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A megadott maximum 8 oldal terjedelmi korlát miatt a Bevezetés, az Új és újszerű tudományos 

eredmények és az Összefoglalás fejezet ami elfér, tekintve, hogy a Módszertan valamint az 

Eredmények összefoglalva 27 oldalt tesznek ki, valamint a felhalmozott adatmennyiség, táblázat, 

valamint az azokban benne lévő programozás, szimuláció stb. kb. ¼ GB helyet foglal el, mely 

természetesen a CD-n megtalálható. 

1 Bevezetés 

A dolgozat egy 1999-től végzett kutatómunka ívét mutatja be, mely a hatékonyságszámítástól 

kezdve az előrejelzéseken át, az ágazatilag integráltnak tekinthető agrárszektor-modelleken és az 

IIER
1
-en keresztül vezetett vissza az előrejelzésekhez és azokhoz a statisztikai adatvagyonokhoz, 

amelyek hozzáférhetők és ezáltal kutatások és előrejelzések alapjául szolgálhatnak.  

Ezen dolgozat megírásának eredeti (a címben is deklarált) célján (hatékonyságszámítás és 

szektormodellek) túl a következő, évezredváltáson is átívelő „jelenségek” motiváltak: (Jelenségeken 

a mezőgazdaságban zajló folyamatok és kialakult helyzetek értendők.)  

Az első három jelenség Kapronczai 2003-as PhD
2
 disszertációjának tézisfüzetéből (Kapronczai, 

2003) származik. 

1. jelenség: (l. tézisek 2. fejezet): 

„A nyolcvanas évek végének átgondolatlan deregulációja, amikor a meglévő 

adatgyűjtések, adatbázisok közül – meggondolatlanul és elhamarkodva – több olyat is 

megszüntettek, amelyek hiánya a későbbiekben megbosszulta magát. 

Az a téves vélekedés, hogy a piacgazdaság körülményei közt csökken az információk 

mennyisége iránti igény. (…) 

Végül, de nem utolsósorban, hogy „bonyolultabbá” vált az agrárágazat, amelyet az 

információs rendszereknek meg kell jeleníteniük. Ezen egyrészt azt értem, hogy míg 

korábban 3-4 ezer gazdaság teljes körű megfigyelésével képet lehetett alkotni az 

agrárgazdaság szinte egészéről, ma ennek tízszeresét kellene megfigyelni ehhez. Másrészt 
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szabályozottabbak és követhetőbbek voltak a termékpálya kapcsolatok, amely ugyancsak 

könnyebbé tette a valós folyamatok megjelenítését.” 

A vázolt deregulációs folyamat (pl. adatgyűjtések leállítása) konjunktúra mellett pozitív megítélésű 

is lehet. A negatív megítélés akkor kezd általában előtérbe kerülni, mikor a szabályozatlanság 

miatt/mellett piaci zavarok (pl. túltermelés, hiány, külső import megjelenése, export lehetőségek 

zsugorodása, stb.) jelennek meg, fokozódó sérelmek tűnnek fel és ezek (akár világméretű) válsággal 

egészülnek ki. Általános ismereteink alapján 2008 őszétől válság van, és pl. 2012 második 

negyedévében is erősödő visszaesésről (pl. Magyarország 0,7% az első negyedévre, majd 1,2% 

GDP
3
 csökkenés negyedév/negyedév alapon) számolt be a KSH

4
 (KSH, 2012). Tehát a negatív 

szcenáriók kockázatát (mely a potenciális pozitívumokat jelentősen meghaladja) csak a 

deregulációs folyamat visszafordításával - pl. az agrárszektor-modellezés rendszer szintű 

bevezetésével és az alapján történő szabályozással - lehet érdemlegesen minimalizálni. 

2. jelenség: (lásd Kapronczai tézisek, 5. tézis): 

„A pénzügyi és jövedelmi viszonyokat elemző információs rendszerek tudományos 

vizsgálatakor megállapítottam, hogy ez az a terület, ahol a leginkább ellentmondásosak 

napjainkban a rendelkezésünkre álló adatok. Az APEH adatbázis számtalan 

bizonytalansági tényezőt rejt magában. Ez az alapadatoknak megbízhatatlanságából 

adódik. Az adóbevallásra kötelezett, könyvvitelt vezető vállalkozásoknak ugyanis 

számtalan lehetőségük adódik jövedelmeik „elrejtésére” az adózás elkerülése- vagy 

minimalizálása érdekében, ami a valós pénzügyi folyamatokat alig tükröző adatbázis 

létrejöttét vonja maga után.” 

Az APEH
5
/NAV

6
-adatbázis önmagában nem bizonytalanságot rejt, hanem a rekonstruálhatóság 

hiányát tartalmazza. Ugyanis az adózás fő módszere az önbevallás, melyet adónemenként, 

időszakonként kell teljesíteni. Ez a teljes adómentességtől, azaz bevallási kötelzettség mentességtől, 

az évenkénti egyetlen egy bevalláson keresztül (pl. őstermelő esetén, ha az árbevétel kisebb, mint 

600 eFt, akkor alanyi ÁFA
7
 mentesség áll fenn) terjedhet a havi rendszeres bevallási igényig (pl. 

ÁFA, munkabért terhelő adónemek, stb.). Értelemszerűen a NAV bevallásai nem terület alapon 

szerveződnek, így 500 hektár művelt terület mellett is elképzelhető, hogy évi 500 eFt értékű kimenő 

számla keletkezik. Addig, míg ezt nem tudja a NAV tényszerűen cáfolni, addig a gyanúgenerálás 

(pl. csalásfelderítés) potenciálja alacsony marad. Ellenben a szektormodellek és azok üzem/termék 

elszámolásainak (oszlop és sor) kötelező bevezetésével a potenciál jelentősen növelhető lenne – 

önellenőrző önbevallás alapon. 

Egy másik problémaréteg jelen esetben az, hogy a KSH felé tett adatszolgáltatásra nem mindenki 

kötelezett a mezőgazdaságban (sem), így elvileg sincs esély arra, hogy bárki adatait 

összehasonlítsunk/összevezethessük a KSH/AKI
8
 és a NAV felé tett adatszolgáltatásokkal. Az 

inkonzisztenciák kiszűrésére intézményi (lásd: konzisztencia bizottság, MIMIR tanulmány, (Pitlik, 

és mtsai., 1998)) és szabályozási keretek hiányoznak, de az agrár-szektormodellek létezése óta 

módszertani hiányosságról már nem beszélhetünk. 

3. jelenség: (egy 2011-es cikk, ami az AKI egy akkor friss tanulmányából indul ki): 

„A gazdákra vonatkozó adórendszer nem ösztönöz sem a bevételek, sem a kiadások 

kimutatására, emellett csak minimális társadalombiztosítási befizetés keletkezik - írja a 
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 GDP: Gross Domestic Product, az ország határain belül létrejövő termék és szolgáltatás hozzáadott értéke általában 

egy naptári év alatt 
4
 KSH: Központi Statisztikai Hivatal 

5
 APEH = Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a VPOP és APEH összevonása előtt) 

6
 NAV =  Nemzeti Adó és Vámhivatal (a VPOP és APEH összevonása után) 

7
 ÁFA: Általános Forgalmi Adó, a nemzetközileg hozzáadott értékadónak (VAT) ismert általános forgalmi adó  

8
 AKI: Agrárgazdasági Kutató Intézet, korábban AKII: Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet 



3 

 

Napi Gazdaság. Ezt támasztja alá, hogy a 2007-től megszigorított vagyonosodási 

vizsgálatok hatására például az egyéni vállalkozók bevallásaikban egyik évről a másikra 

megduplázták a kimutatott jövedelmüket, miközben bevételeik csak 12 százalékkal nőttek. 

A tb-befizetések elmaradása hosszabb távon komoly szociális feszültségekhez vezethet. A 

tanulmány szerint a gazdák jelentős, 40-60 milliárd forintnyi támogatást kapnak a 

kedvezményes adórendszeren keresztül, amely az általuk igénybe vett agrár- és 

vidékfejlesztési, illetve egyéb támogatások harmadával-negyedével egyezik meg.” (Napi 

Gazdaság, 2011) 

Gyakorlatilag az előző (2.) jelenségből eredeztethető minden. Az igénybe vett támogatás nagy része 

garantált EU
9
-s támogatás, annak harmada/negyede az, amit 40-60 milliárd Ft-ra tesznek. 

Összehasonlítási alapként az állami kamatkiadások 2012-ben 1.049 milliárd Ft-ot (azaz 7%-ot) 

tettek ki (MTI; gazdasagiradio.hu, 2011), a költségvetés összes kiadása pedig 14.899,8 milliárd Ft 

(100%) a 2011.11.28-án elfogadott 2012-es költségvetési trv.alapján. Vagyis egy ebben a 

disszertációban külön nem vizsgált, de vizsgálatra érdemes gazdasági alaphelyzettel állunk 

szemben, azaz a „sok kicsi sokra megy” elv alapján minden milliárdos tételre illik a költségvetés 

tervezése/monitoringja kapcsán odafigyelni. 

4. jelenség: 2011-ben megjelent lerövidített hír szerint a mezőgazdaság GDP-hez való 

hozzájárulása 3%, ami az uniós átlag kétszeresét teszi ki (agroinform.hu, 2012). Általános 

ismereteink szerint korábban ez az érték (pl. 80-as évek) 10% fölött volt. Az agroinform-ot 

idézve „a teljes agrobiznisz - ide tartoznak a gazdálkodókat kiszolgáló, a mezőgazdaság 

számára alapanyagokat előállító iparágak és a termelő javait fogadó, azok feldolgozásával 

foglalkozó ágazatok - pedig a hazai gazdaság 15 %-át teszi ki” (agroinform, 2012). 

Ennek a 3%-nak a tényszerű megítélése, mint sok vagy kevés, valószínűleg főképp nézőpont 

kérdése. Historikus általános ismeretek alapján kevés, EU-s átlag alapján pedig sok. Ennek a 

tényszerű megerősítése vagy cáfolása lenne, ha kötelező jelleggel kellene mindenkinek elszámolnia 

a tevékenységével és aggregáltan látszana a korrekt érték. 

5. jelenség A következő idézet egy online újság (index.hu, 2011) 2011-es cikkéből származik 

melynek címe: „A gabona harmadát ÁFA –csalók forgalmazzák”: 

Szakértők szerint az is egyre inkább elterjedt módszer - és megfogni is ezt a legnehezebb -, 

hogy a csalás és jövedelemeltitkolás már a termelőknél elkezdődik. A megtermett gabona 

egy részét eleve letagadják és később feketén, legtöbbször készpénzért értékesítik a jól 

bevált, pár hónapos kereskedőcégeken keresztül. Ezek természetesen már számlára adják 

tovább az árut, ám az áfa megfizetését vagy bevallását már elmulasztják. Az adóhatóság 

többnyire a kereskedői lánc végén álló legnagyobb szereplők ellenőrzésével kezdi, de mire 

eljut a lánc elején álló fantomcégekhez, addigra ezek a vállalkozások már rég befejezték 

tevékenységüket. (index, 2011) 

Ennek hatására 2012. július 1-től a NAV bevezeti a fordított adózást a gabonák ÁFA-jára, ami 

ténylegesen kiiktatja ezt a fajta elkövetési módot, viszont a kiváltó okot, ami az alapvető 

élelmiszereket is sújtó általános ÁFA kulcs EU-ban kiugróan magas volta, helyben hagyja, sőt az 

általános legmagasabb adókulcs 2012-re még nőtt is 2%-kal, ami a további szürke és fekete 

gazdaság erősödését okozhatja. 

6.  jelenség Az EU égisze alatti 27 országban eltérő érdekek mozgatják az éppen aktuális KAP-ot. 

A jelenlegi „nem szabályzunk” (Székely, Cs., 2011) állapot, a déli országokban és nálunk sem 

vezetnek stabilitáshoz, ami a termelt mennyiségek időjárásfüggő hullámvasútja és a bevetett 

területek változása csak felerősít. 

A 27 országban érvényben lévő KAP sem egységes, mindenhol van nemzeti mozgástér, amivel csak 

azt érték el, hogy a gazdag(abb), alapesetben iparosodottabb országok megfelelő módon tudják a 
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saját mezőgazdaságukat védeni/szubvencionálni, míg a kevésbé gazdagok nem tudják, vagy nem is 

akarják. Így teljesen más az attitűdje egy szektoron belül lévő francia, német, spanyol, olasz vagy 

magyar gazdálkodónak. Ezt, valamint a KAP időszakos reformjait és bizottsági döntéseit bármilyen 

hosszabb időtávú szimulációba beépíteni komplex kihívás, akárcsak a felelősségteljes tervezés. 

Pedig ez utóbbi lenne az alapja a rövidebb és hosszabb időtávú hatékony gazdálkodásnak. Jelen 

dolgozat ezen utóbbi gondolathoz járul hozzá azzal, hogy a hozamok, területek és árak éves 

változása az eddig ismert pontossági szinteknél nagyobb, azaz már hasznosítható mértékben 

előrejelezhetők ex-post számítások alapján. A vizsgált terület a mezőgazdaságon belül a 

(szántóföldi) növénytermesztés, mely az időjárás által a leginkább befolyásolt. 

Mindennemű PhD dolgozat célja, új vagy újszerű eredmények elérése. Hiába vannak új és még 

újabb tudományos eredmények, ha: 

- egyrészt ezek hibás (nem teljes, invalid, stb.) adatok alapján kerülnek kiszámításra, majd 

látnak napvilágot, 

- másrészt a valóság sokkal összetettebb, mint a létrehozható modellek, 

- harmadrészt a valóság bizonyos pontokon torzított, mely esetenként pl. egyedisége folytán, 

nem modellezhető, 

A Kapronczai (2003) által írtak alapján a korábban 3-4 ezer gazdálkodó helyett jelenleg mintegy 87 

ezer megfigyelendő egység van (http://miau.gau.hu/fadn terület=HU, minden szűrő = összes, év 

=2009)), így azok ténykedésének nyomon követése többszörös munkamennyiséget feltételez. 

Megbízható adatok hiányában lényegében lehetetlen, illetve ha lenne is megbízható adat, akkor 

celluláris automataként (emergens rendszerként) lemodellezni mindet, hogy ki mit és miért tesz, 

úgyszintén a lehetetlen kategóriába esne. 

A téma meghatározó része, az ökonómiai modellek, azon belül az agrárszektor modellek (ágazatok, 

hozamok, ráfordítások és azok szintje, input és output árak, input és output felhasználás elszámolása 

zárt rendszerben) pedig ugyanennek a problémának az országos, illetve akár EU-szintű 

leképezésével foglalkozik. 

Ezen témakör vizsgálata során, illetve a modellek „fejlődésén” keresztül lehet a legjobban látni, 

hogy időben dinamikus leképezés esetén sem lehetünk biztosak benne, hogy: 

- valóban a valóságot modelleztük le, 

- az alkalmazott belső logika, ténylegesen megfelel a valóságnak, 

- az esetleges levezetett állapot ténylegesen ideális (egyensúlyi) állapot-e. 

Az „Agár-Szektor-Modellek” (röviden ASZM-ek), előnye, hogy szinte egész országok 

agrárszektorait képesek az adataikkal leírni. Tehát itt egyben látható szinte minden lényeges ágazat 

adata. Tervező módszer (pl.: MTP, azaz Munkatáblázatos Programozás, ágazatok területi 

optimalizációjára szolgáló módszer) itt is használható, csak persze a felbontástól függően 

regionális, országos vagy akár EU27 méretben. A cél itt annyi, hogy megfelelő belső modellel (ami 

maga a modell lelke – programozásban az algoritmus) elég jól lehetne a bonyolult, összetett 

valóságot lemodellezni +1 évre, +2 évre, + x évre, ha minden befolyásoló tényező szerepelne. A 

valódi probléma, ezen modellekkel, hogy a modell által visszaadott értékek, mint „endogén 

változók”, nagyrészt a modellbe inputként beadagolt „exogén változóktól” függenek – és ezen 

exogén változók, nagyrészt lineáris trendek vagy/és szakértői vélemények alapján kerülnek 

kiszámításra. Soha senki sem validálta ezen exogén változók értékeit, és a modellek validálása sem 

azt jelenti, amit bárki első körben gondolhat erről.  

A szakirodalom szerint, viszont még a validálás kritériumai sem egyértelműek, tehát nem 

egyértelmű, hogy ugyanannak a modellnek a futtatási eredményeire más „szakértők” ugyanazt 

mondanák, és ezen túl pedig ugyanazt értenék alatta. 

Számunkra az ASZM-ek elsődleges tanulsága a bennük rejlő adatvagyon és maga az adatstruktúra. 
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Majd amikor itthon rendelkezésre áll pl. SAPS (Single Area Payment Scheme, az EU területalapú 

támogatásának angol mozaik neve) támogatott tábla szintig (pl. MEPÁR=? böngésző, 

http://www.mepar.hu) minden termelési-, input-, ráfordítás és ár adat, akkor jön el az a lépés, hogy 

a modellek belső algoritmusait kell finom hangolni, illetve a dolgozatban előrejelzésként bemutatott 

módszerek közül a megfelelőt beilleszteni. Ezen beillesztésen pedig azt kell érteni, hogy az eddig 

„exogén változóként” aposztrofált, és eddig többnyire lineáris trend alapon kiszámított értékek 

valóban jók legyenek (irány és értékhelyesek) és ennek következtében a modell is ténylegesen jó 

értékeket adjon vissza, mint előrejelzés, mint szimulációs futtatás, vagy mint szcenáriós futtatás. 

Ezen dolgozat deklarált célja azt bizonyítani, hogy lehetséges az ágazatokat leíró „sarokkövek”- 

(hozam, ár, terület) értékeinek, viszonylag elfogadható jóságú előrejelzése szemben az eddig 

használt lineáris trenddel, mely a vizsgálatok során összesen 9,73%-ban bizonyult jobbnak a 

többivel szemben. Más szóval a fundamentumok helyreállítása az elsődleges cél, a modellekbe 

beépített allokációs szisztémákat és algoritmusokat egyelőre nem kell bolygatni. 

Az előrejelzések jóságának a tényleges megalapozása, alapvető a tervezési módszerek 

alkalmazásában illetve jövőbeli tervezéshez. Lehet, hogy bizonyos ideje megszűnt az explicit igény 

ilyesmire, de versenyhelyzetben és a jelenlegi eszkalálódó helyzetben (EU és világméretben 

megvizsgálva) egy hiteles jövőkép alapján történő „helyes” döntés, jelentős előnyt jelenthet 

bármelyik gazdálkodó/vállalkozó számára. Az állam számára pedig felkészülési időt adhat, ha már 

nincs különösebb szabályozás, de vannak esetek mikor mindenki az államtól vár 

megoldást/segítséget. 

A korábbi gondolatokon túl, a DEA (Data Envelopment Analysis) hatékonyságszámítás úgy 

kapcsolódik a témához, hogy alapesetben tisztán technikai hatékonyságokat számol, ahol az 

inputtényezők árai, mint monetáris befolyásoló hatás (pl.: 90-es évek inflációs nyomása itthon) nem 

játszik szerepet. Ennek az a jelentősége, hogy stabil árfolyamrendszer esetén, jól számítható minden 

termelő egység (DEA-ás terminológiával élve: DMU – Decision Making Unit, azaz Döntéshozatali 

Egység) tényleges hatékonysága, ami a mérettel összhangban jelentős eltéréseket adhat a 

jövedelmezőségben bármilyen termelési ágazatban. Hosszabb távon minden gazdaságnak, 

országnak és az EU-nak is fontos, hogy az erőforrásokat lehetőleg a leghatékonyabb módon 

használja fel. A DEA alapú hatékonyságszámítás egy hozadéka, hogy az inputok súlyozása révén 

kvázi termelési függvények jönnek létre, melyek a tervezésben is hasznosíthatóak lehetnek, de 

ebben az esetben az előrejelzésekhez hasonlóan a jövőbeli hiányzó DEA hatékonyság az, amit 

akkor előre kellene tudni jelezni/jósolni. 

A hatékonyságszámítás fontossága ott is megmutatkozik, hogy agrárszektormodellek építése 

közben McCarl (McCarl, 1982) javaslata alapján Jonasson és Appland (Jonasson, L.; Apland, J., 

1997) is csoportosítani kezdi az üzemeket, melyben az egyik szempont az adott üzem hatékonysága, 

ugyanis az „általános átlagos üzem” a valóságban nem létezik. Ezen gondolat mutatja meg, hogy 

mennyire összetett problémáról van szó és, hogy a problémakör az alapstatisztikai adatgyűjtéstől 

kezdődően az Agrárszektor Modellekig terjed és a kettő közt szinte mindent felölel (elszámolások, 

termelési függvény, hatékonyság, előrejelzés, elszámolások). 

Beazonosítható problémák és feladatkijelölés a korábbiak alapján: 

1. A szektormodellezésben is felmerül a ténylegesen nem átlagos „farm” problémája ami szinte 

minden termelési egységre igaz. A szektormodelltől úgy jutunk el, a termelési egységekig, 

hogy aggregált (ország, régió) modellezés esetén, szembe kell nézni azzal, hogy egy egész 

országot/régiót egy üzemnek feltételezni, az általánosságban túlzott magas szintű 

absztrakcióval jár. Ezt kivédendő a megfigyelt/reprezentatív mintában szereplő termelési 

egységeket is csoportosítani kell, ami egyik esetben a hatékonyságuk alapján történik, de az is 

valójában csak ágazatonként reális. A tényleges megoldás, minden termelési egység 

megfigyelése lenne, de az meg a jelenleg ismert 87 ezres termelői bázis miatt nem 

kivitelezhető. Az általánosan ismert és használt DEA eljárás annak időigénye miatt, 

alapvetően alkalmatlan bármilyen ilyen felhasználásra, tehát elsődleges cél annak kiváltása.  

http://www.mepar.hu/
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2. A jelenlegi adatgyűjtés és ellenőrzés elégtelensége miatt szükséges lenne egy egységes 

minden ágazatra alkalmazott adatgyűjtési módszertanra, termelési, hozam, input, ráfordítás és 

áradatokkal. Az egyik alapvető kritérium nem más, mint hogy a javasolt módszertan 

adaptálható legyen bármilyen méretre és bármilyen méretű vállalkozásra, vagy területre. 

3. Az agrár-szektormodellezés és tervezés esetén az exogénnek ismert változók (sarokszámok: 

ár, hozam, terület) előrejelzésének, és azok értékeinek validálási problémája. A jelenleg 

használt általában („kvázi”) lineáris trend alapú előrejelzés helyett jobb alternatívákat kell 

felmutatni.  

4. Minden előrejelzett értéket validálni kell. Ennek be kell épülnie az előrejelző módszertanba. 

A validálás lépcsőit kell meghatározni és alkalmazhatóvá tenni azokat. 

5. Ezen ténylegesen jobb alternatívák azok, amelyek a széles körben ismert tervező 

módszerekhez azok „exogén” adatait szállítani tudják és ezen módszerek ezektől az adatoktól 

válnak ténylegesen értéktöbblet előállításra képesek. 

2 Új és újszerű tudományos eredmények 

A bemutatott munka során a következő konkrét eredményeket lehet nevesíteni. 

1. A DEA hatékonyságszámítási eljárás egy olyan megoldását sikerült előállítani, mely az eredeti 

megoldás egy kezdeti ún. multiplikátor formulájából kiindulva a számított hatékonysági értékek 

összegének maximumát keresi (az eredeti sok célfüggvényes feladat megoldása helyett), mely 

így az eredetihez képest szigorúbb, de sokkal egyszerűbb és főképp gyorsabb futtatási 

megoldást kínál. 

2. A SPEL adatbázis kibontása, oszlop és sorirányú elszámolások leprogramozása. A SPEL mint 

keretrendszer (adatszerkezet) lehetőséget ad akár parcella/tábla szintű elszámolásokra is. Addig, 

míg a 40 ezer termelőtől (a közvetítőktől és az elsődleges nagyfelhasználóktól) nem követeljük 

meg, hogy SPEL logika szerint (oszlop és sor) el tudjon számolni a termékeivel és felhasznált 

ráfordításokkal, addig a bevezetésben említett problémák (adócsalás a termelői szinttől, 

spekuláns terményfelvásárlások, nem ismert termék mennyiségek az országon belül stb.) 

továbbra is fönn fognak állni.  

3. Konzisztencia 

o Elsőfajú (teljes) konzisztencia: az inputok és azok áraiból húzott (2002-ben trend alapú) 

előrejelzések értékei nagyfokúan korreláltak (azonos irányba mutattak és nagyon jó 

közelítésben voltak) az előállított outputokhoz és azok áraihoz. - tehát véletlenek nincsenek, 

több input esetén nagy valószínűséggel több lesz az output is, ha drágábbak az inputok, 

akkor drágább az output is. 

o Másodfajú (részleges) konzisztencia: csak önmagához képest mérhető az adott jelenség (pl. 

idősorok) és annak a mennyisége. Ez így egyfajta plauzibilis állapot, mikor a kapott értéket 

az azt megelőzők alapján lehet csak minősíteni. Értelmezhető értéken (értelmezési 

tartományon) belül van és a feltételezhető változás is elfogadható. 

4. Előrejelzések: Rendszerbe foglalásba került a vizsgált 4 módszerrel (trend, hullám, 

hasonlóságelemzés - COCO, fundo chartista) azonos adatbázison ex-post módon végrehajtott 1 

évre történő előrejelzések eredményei. A lineáris trend, mint általánosan használt módszer az 

elsődleges értékelési szempont szerint (év/év alapon növekedés, csökkenés vagy esetleg 

stagnálás találata) mindössze 9,73%-ban bizonyult legjobbnak. A hullámfüggvényes közelítés 

46,46%-ban bizonyult a legjobbnak négy közül. A vizsgálatok során maga a rendszerbe foglalás 

egy jelentős eredmény, azaz ennek segítségével adható meg, hogy országonként, növényenként 

és annak jellemzőiként melyik módszer használata javasolható vagy vethető el ezen 4 vizsgált 

közül. 

5. A helyes előrejelzések segítségével válhat bármilyen tervező módszer ténylegesen 

értéktöbbletet nyújtó eszközzé, hiszen a sarokpontok nélkül (ár, hozam, terület), nincs mihez 
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ténylegesen optimalizálni. Az előrejelzett értékek súlyozása az átlagos találati aránnyal pedig a 

Bayes-tételhez hasonlóan, a tényleges értékhez közelíti az alá vagy fölé becsléseket.  

3 Összefoglalás 

A dolgozat első részében egy széles körben ismert hatékonyságszámítási eljárás (DEA) lassú, 

időigényes lefutásának a kiváltása volt a cél és a kiváltás pedig az eredmény. A hatékonyság, mint 

első számú gazdasági érdek mindenkor jelen van, tehát kikerülni nem lehet. A saját munka a DEA 

egy eredeti kiinduló egyenletének újrafelhasználása volt, mely igaz, hogy több változóval dolgozik, 

de azt viszont nem kell n*10.000 vagy n*100.000 (n: a termelő egységek száma) lépésben 

újraszámolni, tehát a mindennapi életben garantáltan gyorsabb megoldást tud adni. 

A következő részben a SPEL adatbázisra és SPEL logikában végzett elszámolásokra, mint 

standardok megteremtésére kell tekinteni, hiszen ezek révén (értelemszerűen ezek adaptálásával) 

mindent mérhetővé lehetne tenni, és ezen rendszeren keresztül begyűjtött alapadat sokaság (akár 

tábla szintig) lehetne az alapja a következő résznek, a konzisztens előrejelzéseknek és az ezen 

alapuló okszerű tervezésnek. Maga a SPEL elszámolási logika egyértelműen az EUROSTAT illetve 

ASA/IAP Bonn együttműködésének az eredménye, de a benne levő adatvagyon kibontását és a sor 

és oszlopirányú elszámolásokat senki se nézte végig vagy ellenörízte (univerzálisan minden ország, 

minden év, minden ágazat kombinációra), hogy azok helyesek-e. Azaz volt egy jelentős, teljes EU 

és a 2004-ben csatlakozó országokra kiterjedő fejlesztés, melynek az eredményeként létrejövő 

adatbázisokat, elszámolásokat és szimulációs modelleket senki se vizsgálta/valdálta egészen 2000 

és 2001 nyaráig. Ez történt meg 2000 nyarán, és a meglévő elszámolások futtatásából világosan 

látszik, hogy itthon az elvárt statisztika készítés eredményeként előállt adatbázisból végrehajtott 

elszámolások sem tetszőlegesen helyesek/zártak. Ezért van szükség a standardok megteremtésére 

akár SPEL, akár módosított SPEL logika alapján, hogy minden tekintetben zártan lehessen 

elszámolni naturálisan és monetárisan is minden termelő tevékenységgel. Ebből a saját munka 

eredménye az, hogy SPEL séma, azaz a benne lévő adatbázisok kibontása és elszámolások 

leprogramozása után világosan állítható, hogy ezen elszámolási logika, itthoni általános bevezetése 

után, kizárólag rohamos transzparencia növekedéssel szembesülhet majd minden érdekelt, mely a 

bevezetésben említett problémák miatt elengedhetetlen lenne. Az elszámolási logika zártsága révén 

önellenőrző jellegű benne minden, azaz ennek ismeretében megalkotható lenne egy adaptált SPEL 

is, a könnyebb bevezetés miatt.  

A szakirodalmi részben legnagyobb súlyt adó agrárszektor-modellek rész azt kívánta bemutatni, 

hogy teljes szektorokat leírni képes rendszerek valóságot közelítő belső modelljétől (annak statikus, 

dinamikus egyensúlyi, egyensúlytalan stb.) függetlenül, akkor használhatók jól, ha ezen modellek 

eredményei a modellezett/szimulált vagy szcenárióként futtatott „jövőt” adják vissza. Mivel ez 

egyáltalán nem bizonyított (amit viszont láttunk, abban ennek az ellentettjét láttuk, pl. CAPRI 

futtatás eredménye 2013-ra) ezért a kézenfekvő megoldás az, hogy a modellek szempontjából 

általánosan exogénnek tekintett jövőbeli értékeket kell jól megadni / előrejelezni tudni. Tehát egy 

alapvetően helyes belső logikával megírt (agrár-szektor) modell, jó bemenő exogén adatokkal, 

képes lehet jól modellezni a várható történéseket, de akkor azt előtte ex-post módon validálni kell. 

A validálás előtti nulladik lépés, pedig az exogén értékek előzetes ex-post validációja. Ez történt 

meg bemutatott munka második, úgymond „konzisztens és plauzibilis” előrejelzéssel foglalkozó 

részében. Ez arra kívánt rávilágítani, hogy a mezőgazdaságban annak főképp a növénytermesztési 

ágában az úgymond sztochasztikus folyamatok sem feltétlenül kiismerhetetlenek a döntéshozatali 

folyamatok információigényének pontosságára vonatkozó elvárások tekintetében, amennyiben a 

75% körüli iránytalálat (mint új eredmény) értéknek fogadhatók el.  

Ez a része a munkának az, aminek szervesen kellene beépülnie minden tervezési folyamatba a piaci 

és állami résztvevők körében és ez alapján esetenként egyeztetni a várható események előtt. A 90-es 

években, ezen célokból jött létre például a Piaci Rendtartás és intézményei (pl.: ARH, AIK, stb.), 

majd 2004-től a korábbi intézményrendszer integrálódott az MVH-ba, akik 2004.05.01-től kezdve 

az  EU „doktrína” óta végrehajtó, ellenőrző és főképp .kifizető ügynökségi funkciókat látnak el 
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Az EU csatlakozás előtti időszak egyik jellemző „megoldása” az ún. „bomba hatástalanítás” volt, de 

ez sem egyszeri és egyedüli eset volt, és mindre az utólagos válságkezelés a legjobb leírás. Ezek 

megelőzésére megfelelő beválású előrejelzésekkel fel lehet(ne) készülni. A vizsgálatok szerint 

esetenként 75%-os vagy akár jobb beválású iránytalálattal, de ahhoz értelemszerűen kooperációra, 

párbeszédre és egyeztetésre lenne szükség az érdekelt felek között, nemzeti és EU szinten egyaránt 

megfelelő időközönként, avagy sürgős esetben ad hoc jelleggel, de akkor sem utólag. 

Az egyeztetések pedig, a mezőgazdasági termelést (növénytermesztés esetén) parcella szintig leíró 

rendszer adatain alapulva történhetnek, azaz egy megvalósult adatbázis/adattárház lehet az 

elsődleges cél, ami a mezőgazdasági termelés adatvagyonával történő gazdálkodást, az adatvagyon 

ok és célszerű felhasználásának a lehetőségét teremtené meg. A további fejlesztések, pedig ezen 

adatvagyon parcellaszintű hozzárendelésével lehetségesek, azaz terület alapú előrejelzések, 

elővetemény alapú növényjavaslat, ezek alapján gazdálkodónkénti terület optimalizáció, a 

futtatások alapján pedig országos vetésterv, ami ha időben rendelkezésre áll, hagy időt a 

felkészülésre is a minden érdekeltnek, főképp az államnak/EU-nak. 

 


