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A gazdaságinformatika szerepe a funkcionális élelmiszerek és a herbáriumok
felhasználásában, valamint a mikroregionális terek fejlesztésében 
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ÖSSZEFOGLALÁS

E tanulmány törekszik feltárni a gazdaságinformatika egyik lehetséges irányát, különös tekintettel egy olyan információs felszín kifej lesz -

té sére, amely biztosítja a gazdasági és a piaci szereplők igényének, valamint a felhasználói oldal szükségleteinek összehangolását. A tanulmány

a megszokottól eltérő szempontból közelíti a gazdaság feladatát, a profit fogalmát és ehhez kapcsolódóan az informatika szerepét. Összeha-

son lítja az ember hagyományos világképének és a jelenkori modern világképnek az alapállását, különös tekintettel a gazdaságra, a gyógyá -

szat ra és a táplálkozásra. Vizsgálja a gazdaságinformatika lehetőségeit a funkcionális élelmiszerek, és az egészség helyreállításának,

meg őrzésének összefüggésében.  A mikroregionális terek fejlesztésével kapcsolatban értékeli a herbáriumokkal kapcsolódó gazdaságinforma -

tika le hetséges szerepét a társadalmi kohézió, a közösségépítés, az oktatás és a gazdaságfejlesztés szempontjából. 

Kulcsszavak: gazdaságinformatika, piaci igény, profit fogalma, herbárium, hagyományos világkép, gyógyítás, egészségmegőrzés, funk -

cio nális élelmiszer, mikroregionális terek fejlesztése, társadalmi kohézió, gazdaságfejlesztés

SUMMARY

This study aims to define the concept and significance of herbarium in space and time. It compares the basic ideas of traditional and

modern paradigms paying special attention to medicine and nutrition. It examines the notion and role of functional foods in the light of paradigm

changes, health preservation, and healing. Concerning the improvement of microregional areas, it evaluates the possible role of herbaria in

creating social cohesion, community building, education, and economy improvement. 

Keywords: herbarium, traditional paradigm, medicine/healing, health preservation, functional food, the improvement of microregional

areas, social cohesion, economy improvement

BEVEZETÉS

Atermészetestérkörnyezetek,ígyazembertérkör-
nyezeteis,eredendőenegykülsőésbelsőszabályzók
általkiegyensúlyozottrendszer.Arendszerfennmara-
dásátazegyensúlyfolyamatosdinamikusjelenlétega-
rantálja. Ezen egyensúly alapját pedig a szabad és
egészségesinformációáramlás,információgyűjtésés
információ feldolgozás képzi. Ezeket az egymástól
eltérő,deegyensúlyi,egészségestársadalmirendsze-
reiben az alapelvek biztosították, illetve ezen alap-
elvekbőlfakadószabályzókésszabályrendszerek,más
szóvalazértékrend.Azegészségesértékrendre,mint
alapra épülő társadalom és a társadalmat létrehozó
egyénérdeke,ígyértékrendjeisszükségszerűenegye-
zik.Azegészségesértékrendűegyénekerősszerkezetű
„önszabályozó”,egyensúlyitársadalmatalkotnak,ami
azegyénésatársadalomszempontjábóliselsődlege-
senelvikérdés.Azerős,kiegyensúlyozottságraésfenn-
maradásratörekvőtársadalomirányítóinakfeladata,az
egyénhelyesalapelvekkelésértékrenddelvalóellátása
ésazelvekfenntartása.
Azinformációáramlás,gyűjtés,értelmezéstorzulá-

saazemberéskörnyezeténekrendszerébenszükség-
szerűenafennállótörékenyegyensúlyfelbomlásához
vezet.Következményesenhibásszabályrendszerekés
szabályzókjelennekmeg,melyekbetegegyéniéstár-
sadalmiértékrendet,leépülőtársadalmateredményez-
nek.Mindezazalapelvektévesértelmezéséből,vagy
azalapelvekhiányából,esetleghelytelenalapelvekből
fakadhat.
Ajelenlegitársadalmivilágrendirányítóalapelve

aprofitorientáltság,melynekértelmébenmindenem-

beriésegyéniértékrendáthághatóaprofitmegszerzé-
se,növeléseérdekében.Ebbenazelvikörnyezetbenaz
emberiscsakmennyiségiszempont,szükségesgond-
okozókéntvancsakjelen,amelynekelőállítása,fenn-
tartása,valamintfelszámolásaisprofitcsökkentő,tehát
zavarótényező.
Azemberarcúvilágképértékrendjeszempontjából

aprofitorientáltságalapelveezértegyénéstársadalom-
erodálóhatású.
Ebbőlkövetkezik,hogyaprofitésannaköncélú

növeléseazegészségesalapelvekkelrendelkező,ahar-
móniáratörekvőegyénéstársadalomszempontjából
értéktelen,helytelenalapelv.
Azemberiéletminőségétésamegtermeltprofit

mennyiségétegyideális,egyensúlyiállapothozérde-
mesarányítani.Bármelyikfelerősödik,azamásikgyen-
güléséhezvezet.
A gazdaság, ami társadalom egyik fenntartója,

egészséges,ideálisállapotábannemvakonhaszonelvű,
hanemjólszervezett,azemberhez,környezetéhezhar-
monikusanilleszkedikéshasznosságanemanyereség
elvtelenfokozásában,hanematársadalmiéskörnye-
zetiegyensúlyfenntartásábanmutatkozikmeg.Bizto-
sítjaazemberkéntlétezéshezésazemberiegészséghez
szükséges‘élettanialapjogok’megéléséneklehetősé-
gét.

MIKROREGIONÁLIS TEREK – FUNKCIONÁLIS
ÉLELMISZEREK

Ajelenkoregyiklegnagyobbmegoldandókérdései
közétartozikazélelmezés,agazdaságistabilitás,ajó
egészségiállapotmegteremtéseésatársadalmakegy-
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bentartása.Ezutóbbikülönösenfontos,mertnapjaink-
bansajnálatosfolyamatkéntatársadalomerodálódását,
atársadalmikohéziógyengüléséttapasztalhatjuk.Ezek
pedigavalóságosfejlesztésifolyamatokat,desokszor
afenntartástisakadályozzák,agazdaságitérbővülését
pediggyengítik.Egyresürgetőbbtehátagyakorlatban
ismegvalósíthatóújmegoldásokatadni,hiszenmamár
nyilvánvaló,hogycsakaprofitnövelésétfigyelembe
vevőmegoldásokjellemzően,atársadalomnélkülöz-
hetetlenösszetartását,apiacipozíciókat,azinnovációs
folyamatokat,atermészeti,környezetiharmóniátgyen-
gítik(Sinóros-Szabó,2014).Avázoltproblémakörsi-
keresmegoldáshozaztakérdéstkellmegválaszolni,
hogymiértéshogyanjutottatársadalomazegyensú-
lyiállapotábólabbaakibillenthelyzetbe,hogyaprofit
fontosabbávált,mintazemberiésakörnyezetiténye-
ző.Aválaszagazdaságjelenlegiszerkezeténekkiala-
kulásábankeresendő.Atermelőioldalfeléarégebbi
időkbenazt,hogymitésmennyittermeljenaztvagy
közvetlenülafogyasztóközölteatermelővel,vagya
közvetítőéselosztószereppelbírókereskedőioldal
közvetítetteatermelőfeléafogyasztóioldaligénye
szerint.Ígyafogyasztóakereskedőnkeresztülkom-
munikáltéshatároztamegapiaciigényétatermelőfe-
lé.idővelezatermészetszerűenműködőrendszermeg-
változott,mertmegszűntekazokafogyasztókérdekeit
védő,aprofitelburjánzásátgátlószabályzók,amelyek
akereskedelmioldalprofitorientálttörekvéseinekkor-
dábantartásáravoltakhivatottak.Ezzelpárhuzamosan
pedigazokaszabályzókismegszűntekmelyekazem-
berilétegyensúlyosmegéléséhezszükségesalapjogo-
katbiztosították.Efolyamateredményekéntnapjainkra
akereskedelmiszférahatározzameg,hogyatermelői
oldalmitésmennyiérttermeljenésafogyasztóknak
mitésmennyiértszükségesmegvenniük,hogyazha-
talmasextraprofitotrealizálhasson.Ezaszemléletma-
napságazéletmindenterületenmegtalálható,ahadi-
ipartólagyógyszeriparig,azélelmiszeripartólazegész-
ségügyig,amezőgazdaságtólazoktatásig,ésígyto-
vább.Mivelakereskedelmioldal–szabályozásnélkül
–gátlástalannáválik,hiszencsakahaszonszerzéselé-
gítiki,ezérthajlamánálfogvaigyekszikprivilégizált
helyzetétfokozniéstörekszikaztfenntartani.Azirá-
nyításmegszerzésénkeresztülbiztosítjaazehhezszük-
ségeshatalmat.Akereskedelemvilágképébennincs
helyeazemberiértékeknek,anormálisemberiszük-
ségleteknek, az egészségnek, a lelki fejlődésnek, a
hosszú,boldogéletnek.Akereskedelemmozgatórugóit
ilyenformábanrideg,önzőéskapzsicélokműködtetik,
egyszóbasűrítveazemberiostobaság.Ezértkellértel-
metésembericélokatadniakereskedelmiszférának
szabályzóksegítségével,hogyhasznosszereplőjele-
hessenatársadalomnak,ésnegondolja,hogyatársa-
dalomfelettáll.
Amegoldástkeresővezetőigondolkodásmódez

eddigjellemzőennagytársadalmakban,nagyterekben
gondolkodvapróbáltmegoldásttalálniatermelői,ake-
reskedelmiésafogyasztóioldalkiegyensúlyozottegyütt-
működésére.
Azújmegoldásoklehetőségétkeresveakutatókés

fejlesztőkfigyelmeazonbanamikroregionálisterekre
ésazoktársadalmárairányult.Etérkörnyezeteket,mint
alapegységekettervezikfejlődővéváltoztatni.Ejelen-
tősváltoztatásokfeltétlenüligénylikafejlesztésrendszer-

szerűtársadalmi-,természeti-,gazdaságiéshumánkör-
nyezetekbenvalóértelmezésétésafejlesztésiirányok
ésmegoldásokmeghatározását(Sinóros-Szabó,2014).
Amikroregionálisterekegyensúlyosműködtetésesem
képzelhetőelazakadálytalan,torzításmentesinformáció-
áramlásnélkül.Ehhezamikroregionálistársadalom
termelői,kereskedelmiésfogyasztóiszereplőinekgaz-
daságiésgazdálkodási szempontból is tudniukkell
egymásigényeiről,lehetőségeiről.
Ajelenkoremberéneknemújdonságazinformati-

karobbanásszerűésmegállíthatatlanfejlődése.Ennek
afejlődésnekegyikigenhatékonyhozadékalehet,az
élelmiszertermelőiágazat,afogyasztói,illetvefelhasz-
nálóioldalésazőketösszekötőkereskedelmiszerep-
lők igényeinek dinamikus összehangolhatósága. A
gazdaságinformatika,olyannyitottinformációsfel-
színeketképezhet a társadalom tagjai számára, ami
többekközöttgarantáljaaműködőtársadalmirendszer
önszabályozását,ésaszereplőkharmonikusegyütt-
működését.Ezekenazinformációsfelszínekennem
csakakeresletiésakínálatioldalösszehangolására
adódhatlehetőség,hanemolyaninformációkszabad
áramoltatásárais,amelyekatársadalmatalkotóegyén
számárabiztosíthatjákazegészségesebbéletvitelt,többek
közöttatáplálkozás,egészséghelyreállításésegészség-
megőrzésszempontjából.

Azegyénrészeazökoszisztémának,tehátszükség-
szerűentáplálkoznikényszerül,aminemcsakgazda-
ságiéskereskedelmiszempontból,hanemazegészség-
ügyszempontjábólisfeladateléállítjaazegyéntésa
társadalmategyaránt.Atáplálkozásánkeresztüllehe-
tőségadódik,hogybefolyásolhassukazegyénegészsé-
giállapotát.Ahagyományvilágképébenagyógyászat
szemszögébőltekintveatáplálékeredendőengyógy-
szer,vagyisazétkezéselsődlegesenazemberegész-
ségének,harmóniájánaklétrehozásáraésfenntartására
való.Ezalehetőségnemszűntmegaletűntkorokso-
rán,csakaszemléletmódváltozott,amiazebbőlfaka-
dóésehhezkötődőismeretekháttérbeszorulásátered-
ményezte.Atáplálékésatáplálkozástekintetébenis
jelentősszemléletmódváltásonmentkeresztülazem-
beriség.Atradícióvilágképébenaz,hogyegyember
mit, hogyan és miért fogyaszt el táplálék gyanánt,
lényegeseneltéramaimegközelítéstől.Eztbizonyítja,
hogyabuddhista,ataoistaésahinduvilágképben,me-
lyekbenahagyományosgyógyászativilágképjelentős
részbenmegmaradt,atáplálkozásésminden,amiezzel
összefügg,gyógyászatimódszerkéntkerülalkalma-
zásra.Egyógyászatirendszerekaztisállítják,hogyaz
egyensúlyitóleltérő„beteg”állapotoktúlnyomórész-
benahelytelentáplálkozásnakköszönhetőenalakul-
nakkiésatáplálkozáshelyesmegválasztásávalabeteg,
kibillentállapotokmegelőzhetőek(Vasant,1991).A
táplálékok funkcióját ezzel egyértelműen a helyére
teszikavilágképükönbelül,vagyisazttekintikélelmi-
szernek, amellyel a táplálkozás eredményeként az
egyensúlyiállapotothelyreállíthatják,illetvefenntart-
hatják.
A táplálékésa táplálkozás tekintetében jelentős

szemléletmódváltásonmentkeresztülazemberiség.A
modernszemléletmódmárnemegységesszemlélettel
közelítiazélelmiszerfogalmát.Atáplálékokatalkotó-
részekszempontjábólértékeli,ahogyazembertis.Egy
tápláléknakazértékétazhatározzameg,hogymennyi
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benneafehérje,aszénhidrát,azsír,azásványisó,avi-
tamin,afolyadékésszilárdösszetevő,illetveaméreg-
anyag tartalom. A működő emberi testet is ennek
megfelelőenjellemziésegyegészségesnekstandard-
izált átlaghoz viszonyítja.Az ettől eltérő értékeket
betegségként kezeli és a túlzásba került, vagy lec-
sökkentfaktorokatigyekszikkiegyensúlyozni,amihez
a táplálkozástudományt és az élelmiszeripart hívja
segítségül.Azemberiségrészeazélővilágnak,ezért
létének fenntartásához táplálkoznia kell. Az elfo-
gyasztotttáplálékmennyiségeésminőségeközvetlen
hatássalvanegészségiállapotára.
A rendelkezésére álló élelmiszerekmennyisége,

összetételeésazadotttársadalomtáplálkozásiszoká-
saialapvetőenmeghatározzákazottélőkfizikaierőn-
lététésmentálisállapotát(nagyetal.,2008).Ezzel
párhuzamosana„nyugatimedicina”isegyreinkább
elfogadottnaktekinti,hogysokbetegségahelytelen
táplálkozásnaktudhatóbe.Ennekköszönhetőenjelenik
megnapjainkbanafunkcionálisélelmiszerekfogalma.
Efogalom1984ótalétezik.EkkordolgoztákkiJapán-
banazilyentípusútermékekelőállításánakkoncepció-
ját.Azvoltazalapmotiváció,hogyazéletszínvonal
növekedésévelegyretöbbidőskorú,tagjalettatársa-
dalomnak.Kondíciójukat,egészségiállapotukatkíván-
tákilyentípusútermékekrendelkezésrebocsájtásával
javítani.1991-benaJapánbanszületettdefinícióhozaz
Euilletékeseiméghozzátették,hogyolyanélelmi-
szerek,amelyekjobbegészségiállapotot,vagykedve-
zőbbközérzetetbiztosítanakés/vagycsökkentikabe-
tegségekkialakulásánakakockázatát.Ma,amikoraz
emberiéletértelménekalapvetőkérdéseiújrafelmerül-
nek,ésatradícióbanrejlőgyökerekutánkutatazem-
ber társadalmi szinteket is érintően, szintemagától
értetődőtermészetességgeljelenikmeg,csakamaikor
stílusábanafunkcionálisélelmiszerfogalmaésfelada-
ta.Egyhazaifelmérésszerintalakosságaligegyne-
gyedetudjacsak,hogyvalójábanmikazokafunkcio-
nális élelmiszerek. lényegüket legjobban kifejező
válaszerreaköltőikérdésreaz,hogyolyanélelmisze-
rek,amelyeknemcsakegyszerűentápanyagok,hanem
egészségvédő,és/vagybetegségmegelőzőhatássalis
rendelkeznek(Hodossi,2013).Azélelmiszerekelőál-
lításatekintetébenlényeges,hogytisztázásrakerüljön
afunkcionalitásszempontjából,hogymitésmiértte-
kinthetünkélelmiszernek.Erreadnakválasztaherbá-
riumok.
Amikrokörnyezetbenmegnyilvánulóemberegyéni

lehetőségeiazismereteifejlesztésénkeresztültárulkoz-
nakfel,ésezelőnyösenbefolyásoljamegélhetésétis.
Aherbáriumokebbőlaszempontbólnyernekújralétjo-
gosultságotamikrokörnyezetben,mintlehetségesala-
pokatársadalomfejlesztésben,agyógyászatbanésa
gazdaságformálásban.
Atársadalmakazegyénenkeresztülépülnekfel,

ezértkellakutatásokésfejlesztésekcélkeresztjébeaz
egyéntállítaniésezekeredményeitfelhasználvaésaz
egyénreadaptálvaolyanlehetőségbirtokábajuttatniőt,
amelysegítségévelhasznosépítőkövelehetamikro-
ésamakrotársadalomnak.ideálisesetbenaherbáriu-
moksegítségévelolyankörnyezetiésgazdaságipoten-
ciáltlehetelérni,amiválasztadhatajelenkorégető
egészségügyi,táplálkozásiésgazdaságikérdéseire.A
mikroregionális terekfejlesztésénekeredményeként

újramegjelenhetazideáliskörnyezettelharmonikus
egységbenélőésgondolkodóvilágképűember.Ma-
napságazegységesszemlélettelbíróorvostudomány,
gyógyszerészetésbotanikaegymásratámaszkodóhár-
masaeltűnőbenvan,ésezzelfeledésbemerülnekaz
ezekethordozóherbáriumokis,pótolhatatlanűrthagy-
vamagukután.Azembertegységbenszemlélővilág-
képtőlegyretávolodó,gyógyszerpiacottámogatóaka-
démiaiorvoslásatársadalombizalmátelvesztenilátszik.
A herbáriumokat még két jelentéstartalom és szerep
szempontjábólérdemesmegvizsgálni.Azelső,amisza-
badfordításbangyógynövénytárnak,tárolónakértel-
mezhető,valójábanagyógyszertárakelődjénektekint-
hető.Megtalálhatóakvoltakaháztartásokban,sokszor
azalmáriumokrészeként,aholacsalád,vagyközösség
mindazokatahatássalbírószárítottnövényeket,növé-
nyirészeket,rövidendrogokat,ésazazokbólkészített
gyógyhatású szereket tartotta, amelyek az egészség
helyreállításánakmindenkoribiztosítékáulszolgáltak.
Emellettaherbáriumokmegtalálhatóakvoltakagyó-
gyítók,füvesemberek,orvosok,ésgyógyítóközpontok
gyógyszertáraként,melyek sokszor komoly értéket,
sokszorkereskedelmialapotképviseltek.Harmadikje-
lentésként herbáriumnak volt tekinthetőmaga az a
terület,aholagyógynövényeket,termesztették,illetve
aholazokgyűjtésrekerültek.Ezeka„kertek”aháztar-
tásokbanakonyhakertekrészekéntisjelenvoltak,de
nemelhanyagolhatóakazokanagyméretűgyógynövény-
kertek,melyeketsokszorvárosok,illetveazokgyógyí-
tóintézményeiésgyógyászatiiskoláktartottakfenn
(Kmeth,2013,2014).

MIKROREGIONÁLIS TEREK – HERBÁRIUMOK

Aherbáriumokaktuálisinnovációspotenciálthor-
doznak,amelytöbbsíkotegybefogóankihatazegész-
ségügyagazdaságésazoktatásterületeire.Hagyomá-
nyosértékeketképviselésnemzárjakiamodernku-
tatásoklehetőségét,sőtkútfőtjelentaszintetizálószán-
dékútörekvésekszámáraatudománykülönbözőterü-
leteitérintve.átfogó,egységesvilágképújraalkotását
generáljaésszellemihátteretképesnyújtaniamikrore-
gionálisterekgazdaságiésegészségügyistabilizálásá-
hoz,azelmaradotttérségekfejlesztéséhez.Afunkcio-
nálisélelmiszerfogalmánakaherbáriumokrendszere-
zőelveszerintiértelmezésével,újrafogalmazásávala
táplálkozástudományszintehatártalankutatásilehető-
ségekhezjuthat.Amikroregionálisélettereknekaher-
báriumokolyanfejlesztésilehetőségettudnaknyújtani,
amelyekegyszerreképesekazegyén,amikro-ésa
makroközösségszámárahasznothajtanianyagiésnem
anyagisíkonegyaránt,ígyhathatóssegítségetjelent-
hetnekazelmaradottrégiókfelzárkóztatásához.Aher-
báriumokraépíthetőfeldolgozórendszerekésazahhoz
kapcsolódókereskedelmifaktorokamakroközösség
számáraisjótékonyhatásúak.

KÖVETKEZTETÉSEK

Aherbáriumok,atáplálkozás,agyógyászatésa
mikroregionálisterekésazinformációskovásznakte-
kinthetőgazdaságinformatika,szintézisbenkezelése
nemcsakfelbecsülhetetlenanyagiéserkölcsihaszonnal
járna,deéletminőségjavító,közösségfejlesztőhatása
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ishatalmastávlatokatnyithatnatársadalmiszinten.A
herbárium,mintrendezőelvkörészerveződőregioná-
listerekönállóságot,létbiztonságotésezzelkiutatje-
lenthetnekajelenlegikilátástalangazdaságitendenci-
ákból,valamintjavítjákazoktatásésafoglalkoztatott-

sághelyzetét.Aszorosankapcsolódószükségesinfor-
mációsrendszerekvisszahatvaamikroregionálisterek
fejlesztéséregenerátorailennénektovábbiinnovációk-
nak.

AgrártudoMányi KözlEMényEK,2015/63.
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