt. A kalibrálás során a 4M modell növényélettani mutatói
közül a fotoszintézis modulját változtattuk meg a potenciális és vízstressz függvény esetében. A potenciális
függvény meghatározza (2), hogy az aznapi növény által előállítható szervesanyag-mennyiségből mennyit
képes létrehozni a növény.
a∙SRAD∙(1-e-b∙LAI) 							(2)
ahol SRAD a sugárzást (MJ/m2), a LAI (leaf area index) a levélfelületi indexet jelöli. Az a és a b paraméterek
módosíthatók a modellben, a kalibrálás során csupán az a-t változtattuk.
A vízstressz függvény (3) a növény vízérzékenységét mutatja a 4M modellben, ahol WDEF (water deficit)
a vízhiányt fejezi ki (mm). Az a, b és c paraméterek közül csak a c paramétert módosítottuk a kalibrálás
során.
a-b∙WDEFc								(3)
A kalibráció során különböző mutatók változását figyeltük, a cél az értékek minimalizálása volt. A
vizsgált mutatók a következők voltak:
− átlagos hiba − a megfigyelt és a modellezett értékek közötti különbségek átlaga, célunk az átlagos hibaérték nulla legyen, ekkor a modell nem becsül sem alul, sem felül,
− négyzetes relatív hiba (root-mean-square error -RMSE) és a négyzetes hiba változása CV(RMSE) (coefficient of variation of the RMSE),
− tényhozam és becsült hozam közötti regresszióból származó meredekség és R2 mutató, célunk a meredekség minél közelebb legyen egyhez,
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− legfeljebb 2 tonnás és legalább 4 tonnás eltérést mutató megfigyelések aránya, célunk az első csoportban legyenek minél többen.
A kalibrálást követően a végső paraméterekkel a validáló mintán (üzemek
egyharmada) ellenőriztük a modellt, a kalibrálásnál említett mutatókat itt is
kiértékeltük, és összességében megállapítható volt, hogy a kalibráció eredményes volt, az összes mutató tekintetében javult a 4M modell eredményessége.
A kalibrált 4M modellel becsültük a jövőbeli gabonahozamokat, figyelembe
véve az OMSZ által alkalmazott regionális éghajlati modellek által adott jövőbeni időjárási szcenáriókat. Az ALADIN-Climate és a REMO, valamint a
RACMO modell a Kárpát-medencére, illetve a Közép-Kelet-Európai régiókra
különböző éghajlati forgatókönyveket szimulál. A modell 50 km-es, 25 km-es
és 10 km-es rácspontokra ad becslést, az 1951 és 2100 közötti időszakra vonatkozik, és a legfrissebb emissziós forgatókönyveket alkalmazza. A modell
eredményeit az 1961−1990 és 1971−2000 időszakban megfigyelései alapján
validálták, az előrejelzések 2021−2050 és 2050−2100-as időszakra készülnek.
[7] Ugyan a három regionális éghajlati modell alkalmazása lehetővé tette a
bizonytalanságok kiküszöbölését, de a pontosabb becslés érdekében az ENSEMBLES projekt regionális szimulációjának eredményeit, 25 km-es rácssűrűséggel alkalmaztuk. [8]

Eredmények
Kutatásunkban a vizsgált időszakban a búzatermelés esetén 7811 és a kukoricatermelés esetén 7615 megfigyeléssel dolgoztunk. A 4M modell a talajtani,
a légköri és a növényélettani adatok alapján búza esetében 4,21 tonna/hektár
hozamot, kukoricánál 6,5 tonna/hektár értéket becsült a 2001−2012 közötti időszakra. Az 1. táblázatból kiolvasható, hogy mindkét növény esetében
a modell felülbecsülte a várható átlaghozamot az FADN tényhozam adathoz
képest.
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1. táblázat. A búza és kukorica 4M modell becsült hozama és a tényhozamok adatai.
Búza leíró statisztika

Mintaszám Minimum Maximum

Átlag

Átlagos eltérés

0,400

8,871

4,161

1,277

0,360

7,930

4,215

1,562

-85,582

122,390

0,000

31,871

24 659

175 334

78 676

19 430

Mintaszám Minimum Maximum
0,190
13,980
0,180
15,450

Átlag
6,477
6,501

Átlagos eltérés
2,429
3,279

-95,476

213,745

0,000

44,118

33 244

219 044

103 700

27 140

tényhozam (tonna/hektár)
4M becsült hozam (tonna/hektár)

A becsült hozameltérése az átlagtól
Összes ráfordítás (forint/hektár)
Üzemek száma (db)
Kukorica leíró statisztika
tényhozam (tonna/hektár)
4M becsült hozam (tonna/hektár)
A becsült hozameltérése az átlagtól
Összes ráfordítás (forint/hektár)
Üzemek száma (db)

7811

7675

Forrás: FADN tényadatok 2001−2012, és saját számítás 4M modell becsült hozamok.

A jelentős becsült és tényhozamok közötti eltérése miatt megvizsgáltuk, hogy van-e összefüggés a becsült és a tényleges hozam eltérése, valamint az üzemek méretkategóriánkénti bontása között. A leíró statisztikát és az 1. és a 2. ábrát (scatter plot) összevetve látható, hogy a hozamok méretkategóriánként is
jelentősen szórnak, vagyis a becsült és tényleges hozamok viszonyában nincs mérhető változás a méretkategóriák változásával.
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1. ábra. A búza tény és becsült hozamainak alakulása.

Forrás: FADN tényadatok 2001−2012, és saját számítás 4M modell becsült hozamok.
2. ábra. A kukorica tény és becsült hozamainak alakulása.

Forrás: FADN tényadatok 2001−2012, és saját számítás 4M modell becsült hozamok.
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Következő lépésben lineáris regresszióanalízis paramétereivel korrigáltuk a 4M modell eredményeit.
Az alacsony korrigált determinációs együtthatók közepesnél gyengébb kapcsolatot jeleznek (2. táblázat).
Ez azt jelenti, hogy bár a független változóknak szignifikáns a hatása, de az így kialakított modell mégsem
tudta az átlaghozamhoz jelentősen közelíteni a becsült hozamot. Vagyis összességében megállapítható,
hogy a 4M modell további korrekcióra szorul, mivel nem tudja teljes egészében, pusztán a felhasznált N
műtrágya mennyiségével magába foglalni az egyes üzemek agrotechnológiájában megjelenő eltéréseket,
amelyeket a változó költség jól fejez ki. További tanulsága a modellépítésnek, hogy a 4M modell által felhasznált talajtani adatbázis nem elég pontos, mivel a talajtani tényezőket jelző AK-érték szignifikáns.
2. táblázat. A kiválasztott minta regresszió analízis eredményei.

Forrás: Saját számítás elsődlegesen a tesztüzemi rendszer adatai alapján
Megfigyelés: ***/**/*: statisztikailag szignifikáns, illetve 1%-os, 5%-os és 10%-os szintek

Mivel sem a méretkategóriánkénti bontás, sem a regresszió nem hozott megbízható hozameredményt
a 4M modell futtatásakor, ezért a modell kalibrálása és validálása mellett döntöttünk. A 3. táblázatban
összefoglaltuk a kalibrálás eredményét. Mindkét növény esetében a vízstressz és a szárazanyag-tartalom
előállítását változtattuk meg. Búzánál 28, kukoricánál 96 kalibrálási eredmény született.
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3. táblázat. A kalibrálás eredménye búza és kukorica esetében.

Kalibrálás
Búza
Kukorica

Módosított értékek
Potenciális (a
Vízstressz (c eh.)
eh.)
Meredekség
0 (kiinduló)
1
0,0022
0,5132
28 (eredmény)
1,6
0,0021
0,466
0 (kiinduló)
1
0,0027
0,7456
96 (eredmény)
1,7
0,0029
0,7638

Egyenlet

Hibamutatók

Verzió

Konstans
1,9952
2,3001
0,6342
1,4661

R2
0,1268
0,1465
0,3112
0,3203

Átlagos hiba
-0,024380644
0,084776269
-1,002979134
-0,054311766

RMSE
1,832201744
1,595311725
2,928044308
2,749377358

CV(RMSE)
44,16767067
38,45712031
45,49450898
42,71846999

Forrás: Saját számítás elsődlegesen a tesztüzemi rendszer adatai alapján.

A kalibráció után valamelyest javultak a determinációs együtthatók (3. táblázat). A kalibrációnál azonban az CV(RMSE) értékek változásának van jelentősége. Amennyiben ezek értéke 40 körüli, az alatti értéket vesznek fel, akkor már nagy biztonsággal elfogadható, hogy a modell jól becsüli az országos hozamokat. A 3. táblázatból kiolvasható, hogy kukoricánál 42, búzánál 38 lett az érték. Az ábrákat tekintve
pedig megállapítható, különösen a kukorica esetében, hogy az ideális grafikonhoz képest (tény és a becsült
hozam megegyezik) a kalibráció utáni CV(RMSE) értékek által alkotott grafikon egyre jobban megközelítette az ideális átlaghozam egyenest
Mindezek figyelembe vételével megállapíthatjuk, hogy a 4M modell az országos átlaghozam becslésre
alkalmas a kalibráció után. Ezt igazolják a validálási grafikonok is, ahol látható, hogy a kalibrációs és validált értékek szinte teljesen egybeestek.
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3. ábra. A búza és kukorica hozamok alakulása validálás után.

Búza 2001-2012

Modellezett hozam (4M)
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Kukorica 2001-2012
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Forrás: Készült a szerzők módelszámításai alapján.

Kutatásunk további részében a kalibrált és validált 4M modellt kívántuk felhasználni a jövőbeni meteorológiai viszonyok melletti búza- és kukoricatermesztés eredményeinek modellezésére. Ennek során
az ENSEMBLES-projekt keretében előállított 30−40 meteorológiai modell közül kiválasztottunk 3-at, és
ezeket hasonlítottuk össze egymással. A három modell adataival futtattuk a 4M modellt. A búza esetében
az ALADIN-modell által adott eredmények a legjobbak, közel 5,5 tonna/hektáros átlagos búzahozamot
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becsültek, ami jobb a jelenlegi (2000−2014) közötti országos átlagnál is, mely 4,08 tonna/hektár. Ezt követte a REGCM-modell alapján készült becslés, mely 3,1 tonna/hektáros becslést adott a búzára, végül a
RAGCM modell eredményei következtek, mindössze 2,8 tonna/hektáros eredménnyel. A relatív szórás
mindhárom modell esetében nagyságrendileg 25 százalékos, tehát érdemi szórásnövekedést tapasztaltunk
például az 1990−2014 közötti időszakhoz képest, amikor ez az érték 16 százalékos volt. Amint az 4. ábrán
is jól látható, még a legkedvezőbb ALADIN-modell esetén is 6−8 tonna/hektáros eredmények váltották
egymást 2−4 tonna/hektáros évjáratokkal.
4. ábra. A búzahozamok várható alakulása 2022−2050 között.

Forrás: Készült a szerzők módelszámításai alapján.

A kukorica esetében az előbbi sorrend jelentősen átalakult (5. ábra). Az ALADIN-modell esetében a
2022-2050 közötti időszak átlagos terméshozama 3,18 tonna/hektár volt, a RACMO-modell 3,99 tonna/
hektárt jelzett, míg a REGCM szerint a kukoricahozam 6,77 tonna/hektár volt (jelentősen meghaladta a
2000−2014-es átlagot 5,9 t/hektár). A kukorica esetében sokkal súlyosabb ingadozásokra lehet számítani
a modellek szerint a jövőben (5−6. ábra), mint a búza esetében: míg az 1990−2014 közötti időszak relatív
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szórása kukorica esetében 23 százalék volt, addig az ALADIN-modellnél 69 százalék, a RACMO-modellnél 50 százalékos a szórás, a REGCM-modellnél viszont csak 20 százalékos volt. A két előbbi modell durva
szóródása abból adódott, hogy míg a kedvezőbb években az ALADIN-modellnél is megtermett a 6−7 tonna/hektár kukorica, votak azonban olyan évjáratok, amikor 0−2 tonna/hektár közé esett a kukoricahozam.
Ugyanez igaz a RACMO-modellre, ahol nagyjából azonos arányban voltak az 5 tonna/hektár feletti és a 3
tonna/hektár alatti évjáratok.
5. ábra. A kukoricahozamok várható alakulása 2022−2050 között.

Forrás: Készült a szerzők módelszámításai alapján.

Összefoglaló
Kutatásunkban a 4M modell segítségével kívántuk becsülni a 2020−2050 közötti búza- és kukoricahozamokat. A kutatás folyamán a következő megállapításokat tettük:
− A 4M modell által becsült hozamok jelentősen eltérnek a tesztüzemi rendszerben található tényhozamadatoktól.
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− A becsült és a tényhozamok közötti eltérés csökkentése érdekében méretkategóriánként bontottuk a
tesztüzemi adatokat, azonban a méretkategóriánkénti bontás nyomán sem sikerült olyan csoportot azonosítani, ahol a hozamok közötti eltérés csökkent volna.
− Megvizsgáltuk, hogy a becsült és a tényhozamok közötti eltérés visszavezethető-e az egyéb tesztüzemi
paraméterekre. Ennek érdekében regressziós egyenletbe vontuk a tesztüzemi hozam- változóköltség- és
AK-adatokat, amelyek szignifikánsak voltak. Megállapítást nyert tehát, hogy a 4M modell nem tudja tökéletesen leképezni az agrotechnikai különbségeket, és nem tökéletes a modellezés során használt talajtani
térkép sem.
− Ezt követően a 4M modell belső paramétereit változtatva kalibráltuk a modellt a tényadatokhoz. A kalibráció eredményes volt, a hozamok szórása ugyan nagy volt, de a modell képessé vált becsülni az országos
átlagban bekövetkező változásokat.
− A kalibrált 4M-en való futtatás után drasztikus hozameltérések adódtak az ALADIN-, REGCM- és RACMO-modellek esetében, így a búza (5,5, 3,1, 2,8 tonna/ha) és a kukorica (3,2, 6,8, 4 tonna/ha) esetében. A
jelentős eltérések mellett megállapíthatóvá vált, hogy jellemzően nőtt az évjáratok közötti különbség, nőtt
a termésbizonytalanság és a termésingadozás.
− A 4M modell által becsült rendkívül nagy eltérések az egyes időjárási modellek egymástól jelentősen
eltérő jövőbeni becsléseiből fakadnak: míg az ALADIN-modell egy rendkívül szélsőséges, szubtrópusi
időjárást becsül komoly nyári aszályokkal és hőhullámokkal, addig a RACMO egy kiegyensúlyozottabb,
kevésbé meleg nyarakat hozó mediterrán klímát, míg a REGCM egy szolid csapadéknövekedéssel járó
kiegyenlítettebb (szinte óceáni) klímát jelez előre.
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