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1. Bevezetés 
Az első fejezetben bemutatásra kerül a szakdolgozati témaválasztás indoklása, 
mely egyben hűen tükrözi a kiinduló alaphelyzetet, ezt követően az elérendő 
célok kerülnek felsorolásra, majd pedig a megszólítani kívánt célcsoport 
valamint az elvégzett munkától várható hasznosság ismertetésére kerül sor. A 
fejezet a dolgozat szerkezeti felépítésének bemutatásával zárul. 

1.1 Motiváció 
Lakóhelyem ide s tova 20 éve Eger városa, mely világszerte ismert jó borairól. 
A jó bor alapja a kiváló minőségű szőlő, amely megtermeléséhez szakértelem és 
nem utolsó sorban elhivatottság szükséges. Személyes tapasztalatom, hogy a 
helyi termelők alázattal végzik a munkájukat és mindent megtesznek a borvidék 
jó hírének fenntartása érdekében. Néhány éve egyik jó barátom, aki maga is 
szőlősgazda azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy adjak neki gépvásárlási 
szaktanácsot. Az általa sugallt bizalom irányomba mélyen motivált és azonnali 
cselekvésre sarkallt: úgy a meglévő tudásom hatékony felhasználásával, mint 
ezen tudás további elmélyítésével kapcsolatban. 

1.2 Cél 
Az aktuális gazdasági helyzet, valamint a megbízó igényei szerint az 
elsődlegesen elérendő cél egy olyan komplex elemzési rendszer felállítása, mely 
megmutatja az alkalmi megbízónak a legjobb ár/teljesítmény mutatóval 
rendelkező mezőgazdaságban alkalmazott gépet az általa kijelölt lehetőségek 
közül. Tehát a megválaszolandó kérdés: Melyik gép éri meg a legjobban az árát? 
Az egyéni megrendelés adta az ötletet a következő célkitűzéshez, ami egy olyan 
tanácsadási szolgáltatás/szolgáltatáscsomag létrehozása a mezőgazdasági 
gépvásárlások területén, amely képes a döntéstámogatásra egy innovatív 
matematikai módszer segítségével és széleskörűen elérhetővé tehető minden 
érintett leendő partner számára online keretek között. 
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1.3 Célcsoport 
Az előzőekben említett okok miatt célcsoportnak tekinthető az egyéni megbízón 
túl mindazon mezőgazdasági vállalkozók, vállalatok, akik tevékenységükből 
adódóan szeretnének új gépet vásárolni, de nem rendelkeznek kellő jártasággal 
és/vagy elegendő idővel ahhoz, hogy alapos összehasonlítást, elemzést 
végezzenek végső döntésük meghozatala előtt. Célcsoportok közé tartoznak a 
gépkereskedelemben érintettek is, akik számára az ártárgyalások, illetve az 
árképzés területén tudhat segítséget adni egy ár/teljesítménybecslő rendszer. 

1.4 Hasznosság 
Az elvégzett elemzések egy olyan piaci értékkel bíró gazdasági tevékenység 
alapjául is szolgálhatnak, melyre fizetőképes kereslet mutatkozik (vö. 1.1. 
fejezet). A dolgozatban levezetett két projekt (vö. 3.1. illetve 3.2. fejezet) külön-
külön, vagy akár csomagként értékesítve a következő értékkel bír saját 
vélemény szerint, mely véleményt a témában fellelhető szaktanácsadói irodák 
(vö. információ brókerek) olyan áraihoz mérten kerültek megállapításra, 
amelyek nem minősülnek ugyan konkrét ajánlattételnek, de érzékeltetik a piaci 
árak volumenét. ( Az említett árak becsült értékek.) 

1.4.1 Traktorvásárlási szaktanácsadás egyéni megrendelésre 
• Adatgyűjtés, internetes szakirodalom feltárása, (ingyenes) prospektusok 

alapján adatbázis-építés kb. 2 óra 
• (ingyenes) Hasonlóságelemzés futtatása és kiértékelése kb. 1,5 óra 

• Összes munkaóra: 3,5 óra 
• Átlagos órabér: 4 000 Ft/óra 

Összköltség: 14 000 Ft 

Értékesítési ár: 20 000 Ft (információbróker-árajánlatok alapján) 

Tényleges hasznosság értéke: 6000 Ft 
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1.4.2 Permetezővásárlási szaktanácsadás egyéni megrendelésre 
• Adatgyűjtés, internetes szakirodalom feltárása, (ingyenes) prospektusok 

alapján adatbázis-építés kb. 1 óra 

• (ingyenes) Hasonlóságelemzés futtatása és kiértékelése kb. 1,5 óra 
• Összes munkaóra: 2,5 óra 

• Átlagos órabér: 4 000 Ft/óra 

Összköltség: 10 000 Ft 

Értékesítési ár: 15 000 Ft (információbróker-árajánlatok alapján) 

Tényleges hasznosság értéke: 5000 Ft 

1.5 A dolgozat szerkezete 
A szakirodalmi feldolgozást kínáló fejezetben a projekt helyét keresve a 
gazdasági életben a mezőgazdasági szaktanácsadás jelenlegi helyzetéről, 
jövőképéről esik szó (vö. 2.1. fejezet). 

Emellett azt a matematikai módszert hivatott röviden bemutatni, ami alapja volt 
az elvégzett elemzésnek. Ez a Component based Object Comparison for 
Objectivity (a későbbiekben COCO) vagy magyar nevén a hasonlóságelemzés 
(vö. 2.2. fejezet). 

A szakirodalmi fejezet harmadik és negyedik rétegében arra keresendő a válasz: 
milyen szempontok szerint történik az említett gépek vásárlás előtti 
összehasonlítása és a végső döntés a traktorok (vö. 2.3. fejezet) illetve a 
vontatott axiál-ventilátoros permetezőgépek (vö. 2.4. fejezet) esetén. 

A saját kutatások részben (vö. 3.1. illetve 3.2. alfejezet) részletesen ismertetésre 
kerül az említett két vásárlási szituáció döntéstámogatására elvégzett számítások 
és ezek kiértékelése. 

A dolgozatot a következtetések, a vita, ill. az összefoglalás mellett egyfajta 
jövőkép megfogalmazása zárja.  

A mellékletben helyet kap egy rövidítés-jegyzék, a táblázatok jegyzéke, ill. az 
irodalomjegyzék. 
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2. Szakirodalmi feldolgozás 

A szakirodalmi feldolgozásban a szolgáltatáscsomag kialakításához szükséges 
négy témakör köré fonódnak a gondolatok. Az első tématerület a mezőgazdasági 
szaktanácsadás helyzetét kívánja leírni, azon belül is kiemelve a jelenlegi 
helyzetet (vö. 2.1.1. alfejezet) illetve a várható jövőképet (vö. 2.1.2. alfejezet). 
Ezt követően a gondolatmenet folytatásaként górcső alá kerülnek a szolgáltatás 
létrehozásához szükséges módszertani ismeretek (vö. 2.2. fejezet). A 
szakirodalmi feldolgozás záró, utolsó (önmagában is két rétegből álló) részében 
részegységekként boncolom a „hogyan válasszunk mezőgazdasági gépet?” 
kérdéskört jelen projekt szempontrendszerét is egyben alátámasztva. 

2.1 Mezőgazdasági szaktanácsadás 
A témakörrel foglalkozó kiadványok (külföldi és hazai egyaránt) a 
szaktanácsadás definíciójának megannyi változatát tartalmazzák elsősorban 
területi sajátosságokból kiindulva. Ez a tény is azt támasztja alá, hogy nagyon 
nehéz egy rövid, de mégis mindenre kiterjedő megfogalmazással jellemezni ezt 
az összetett tevékenységet. Magyarországon, általánosan elfogadott és idézett 
megfogalmazás szerint (amit egyetemi tanulmányaim során is alkalmaztam): 

„A mezőgazdasági szaktanácsadás olyan szolgáltatás, amely oktatási 
módszerekkel támogatja a vidéken élők szociális, társadalmi és gazdasági 
fejlődését, elősegítve ezzel életszínvonaluk növelését, valamint a mezőgazdasági 
élet társadalmi megítélésének javulását.” (Kozári, 2009) 

Ezen sokrétű tevékenység célkitűzéseivel jól összeegyeztethető az általam 
bemutatásra kerülő szolgáltatáscsomag, mint egy darabja a kerek egésznek. 

2.1.1 Jelenlegi helyzet 
„A magyar gazdatársadalom szakmai felkészültségének hiányosságai, 
képzéseken való részvételi hajlandóságának alacsony szintje, a szaktanácsadás 
többszereplős, egymás mellett működő szervezetek gyakran párhuzamos 
feladatokat megvalósító rendszere, az ügyfélszolgálati és a hagyományos 
szaktanácsadás egymásra épülésének hiánya nem jelent stabil alapot a 
tudásalapú agrár- és vidéki társadalom megteremtésének.” (Székely, 2013) 
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Az idézett összefoglaló jellegű megállapítás is arra enged következtetni, hogy a 
témában elengedhetetlenül szükséges a fejlesztés, melynek egyik módjaként 
tekintek az agrárinformatika térnyerésére és elmélyítésére a köztudatban és a 
gazdálkodók illetve velük kapcsolatban lévő partnereik mindennapjaiban. Ennek 
a fejlesztési elvárásnak kíván ez a dolgozat is megfelelni az ár/teljesítmény-
elemzés robotizálásának lehetőségét megteremtve a mezőgazdasági 
gépkereskedelem területén. 

2.1.2 Jövőkép 
„A szakképzés és a szaktanácsadás igény alapú, összehangolt, koordinált 
rendszerének kiépítése megalapozza az információk hatékony áramlását, a K+F 
és a gyakorlat között kialakult szakadék áthidalását a gazdálkodók 
versenyképességének fokozása, a fenntartható gazdálkodás, az 
éghajlatváltozáshoz kapcsolódó fellépés, valamint a kiegyensúlyozott 
területfejlesztés átfogó célkitűzések megvalósulása érdekében.” (Székely, 2013) 

Ennek megvalósítására a kitűzött végcél, és az ahhoz vezető út teljes folyamata, 
jól illik a fenti idézetben is megfogalmazott egyfajta megoldáscsomagba. 

2.2 Component based Object Comparison for Objectivity bemutatása 
Mottó: „A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye; nem lehet 
megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül.” ( Einstein, é. n.) 

A projekt mozgató motorjaként választott hasonlóságelemzés alternatívája 
lehetett volna a matematikai súlyozás módszere, ahol a paraméterekhez egy 
önkényesen választott (még ha szakértői döntés alapján is lett az meghatározva) 
„súly” érték van rendelve és így alakul ki az objektumok közötti sorrend. Ezzel a 
módszerrel szembeni megfogalmazott kritikák a következők: 

• Amennyiben az árat is súlyozni/pontozni kell megszűnik a 
mérlegszerűség, az ár/teljesítmény arány 

• A súlyozás értékei erősen szubjektívek: Miért annyi amennyi? 

Mivel az elérendő célok között található az objektivitásra való törekvés, így az 
imént tárgyalt esetleges alternatíva elvetésre került. 

A továbbiakban a választott COCO módszer kerül bemutatásra. 
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„A hasonlóságelemzés (vö. benchmarking) alkalmazása révén minden 
paradoxon ellenére elvárható, hogy egyes objektumok (pl. emberek, 
vállalkozások, települések, kistérségek, megyék, régiók, országok) másokhoz 
mérve magukat újszerű (számos esetben ok-okozatilag talán le sem vezethető) 
ötletet nyernek arra vonatkozóan, hová is „fejlődjenek” (változzanak) annak 
reményében, hogy bizonyos céljaik (alapvetően a fennmaradásuk) biztosított 
legyen. Számos „összevethetőnek tűnő” jellemzővel rendelkező objektum (pl. 
vállalkozás, autó, ingatlan, régió, ország) külső szemlélőként való összevetése 
feltárhatja a támogatásra, ill. a befektetésre (hitelképességre, ill. kockázati tőke 
bevonásra) való jogosultság mértékét.” (Pitlik, 2002) 

A COCO rövid megfogalmazását követően a módszer lépései külön-külön 
kerülnek bemutatásra úgy, hogy az elemzői modellek felépítésének struktúrája 
az iránymutató. 

2.2.1 Inputok 
„A COCO inputja egy OAM, mely sorai az objektumok, oszlopai a választott 
objektumok mindegyikére érvényes értékkel rendelkező attribútumok. A sorok 
(s>=2) és oszlopok (o>=2) tartalma elvileg tetszőleges (alapvetően mérhető, ill. 
bármilyen módon megfigyelhető) jelenségre vonatkozhat. Az oszlopokat két 
logikai csoportba kell osztani: X-csoport (azaz magyarázó tényezők – min. 1, ill. 
tetszőleges, egynél nagyobb elemszámú halmaz), ill. Y-attribútum (azaz 
magyarázandó tényező – kötelezően 1-elemű halmaz). (Pitlik – Ruff, 2008) 

A COCO módszer inputja tehát egy olyan objektum-attribútum mátrix 
(későbbiekben OAM), amely az objektumokat leíró tulajdonságok nyers 
értékeiből állítható össze az attribútumok és az elemzendő tényezők közötti 
monoton ceteris paribus összefüggések alapján. 

Az Y és az X-csoport tartalma tetszőleges, vagyis nincs bizonyított vagy 
feltételezett ok-okozati irányultság elvárva, ill. az ettől való eltérés értelmezési 
feladatként hárul az elemzőre. Az Y- és az X-csoport tartalma alapján a kijelölt 
feladatok csoportba sorolhatók (pl. ár-teljesítmény, ár-kockázat, hozam-
függvény, előrejelzés, emergens, desifrírozó, kockázatfeltáró, stb.). Eltérő 
tartalmú (eltérő nagyságrendű és mértékegységű primer mérési eredményeket 
feltételező) attribútumok a standardizálás után (objektumonként) azonos 
számsorozatokat eredményezhetnek, vagyis a COCO univerzumában nincs 
valódi értelme az attribútumok (jelenségek) elnevezésének (mibenlétének), csak 
a (standardizált) hatásmechanizmusoknak. Két (több jelenség) mindaddig egy 
hatásmechanizmusként értelmezendő, míg eset szinten nincs eltérés közöttük. 
Ezen ismétlődések kizárandók (a futásgyorsítás érdekében), ill. algoritmus-
fejlesztéskor pl. tesztelési célt szolgálhatnak.” (Pitlik – Ruff, 2008) 

  



10 
 

Tehát az attribútumok és az elemzendő tényezők közötti monoton ceteris paribus 
összefüggések határozzák meg az úgynevezett hatásirányokat minden 
attribútumra nézve, mely hatásirányok a „minél nagyobb, annál jobb”, vagy a 
„minél kisebb, annál jobb” elvet követik. Az irányultság alapvetően befolyásolja 
a magyarázandó tényezőhöz (esetünkben Y=ár) való hozzájárulás mértékét 
(minél kisebb a rangsorszám, annál nagyobb mértékű a hozzájárulás). A 
rangsorok létrehozását az Excel sorszám függvénye végzi, oly módon, hogy a 
megadott attribútumok irányultságaitól függően, a legnagyobb, vagy a legkisebb 
érték kapja meg az 1-es sorszámot. 

2.2.2 Lépcsős függvény 
„Lépcsős függvény az egyes objektumokhoz – attribútumonként – hozzárendelt 
számított paraméterértékek által meghatározott függvény. Értékkészlete 
(fennsíkok) az adott változóhoz tartozó paraméterek értékei (max. s elemű 
halmaz). A lépcsős függvény tehát a COCO „lelke”: a megoldást jelentő 
paramétertér (tömb).” (Pitlik – Ruff, 2008) 

A lépcsős függvény értékeinek kiszámítására többféle metódus is létezik, minek 
kiválasztását az alkalmazott elemzési eljárás teszi függővé. A dolgozathoz a 
standard (a későbbiekben COCO-STD) elemzési eljárás került felhasználásra, 
ezért ezen eljárás lépcsős értékeinek kiszámítása kerül bemutatásra. A COCO-
STD elemzésekben az összes attribútum lépcsőivel szembeni kritérium, hogy 
egy rangsorszámhoz tartozó lépcsőfok értéke nem lehet kisebb, mint a nálánál 
gyengébb rangsorszám lépcsőfokáé. 

2.2.3 Célfüggvény 

„Az inputmátrix és a megoldás-paramétertömb jellemzése után a COCO 
logikájának lezárásához már csak az elemzési célt leíró célfüggvény értelmezése 
maradt hátra. Egy COCO-modell feladata az egyes objektumokra 
attribútumonként jellemző lépcsőszintekhez megtalálni ezek helyes csereértékét. 
Ahhoz, hogy ezt az egyébként akár (lineáris) optimalizációként is értelmezhető 
feladatot kezelni lehessen, szükség van egy célértékre (vagyis az ezt számoló 
célfüggvényre). A célfüggvény képzése elsődlegesen triviális: adott objektum 
esetén az attribútumonként ismert lépcsőszintek értékeinek valamilyen jellegű 
(pl. összeg, szorzat) összevonása nyomán keletkező becslési értékvektor (Yb) 
eltéréseinek eredője a valós Y-vektor elemeihez képest objektumonként legyen 
minimális.” (Pitlik – Ruff, 2008) 
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A dolgozatban használt COCO módszer az additív attribútum összevonási 
megközelítést alkalmazza, amelynek az a lényege, hogy a becslés legyen 
egyenlő az attribútumok objektum-specifikus lépcsőértékeinek összegével. Az 
additív attribútum összevonás elmélete szerint az elemzésbe bevont mutatók 
csak pozitív hatást gyakorolhatnak a végeredményre, vagyis az Y-attribútumra 
(esetünkben az árra), tehát az elemzésekben az objektumok nem szerezhetnek 
negatív, más szóval bűntető értékeket. 

2.2.4 Optimalizálás 

„Az inputok, a megoldástér és a célfüggvény definiálása után a feladata már 
csak technikai jellegű: meg kell találni a legkevesebb gépidőt felhasználva az 
első (ill. elvárt számú) már használható szintű paraméter-tömböt.” 
(Pitlik – Ruff, 2008) 

Kihangsúlyozandó, hogy a hasonlóságelemzésben az optimalizálás semmilyen 
módon nem keverendő a linearitással. Az alkalmazott /n/LP-motorok a 
paraméterek keresésének gyorsításáért, s nem a modell belső szerkezetéért 
felelnek. A COCO módszer mentes mindennemű szakértői súlyozástól, ami a 
szubjektív értékelési mód egyik alaptényezője, valamint a megadott inputok 
alapján matematikai eszközök segítségével képes az objektumok közül (jelen 
esetben az ár/teljesítmény arány szempontjából) győztest hirdetni, egymás 
ceteris paribus viszonyának függvényében. Kiemelendő tehát az a tény, hogy 
ezen módszer a jelen tanácsadási, illetve elemzői eljárásainál lényegesen 
objektívebb eredményt képes nyújtani. 

2.2.5 Kontroll nézetek: inverz elemzések 
A tanácsadási folyamat minőségbiztosítását hivatott szolgálni az inverz 
elemzések alkalmazása, futtatása. Az inverz futtatások az attribútumok 
hatásirányainak megfordításával (a problémák tükrözésével) történő elemzéseket 
jelentik, vagyis amelyik mutatónál a „minél nagyobb, annál jobb” elv volt az 
irányadó, annál az inverz elemzés esetén a „minél kisebb, annál jobb” elv fog 
érvényesülni és fordítva. Az inverz elemzések eredményeitől elvárandó, hogy a 
direkt elemzések tükörképei lesznek, amely által a direkt elemzések eredményei 
alátámasztást nyerhetnek. 

„Amennyiben egy inverz irányokra támaszkodó hasonlóságelemzés esetében 
egy-egy objektum nem válik a semleges zónát tükrözési tengelyként használva 
önmaga tükörképévé, akkor ott vakfoltról beszélünk. A vakfolt nem jelent mást, 
minthogy adott vállalkozás innovációs potenciálja a többihez képest nem 
határozható meg kellő pontossággal a rendelkezésre álló mutatószámok 
tükrében. Ez az önminősítő eljárás ismét csak a hasonlóságelemzés speciális 
előnyét jelenti szakértői ad hoc súlyozás és pontozás logikájához képest, mely 
minden esetben megadott volna valamilyen pontértéket, mindennemű önkritika 
nélkül. 



12 
 

A vakfoltok zömmel a semleges zóna közvetlen környezetében alakulnak ki, így a 
vakfoltok önmagukban is kijelölhetik a semleges zóna szélességét, hiszen ha egy 
vállalkozásról sem jót, sem rosszat nem lehet kijelenteni, akkor ez nem más, mint 
a vállalkozás átlagos voltának tettenérése.” 
(Pitlik, 2011) 

Tehát azokban az esetekben, amikor a direkt és az inverz eredmények 
előjelszinten egymás tükörképei az adandó tanács egy minőségbiztosítási 
réteggel alátámasztásra került, vagyis helytállósága megerősített. Azonban 
azokban az esetekben, amikor a tükörképek nem rajzolódnak ki egyértelműen, 
nem javasolt tanácsot adni, mivel az eredmények fényében az adandó tanács 
éppannyira tekinthető helytállónak, mint annak az ellenkezője. 

2.3 Döntéstámogatás a gépvásárlásban 
A továbbiakban arra derül fény, milyen szempontok játszanak aktív szerepet 
egy-egy mezőgazdasági gép (esetünkben traktor illetve permetező) 
megvásárlásának döntéshozatalában. 

2.3.1 Hogyan válasszunk traktort? 

Ebben a fejezetben azok a lehetséges szempontok vizsgálata történik, melyek 
figyelembe vétele elengedhetetlennek bizonyultak a megbízóval folytatott 
személyes konzultációk után. A fejezet hitelességét növeli, hogy szakmai 
irodalomként feldolgozásra került az Agrárágazat mezőgazdasági havilap (2008, 
márciusi kiadás), Traktorok funkció szerinti választása című cikke. 

A mezőgazdasági munkavégzéshez használt erőgépek között az egyik 
legmeghatározóbb a traktor. Elsődleges feladatának tekinthető, hogy kielégítő 
erőt szolgáltasson azoknak különféle munkagépeknek a működtetéséhez, amit a 
gazdálkodási tevékenység megkövetel. Szerkezeti elemeinek kialakításánál 
ügyelnek arra, hogy ne csak egy egyszerű jármű legyen, hanem egy kompakt, 
energiát szolgáltató erőgép. 

Biztosítania kell a hasznavehető vonóerő kifejtést terepen és országúton 
egyaránt, emellett optimális mozgási, hajtási és hidraulikus energiát kell átadnia 
a hozzácsatlakoztatott munkagépnek az érdemi minőségű és mennyiségű 
munkavégzéshez, azaz képesek rutinszerűen, versenyképes időegység alatti 
teljesítmény leadására. 
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Mindezek mellett biztosítania kell a kezelőnek azokat az ideális körülményeket 
(pl.: ergonomikus kialakítás), melyek nem fárasztják le indokolatlanul az emberi 
testet a mozgásban lévő gépben még hosszú, folytonos munkavégzés esetén 
sem. 

Ezeket a követelményeket manapság rengeteg típus kielégít, így kulcsfontosságú 
választási szempont az a konkrét feladat vagy feladatrendszer, amit el kell 
végeznie. Tisztában kell lennünk azzal a ténnyel, hogy bármennyire is 
univerzális egy traktor, minden a mezőgazdaságban előforduló munkát nem 
képes egymagában elvégezni. 

Feladat-oldali választás esetén a döntési tényezők a teljesség igénye nélkül 
következők lehetnek: 

• mezőgazdasági alaptevékenység (növénytermesztés, állattenyésztés, 
kertészet,szőlészet) 

• a munkavégzés helyének pontos földrajzi paraméterei (domborzat, 
éghajlat) 

• a mennyiségi paraméterek (földterület nagysága, talaj minősége) 

• minőségi paraméterek (művelési-gazdálkodási rendszer ) 

• anyagi- gazdasági paraméterek 

Esetünkben szőlészeti szemszögből kerül a kérdés vizsgálatra. 

A kertészeti ágazaton belül, gépesítés szempontjából külön tárgyalást igényel az 
ültevényes gazdálkodás, ami traktor oldalról különlegességeket kíván. 
Ültetvények esetében is ugyanazokat az agrotechnikai műveleteket kell 
elvégezni, mint a szántóföldi termesztésben azzal a különbséggel, hogy mindezt 
kötött sortávolságba ültetett, olykor magasra nőtt szőlősorok között. 

A gépek főbb szerkezeti elemei is ugyanazok, csupán a nyomtávolságuk kisebb 
a sorközökbe benyúló növényrészek sérüléseinek elkerülése érdekében. 
Motorteljesítményük az esetek döntő többségében nem haladja meg a 75 kW-ot, 
de ez nem kőbe vésett szabály. A kormányzási megoldásoknál is célkitűzés a 
minél kisebb fordulási sugár elérése a sorok közti lendületes és biztonságos 
manőverezés érdekében. 

Mérvadó egyéb követelmény még az ültetvényes kultúrák gyakori 
növényvédelmi munkái miatt a zárt, speciális részecskeszűrők segítségével 
tisztított, kondicionált légterű fülke, amelynek védelmet kell biztosítania a 
kezelőnek a használt vegyi anyagokkal szemben. 
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A szőlő betakarításnál is használt traktorok általában valamilyen rászerelt 
adaptert működtetnek hidraulikus-, elektromos- és TLT-kapcsolaton keresztül 
ezért ezeknek a rendszereknek is bírniuk kell az olykor extrém igénybevétel. 

A szállítási munkáknál - kiemelten a szüreti időszakot - hangsúlyos a 
végsebesség, a jó menettulajdonság, a közlekedésbiztonsági alkalmasság és a 
teljesítményigényhez igazodó motor és hajtóműrendszer továbbá a megbízható 
vonóberendezés. A korszerű traktorok maximális sebessége többségében eléri a 
40-50 km/órát, de ennél sebesebbek is akadnak. Ez a tény erősen megköveteli a 
megbízható fékeket és a kormányzott kerekek rugózását, lengéscsillapítását is. A 
közúti közlekedéshez szükséges elektromos szerelvények, tükrök 
alapfelszereltségek, a pótkocsik vontatásához szükséges vonóberendezés és 
elektromos csatlakozó is, ám a légfékek üzemeltetéséhez a sűrített levegő ellátó 
rendszer a mai napig is sok esetben csak mint lehetséges opció maradt. A 
szállítási sebességhez igazodó sebességváltó-rendszerek is változatosaknak 
tekinthetők. Abban az esetben, ha van a gazdaságban szállítójármű, felmerül a 
kérdés: kell-e az újnak ilyen jellegű feladatot ellátnia? Abban az esetben, ha 
nem, akkor fölösleges az ehhez tartozó opciós részeket megvásárolni. 

Saját üzemanyag-tároló berendezés hiányában figyelni kell arra, hogy a traktor 
üzemanyagtartálya ideális kapacitású legyen, azaz üzemanyaghiány ne 
korlátozza a mindennapi munkavégzést. A teljesítményadatok és az órás 
fogyasztás ismeretében a tankolási rendszer tervezhető és ezzel növelhető a 
hatékonyság valamint minimalizálható a járulékos időveszteség, amit az 
üzemanyag utánpótlása jelenthet. 

A drága luxustraktorok gazdaságosan csak akkor üzemeltethetők, ha dolgoznak, 
van munkájuk és a munkájukkal jövedelmet termelnek. A gépudvarban álló 
luxusgép nem más, mint gazdasági veszteség. A géppark megtervezése 
közepette érdemes figyelni arra, hogy a beszerzési ár látható időn belül 
megtérüljön. Erre akkor adódik mód és lehetőség, ha van akkora földterület, 
amin folyamatosan dolgozni tud. A táblamérethez való gépméret igazítása ezen 
felül az időkihasználást is nagyban javítja. 

Az új gépnek a működő gépparkba való beillesztésekor jó tudni előre melyik 
munkagéphez kell majd illeszkednie, melyik meglévő traktort szeretnénk 
kiváltani vagy munkája egy részét átadni neki. A műveletszám csökkenése, 
bővülése is eredményezheti az üzemeltetett traktorok számának változását. 
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A heterogén gazdálkodási rendszerekben a döntéshozatali szisztémák miatt a 
választási lehetőségek száma könnyen változhat például akkor, amikor egy 
döntéshozó márkákhoz, típusokhoz ragaszkodik. 

Összegzésként elmondható, hogy ha csak egy feladatra keres is traktort a 
majdani vásárló, akkor is rengeteg tényezőt kell figyelembe vennie. A 
korábbiakban leírtak tudatában, amik a megbízó személyes preferenciáihoz 
igazodik, a vizsgált paraméterek a következők (vö. 3.1.1. alfejezet): 

• Teljesítmény (LE) 

• Maximális nyomaték (Nm) 

• Sebesség fokozatok száma előre (db) 
• Sebesség fokozatok száma hátra (db) 

• Motorfordulatszám (fordulat/perc) 

• Tengelytávolság (mm) 
• Szélesség minimum (mm) 

• Szélesség maximum (mm) 

• Fordulási sugár (mm) 
• Üzemanyag tartály (liter)  

• Max haladási seb. előre (km/óra) 

• Min haladási seb. előre (km/óra) 
• Legnagyobb hosszúság (mm) 

• Nyomtáv első minimum (mm) 

• Nyomtáv első maximum (mm) 
• Nyomtáv hátsó minimum (mm)  

• Nyomtáv hátsó maximum (mm)  

• Hasmagasság (mm), illetve következményváltozóként: 
• Ár (Forint) 

Ezen jól számszerűsíthető paraméterek mellett jó pár olyan szempont is felmerül 
amiket ugyan a jelen vizsgálat számításaival nem érint, de hatással lehetnek a 
megbízó preferencia gépeinek kiválasztására. Ezen szempontok lehetnek a 
teljesség igénye nélkül az alábbiak: 

• szervizhálózat (példa: mennyi időn belül érkezik meg az alkatrész?) 

• finanszírozási feltételeket 
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Gépet csak szervizháttérrel? 

„Az elmúlt évtizedben felgyorsult világunk a mezőgazdaság termelést is 
megváltoztatta. A versenyképesség feltételének érezzük, hogy a gazdálkodás 
munkafolyamatait a talaj, a növény, a jószág szempontjából legmegfelelőbben, 
optimális időben, a lehető leggyorsabban végezzük el. Ennek a megfogalmazott 
elvárásnak kíván megfelelni a mezőgazdasági gépgyártás is. Nagy teljesítményű, 
pontosabb munkát biztosító eszközökkel dolgozunk, melyek sok esetben 
összetettebbek. A hétköznapi ember számára ezek „bonyolult” gépek, de a 
versenyképességünket környezetkímélő módon javítják az európai piacon. A mai 
modern eszközök megfelelő üzemeltetése felkészült szakembereket, és gyors, 
precíz alkatrészellátást igényel. Ezt ma már egyre több hosszútávon tervező 
gazdálkodó is megérti, és gépvásárláskor felméri a vásárolni kívánt eszközhöz 
kínált szolgáltatások körét is. Jövőnk záloga az európai elvárásoknak és 
tendenciának megfelelő szintű szervizszolgáltatás biztosítása.” 
(Haszon Agrár Magazin, 2012, november) 

Mint az a cikkből is jól tükröződik, a szervízhálózat vásárlási döntést 
befolyásoló szerepe nem elhanyagolható, sőt mi több, a jövőben a technikai 
fejlődésnek köszönhetően várhatóan tovább fog nőni, hangsúlyosabbá válik. 

A finanszírozás dönt? 

„Ha az ember egy megfizethető többletárért sokkal jobbat, többet kap, hajlik rá, 
hogy mélyebben nyúljon a zsebébe. Így vélekedik Tóth Gábor is, aki egyéni 
gazdálkodó a Veszprém megyei Apácatornán. A négy MTZ-je mellett (amiből 
akad náluk újabb is, korosabb is) a 6485-ös Ferguson-ját kedveli a legjobban. 
Tapasztalatból mondja, hogy egy jó ajánlat olykor a lehetőségei határán is túl 
tudja csábítani. Éppen ezért a finanszírozási feltételeket nagyon fontosnak 
tartja. Mert, ahogy fogalmaz: egy jó hitel-, vagy lízingkonstrukció elérhetőbbé, 
kifizetődőbbé tehet egy drágább, de a céljainak, körülményeinek megfelelőbb 
traktort. A vásárlás finanszírozásának kérdése olyannyira meghatározó lehet, 
hogy megesik, egy jóval drágább gépet választunk pusztán azért, mert annak a 
típusnak sokkal kedvezőbb a hitel- vagy lízingkonstrukciója, mint egy másiké.” 

(Haszon Agrár Magazin, 2012, november) 

Személyes véleményem szerint a finanszírozási feltételek hatásának 
felerősödésére hatással van a hazai bankrendszer nyújtotta hitelfeltételek, 
hitelkonstrukciók milyenségén túlmenően a szóba jöhető forrásokból nyújtott 
támogatások mértéke, feltételei is. 
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2.3.2 Hogyan választunk permetezőgépet? 
A szakirodalmi feldolgozás fejezet záró akkordjaként a permetező vásárlás 
szempontrendszere kerül vizsgálatra szintén a megbízó igényeit szem előtt 
tartva. Ezen fejezet hitelességét növeli, hogy szakmai irodalomként 
feldolgozásra került az Agrárágazat mezőgazdasági havilap (2013, júliusi 
kiadás), „Hogyan válasszunk permetezőgépet ültetvényünkhöz?”, valamint 
ugyanezen szaklap (2007, februári kiadás), „Lehetőségek a növényvédelemi 
technika fejlesztésére” címet viselő cikkei. 

„A pincészetek versenyképességének kulcsa az egészséges szőlő.” 
( Dr. Váczy Kálmán Zoltán, 2015) 

Gyümölcs-, avagy szőlőültetvényben az egyik legfontosabb feladat a kártevők és 
a kórokozók ellen védelem. Ehhez a kitűnő növényvédő szerek alkalmazása 
mellett olyan permetezőgépre van szükség, amellyel rövid idő alatt, de 
ugyanakkor kifogástalan egyenletességgel tudjuk kezelésben részesíteni a 
növényeket. Permetezéskor ügyelni kell arra is, hogy a vegyszerek minél kisebb 
hányada menjen veszendőbe, hiszen az így keletkező kár nemcsak anyagi 
veszteséget jelent, hanem a környezetet is feleslegesen terheli, esetenként 
súlyosan károsítja. Új permetezőgép vásárlására esetén célszerű körültekintéssel 
eljárni, figyelembe véve a vásárlói adottságokat illetve lehetőségeket. 

Testreszabott gépekből momentán igen nagy a választék. Ezt az teszi lehetővé, 
hogy a gépeket építőszekrény rendszerben készítik, vagyis olyan gépcsaládokat 
alakítanak ki, amelyekben a típusok azonos gyártmányú, de más-más méretű és 
teljesítményű részegységekből kerülnek összeszerelésre. 

Gyártásukat megkönnyíti, hogy részegységeik nagy választékban állnak 
rendelkezésre. Az alkalmazott szivattyúk, ventilátorok, tartályok, armatúrák és 
egyéb egységek jóformán kizárólag olasz gyártmányúak. Ezek minősége 
elfogadható, áruk pedig a fejlett gyártástechnológia, a nagy darabszám, és a kis 
ráfordítás következtében igen kedvező. Jobbára ezen oknál fogva manapság a 
hazai gyártók is elsősorban olasz részegységekből szerelik össze saját típusaikat. 

A nagy kínálat lehetővé teszi továbbá, hogy mindenki az igényeihez és 
lehetőségeihez mért gépet válassza. Nem könnyű feladat azonban a méretben, 
felszereltségben, kivitelben és nem utolsó sorban, árban igencsak 
differenciálódott típusok között kiigazodni. 
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A vásárlás előtt célszerű alaposan tájékozódni, a számba vehető ajánlatokat 
mérlegelni, a kiszemelt gépet alaposan megvizsgálni. A következőkben a 
műszaki megoldások rövid áttekintése mellett néhány, a választásnál fontos 
szempontok kerülnek előtérbe. 

A permetezőgépek kiválasztásánál figyelembe kell venni többek között: 

• a telepített növények faját, fajtáját, korát 

• a telepítési módot 
• a kezelendő terület nagyságát 

• a terepviszonyokat 

• az üzemeltető erőgép felépítését, teljesítményét 

Általános irányelv, hogy érdemes igényes kivitelű, jó minőségű, üzembiztos 
típus mellett dönteni. Védekezéseknél a költségek legnagyobb részét a 
vegyszerek teszik ki, a modern permetezőgépek magasabb ára a vegyszerek 
megtakarítása, illetve jobb hasznosulása révén az esetek döntő többségében 
hamar megtérül. A permetlé egyenlőtlen kiszórása vagy a gyakori üzemzavarok, 
meghibásodások a gép beszerzési költségénél lényegesen termetesebb károk 
forrása lehet, így javasolt arra törekedni, hogy az alkalmazott permetezőgép 
lehetőleg jó minőségű és üzembiztos legyen. 

Vásárlás előtt tudni kell azt is, hogy a növényvédő gépek csak az VM 
Mezőgazdasági Gépesítési Intézet (továbbiakban MGI) engedélyével hozhatók 
forgalomba, azonban a kínált típusok egy része nem rendelkezik 
típusengedéllyel. A forgalmazók, ha olyan gépre kapnak megrendelést, 
amelynek nincs engedélye, akkor azt azonnal megkérik, és az Intézet rövid idő 
alatt kiadja. 

Ez azért is lehetséges, mert többségük az EU más országaiban korábban 
(gyártótól és piaci térnyerésüktől függően akár évek is lehetnek) átesett az 
ellenőrzésen, és az ottani intézet minősítését az MGI elfogadja, a hazai 
forgalmazási engedélyt a konkrét vizsgálat mellőzésével, egyszerűsített eljárás 
keretében rövid időn belül kiadja. Az engedélyt a forgalmazónak a gépen feltűnő 
helyen elhelyezett matricával kell tanúsítania, minek meglétét a vásárlásnál 
ajánlatos ellenőrizni. A forgalmazási engedély megléte azért is sarkalatos, mert 
mezőgazdasági támogatás csak a hozzáillő bizonylatokkal (pl.: 
típusbizonyítvány, típusengedély, munkavédelmi bizonyítvány) rendelkező 
típusokra jár. Ha valaki típusengedéllyel rendelkező gépet vásárol, akkor biztos 
lehet abban is, hogy jó minőségben, a környezetszennyezést elkerülve tudja a 
vegyszereket kiszórni. 
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Az ilyen gépek jól üríthető és tisztítható permetlétartállyal, homogén 
permetlevet biztosító keverő berendezéssel, pontos manométerrel és 
szintjelzővel, csepegés-mentes, pontos szórófejekkel, kikapcsolható 
ventilátorral, kielégítő egyenletességű (vö. szóráskép) szóró-szerkezettel, 
előírásos kiegészítő részegységekkel vannak felszerelve. 

Az engedélyezett gépek választéka az Intézet honlapján a Forgalomba Hozatalra 
Engedélyezett Növényvédelmi Gépek Jegyzéke címszó alatt (vö. MGI, 2016) 
folyamatosan frissítve megtalálható. 

A gépek kiválasztásánál kardinális szempontot jelent még az ültetvény 
nagysága. Nagyobb felületeken az 1.000-3.000 literes tartállyal vontatott 
permetezőgépek alkalmazása lehet tanácsos, ezekkel gyorsabb és gazdaságosabb 
munka végezhető. 

A vontatott gépeken a legtöbb esetben 3-6 kamrás, 15-20 bar nyomású membrán 
szivattyút alkalmaznak a folyadék szállítására. A permetlétartály 
nélkülözhetetlen tartozéka a pontos szintjelző, amely segítségével követni lehet 
a tartályban lévő folyadék mennyiségét. Bizonyos gépeken két szintjelző is van, 
az egyik a tartály elején az üzem közbeni ellenőrzéshez, a másik pedig a tartály 
oldalán annak érdekében, hogy a töltésnél lehessen a folyadék szintet 
ellenőrizni, követni és a túltöltést elkerülni. 

A gyártók és kereskedők az ültetvények kezeléséhez általában azonos 
kialakítású gépeket kínálnak, nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy a 
gyümölcsösök és a szőlőültetvények permetezés-technikai szempontból 
rendhagyó követelményeket támasztanak. Szőlőültetvényekben alapjában véve 
más igények jelentkeznek. 

Nem előnyös a túlzottan nagy légteljesítmény, ha a permetezés iránya merőleges 
a lombfalra. Ilyenkor ugyanis a nagyméretű és kevésbé mozgékony szőlőlevelek 
zsindelyszerűen egymásra nyomódnak a légáram hatására, és ezért a 
permetcseppek nem jutnak el a lombozat belsejébe, illetve a levelek fonák 
oldalára. Mivel az axiál-ventilátoros szóró-szerkezeteken a légáram iránya 
általában nem, vagy csak alig állítható, ezért axiál-ventilátoros szóró-szerkezet 
alkalmazásánál a haladási sebességet úgy kell megválasztani, hogy lehetővé 
tegye azt, hogy a levegő és permetáram elölről, oldalról érje a lombozatot. 
Szőlőben ezért rendszerint semmi sem indokolja a komolyabb légteljesítményű 
permetezőgép alkalmazását. 
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A permetezés minőségét prominensen befolyásolják az alkalmazott szórófejek. 
A fúvókák, illetve a folyadék megvezetésére alkalmas magjuk jobbára bronzból, 
rozsdamentes acélból vagy kerámiából készülnek. A kopásállóság, illetve az 
élettartam ezen sorrend mentén jelentős mértékben növekszik. 

Tehát magas éves teljesítménnyel üzemelő gépekhez feltétlenül érdemes 
kopásálló fúvókákat választani, mert így a szükséges állandó szórásteljesítmény 
és a kiváló munkaminőség hosszabb időre biztosítható. Az olcsó, gyenge 
minőségű fúvókák alkalmazása a pontatlanságokból adódó hibák mellett a 
gyakori cserék miatt számottevő költségnövekedést is okoz. A különféle 
védekezési feladatokhoz különféle kialakítású és méretű fúvókák alkalmazása 
lehet célravezető. A korszerű gépeken rendszerint kettős szórófejek vannak, 
amelyeket elfordítva más és más kivitelű vagy méretű fúvókák működtethetők 
ideális szögbe állítva alkalmazkodva az adott szituációhoz. Erre szükség van, 
hiszen bizonyos ültetvényekben a lombozat mérete a különböző irányokban és 
magasságokban eltérő lehet. Ezek a szórófejek indokolt esetben akár el is 
zárhatók. 

A veszteségek csökkentése érdekében alkalmazhatók a növényérzékelő 
berendezéssel felszerelt permetezőgépek is. Némely típusokon működő 
infravörös rendszerek a szórófejek magasságában érzékelik a lombozatot, illetve 
annak hiányát, és ennek függvényében szelepek segítségével pillanatszerűen 
nyitják, illetve zárják a szórófejeket, tehát csak ott történik szórás, ahol van 
lombozat. A növényérzékelő berendezéssel végzett kezelés a vizsgálatok szerint 
egyenértékű a folyamatos permetezéssel. A permetlé megtakarítás mértéke 
természetesen nagymértékben függ az ültetvény lombozatának 
folyamatosságától. 

Fiatal ültetvényekben, amelyekben a növények lombozata nem ér össze, vagy a 
tavaszi első permetezéseknél a permetlé megtakarítás elérheti a 40-50%-ot is, 
ahol a 100% az a permetlé mennyiség, ami növényérzékelő berendezés nélkül 
kikerülne az ültetvényre. Összefüggőbb lombozat kezelésénél is lehet általában 
10-20% közötti megtakarítással számolni. 

A berendezések alkalmazása a permetlé megtakarítás, illetve az üzemidő jobb 
kihasználása következtében a területteljesítmény 10-20%-os növelését is 
eredményezi. Ugyan ezek a növényérzékelő berendezések utólagosan is a 
gépekre szerelhetők, meglétükről érdemes a vásárlás előtt tájékozódni. 

Összességében az ültetvénypermetező gépek kínálatát áttekintve megállapítható, 
hogy nagy választékban állnak rendelkezésre különböző méretű és kivitelű 
permetezőgépek a változatos igények kielégítésére. 
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A választás azonban körültekintést és gondosságot igényel. Jelentőségteljes, 
hogy forgalmazási engedéllyel rendelkező gépet vásároljunk. 

Az adottságokhoz igazított gép alkalmazása előfeltétele a védekezések időben 
történő, biztonságos elvégzésének, az elvárt munkaminőség elérésének, a 
környezet kímélésének. 

A megbízó igényei szerint a vontatott axiál-ventilátoros permetezők vizsgálandó 
paraméterei a következők (vö. 3.2.1. alfejezet): 

• Tartály térfogat (liter) 

• Szivattyú hatásfoka (liter/perc) 
• Szivattyú teljesítmény (Bar) 

• Ventilátor méret (mm) 

• Ventilátor anyaga  
• Ventilátor teljesítmény (m3/óra) 

• Szórófejek száma (db), ill. következményváltozóként itt is: 

• Ár (Forint) 

Mindezen számszerűsített paraméterek mellet nem szabad megfeledkezni egyéb 
olyan szempontokról sem, amelyeket ugyan jelen vizsgálat konkrétan nem 
érintett, ám egyre inkább teret nyernek növényvédelmi gépek vásárlása kapcsán 
felmerülő kérdések esetén. 

Szervízhálózat és alkatrész ellátottság? 

Az axiál-ventilátoros gépek szervizelését illetően, az általam megkérdezett 
gazdák elmondása szerint, az esetek döntő többségében megelőző jellegű 
rendszeres karbantartás folyik. 

A szükséges alkatrészek ellátottsága a hazai forgalmazású gépek tekintetében 
kielégítőnek mondható. A gyártók közti különbséget jobbára az mutatja, milyen 
gyorsan áll a cserealkatrész rendelkezésre. Ahogy az fentebb említésre került, 
ezen gépek bizonyos részegységeinek többsége olasz gyártmány, de ennek 
ellenére a magyar forgalmazók, viszonteladók fel vannak készülve a kopó 
alkatrészek folyamatos pótlásának megoldására. Amennyiben a kívánt elem nem 
található raktárkészleten, úgy a szállítási időtartam cégenként változó lehet, ami 
viszont létfontosságú szempont azon tény függvényében, miszerint a 
növényvédelmi munkáknál elengedhetetlen a pontos időben való hatóanyag 
kibocsájtás. Egy esetleges kezelés kihagyása, csúszása komoly kihatással lehet a 
termés mennyiségére és minőségére egyaránt. 
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Anyagtakarékos, környezetkímélő műszaki megoldások? 

„A vegyszeres növényvédelemnek a termelés biztonsága és gazdaságossága 
mellett a környezetre gyakorolt hatása miatt társadalmi jelentősége is van.” 
(Dr. Dimitrievits, 2007) 

A permetezési technika területén nagymértékű fejlődés figyelhető meg az elmúlt 
években. Ennek eredményként számottevő innovatív lehetőség nyílt a kezelések 
pontosságának javítására, biztonságának növelésére, a veszteségek 
mérséklésére, és ezáltal a környezetterhelés csökkentésére, valamint a 
gépkezelők munkájának megkönnyítésére. Habár az újszerű megoldások nagy 
része manapság még tekintélyes többletköltségekkel járnak, számítani kell arra, 
hogy a soron lévő fejlesztések révén ezek a megoldások egyszerűsödnek, áraik 
csökkenni fognak így válva sokak számára elérhetővé. A felhasználói igények 
növekedése, valamint a környezetvédelmi követelmények szigorodása 
következtében szélesebb körű elterjedésük véleményem szerint csak idő 
kérdése. 
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3. Anyag és módszertan, saját kutatások bemutatása 

Ellentétben az ezelőtti fejezettel, ahol a témához kapcsolódó szakirodalmi 
vonatkozások (vö. 2.1. és 2.2. fejezet) és a vizsgálatok szempontjainak (vö. 2.3. 
és 2.4. fejezet) bemutatása történt, az anyag és módszertan, saját kutatások 
bemutatása fejezetben a konkrét szolgáltatáscsomag egységenkénti 
kialakításának részletes, magyarázó ismertetése következik. A részegységek 
alfejezeteinek sorrendje a hasonlóságelemzési modellek felépítési, futtatási 
sorrendjét tükrözi. A gondolatmenet nyitó részében a felhasznált adatvagyon, 
vagyis az elemzésekhez felhasznált inputok, majd a lépcsős függvények 
kerülnek bemutatásra, amelyeket az inputoknak megfelelve maga a rendszer állít 
elő mindkét esetben. Ezután a célfüggvények következnek, majd pedig az 
optimalizálásról esik szó, ami egyben az elemzések végeredményét jelenti az ezt 
követően fejezetben taglalva. 

3.1 Traktorvásárlási szaktanácsadás hasonlóságelemzéssel 
A tanácsadási folyamatot egy, az alkalmi megbízóval folyatott, jelen esetben 
(vö. 7. fejezet) személyes konzultáció előzte meg, aminek produktumaként 
megszületett a kiindulópontot jelentő vizsgálati keretek megfogalmazása. 

3.1.1 Felhasznált adatvagyon bemutatása 
A szolgáltatás működtetéséhez használatos adatvagyont 36 traktortípus és azok 
19 paramétere képezi. 

Itt kell megjegyezni, hogy a vizsgálat adatvagyona, beleértve a traktortípusokat 
valamint az összehasonlítás paramétereit, szubjektív módon, a megrendelő 
igényét tükrözik. 

Objektívebb megközelítés lenne, ha létezne egy traktor-katalógus az összes 
létező konstrukció összes létező attribútumával, ahonnan a megrendelő 
(szakmai/szubjektív) szűréssel választhatja ki a versengő objektumokat, ill. 
minden létező attribútum kapcsán a döntéshozó képes lenne szakmai alapon 
megfogalmazni, mikor ér többet az adott objektum: ha értéke nagyobb, vagy 
akkor, ha kisebb. 
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A vizsgálat szempontrendszere, azaz az attribútumok (vö. 2.3. fejezet) és azok 
irányultsága a következőképpen alakult: 

• Teljesítmény (LE)- Minél nagyobb annál jobb 

• Maximális nyomaték (Nm)- Minél nagyobb annál jobb 
• Sebesség fokozatok száma előre  (db)- Minél nagyobb annál jobb 

• Sebesség fokozatok száma hátra (db)- Minél nagyobb annál jobb 

• Motorfordulatszám (fordulat/perc)- Minél kisebb annál jobb 
• Tengelytávolság (mm)- Minél nagyobb annál jobb 

• Szélesség minimum (mm)- Minél kisebb annál jobb 

• Szélesség maximum (mm)- Minél nagyobb annál jobb 
• Fordulási sugár (mm)- Minél kisebb annál jobb 

• Üzemanyag tartály (liter)- Minél nagyobb annál jobb 

• Max haladási seb. előre (km/óra)- Minél nagyobb annál jobb 
• Min haladási seb. előre (km/óra)- Minél kisebb annál jobb 

• Legnagyobb hosszúság (mm)- Minél nagyobb annál jobb 

• Nyomtáv első minimum (mm)- Minél kisebb annál jobb 
• Nyomtáv első maximum (mm)- Minél nagyobb annál jobb 

• Nyomtáv hátsó minimum (mm)- Minél kisebb annál jobb 
• Nyomtáv hátsó maximum (mm)- Minél nagyobb annál jobb 

• Hasmagasság (mm)- Minél nagyobb annál jobb 
• Ár (Forint)- következményváltozóként az ár nem kap irányultságot 

Értelmezés: Minél nagyobb/kisebb annál jobb, azaz annál drágább lehet a 
gép. 

3.1.2 Inputok 
Az elemzéshez a 3.1.1. alfejezetben ismertetett mutatók primer adataiból 
megalkotásra került az Objektum Attribútum Mátrix-ot (OAM), ami a 
hasonlóság-elemzéshez használt táblázatnyi input adatok összességét takarja. A 
következőkben két olyan értelmezési modell kerül bemutatásra, melyek döntés-
támogatásra alkalmasak és egyben az aktuális rutint testesítik meg. 

A megfogalmazásra került hatásirányoknak megfelelően az Excel SORSZÁM() 
függvényének segítségével rangsor tábla készült. A kapott sorszámokat 
önkényesen (vö. olimpiai éremtáblázat kiértékelése) ponttá alakítva 
traktoronként összegezve jött létre „sorszámok összege” oszlop. Az egyes 
típusok árait elosztva a sorszámok összegével kialakult egy ár/teljesítmény 
mutatószám. Az értékelésnél az optimális választás az a traktor lett, ahol az egy 
pontra jutó költség a legkevesebb lett. 
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Az így létrejött képzeletbeli dobogó: 

1. MTZ 320 
2. MTZ 820.2 
3. MTZ 920.3 

Ez az ár/teljesítmény mutatószám vizsgálat széleskörű elterjedése miatt sokak 
által alkalmazott, bevett módszer hasonló döntés előkészítése esetén. Ahogy azt 
azonban a „dobogó” is jól szemlélteti, az ár irreális hatással van a 
végeredményre, így ezen metódus legfőbb kritikája: „Olcsó húsnak híg a 
leve(?!)” (8.2. fejezet, 1. táblázat). A kialakult sorrend ebben az esetben inkább 
a „Melyik a legjobb?” kérdésre adhat választ mintsem a keresettre. 

Ebből okulva létrejött egy másik táblázat (Best Practice), ahol ceteris paribus a 
rangsor felállításához szükséges iránypontokat változtattuk meg önmaguk inverz 
alakjára, így érve azt el, hogy immár nem sorszámok összegéről beszélünk, 
hanem egyfajta jóságpontokról. Az így kapott tábla inkább választ ad a „Melyik 
éri meg a legjobban?” kérdésre (8.2. fejezet, 2. táblázat), tehát megállapíthatjuk, 
hogy hasonlóságelemzés futtatása hiányában optimális választás keresésére 
alkalmas lehet. Az előző elemzéshez hasonlóan ez az eljárás is elterjedt, 
gyakorlati alkalmazása elfogadott. A dobogós helyezettek ebben az esetben a 
következőkre módosultak: 

1. MTZ 820.2 
2. MTZ 320 
3. MTZ 952.3 

A reprodukálhatóságot garantáló részletszámításokat a 
http://miau.gau.hu/miau/212/traktorok.xlsx címen lehet megtalálni. 

3.1.3 Lépcsős függvény 
Hasonlóságelemzést alkalmazva, a bemenő adatokból a módszer létrehoz egy 
olyan lépcsőkből álló mátrixot, amelyből az objektumok aszerint kapnak értéket, 
hogy tulajdonságaik rangsorszámai melyik lépcsőértéknek felelnek meg. 

A lépcsős függvény által kiszámolt lépcsőértékek jelentik az elemzések valódi 
eredményét (vö. szakértői rendszer, szimuláció). Az alkalmazott standard 
elemzés lépcsős függvényének kritériuma, hogy egy adott rangsorszámhoz 
tartozó lépcsőfok értéke nem lehet kisebb a nála gyengébb rangsorszámhoz 
tartozó lépcsőfok értékénél. 
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A standard elemzés esetében azok a mutatók tekinthetők zajnak, vagyis az 
elemzés szempontjából irreleváns tulajdonságoknak, amelyeknek a módszertan 
minden lépcsőfok esetében ugyanazt a konstans értéket számolja. A lépcsők 
szemléltetésére a 8.2. fejezet 3. táblázata szolgál. 

3.1.4 Célfüggvény 
A használt elemzés célfüggvénye a tényértékek és az objektumonkénti 
lépcsőértékek összegeként előálló becslések közötti pozitív, illetve negatív hibák 
eredőjének minimalizálását hajtja végre. Ennek következtében a módszer az 
elemzésben a legkarakterisztikusabb lépcsőpontokhoz rendel értéket, melynek 
köszönhetően képes magyarázatot találni az objektumok értékeinek 
különbségeire egy-egy kiugró tulajdonság tükrében is. 

3.1.5 Optimalizálás  
Az alkalmazott elemző módszertan esetében a korlátozó feltételek előre 
megprogramozott eljárásnak köszönhetően keletkeznek, amelyeket a 
felhasználónak nem feladata paraméterezni. Vagyis az optimalizálási metódus a 
választott elemzési eljárás függvényében változik, így csak annyi feladat maradt, 
hogy a célokhoz előnyös elemzési módszer kerüljön kiválasztásra. 

Modell-szintű értelmezés: 

A modell-szintű értelmezések során a futtatott elemzések stabilitásának 
felmérése, vagyis az eredmények rendszerszintű értékelése, a becslés és a tény 
oszlop összegének egymással történő összevetése továbbá a becsült (ár) és tény 
(ár) oszlopok közötti korreláció vizsgálata történt. 

A vizsgálat alapján kijelenthető: 

• A becslés és a tény oszlop összegeinek egyenlősége teljesült 
• A becsült (ár) és tény (ár) oszlopok közötti korreláció értéke kielégítő 

Az eredmények megjelenésének szemléltetésére a 8.2. fejezet 4. táblázata 
szolgál. 
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3.1.6 Kontroll nézetek: inverz elemzések 
A tanácsadási folyamat minőségbiztosítását szolgálva inverz elemzések kerültek 
futtatásra. Az inverz futtatások az attribútumok hatásirányainak megfordításával 
történt kizárólag a helytállóság ellenőrzésének céljából. Azokban az esetekben, 
amikor a direkt és az inverz eredmények előjele eltérést mutat (vö. kettős 
tagadás) az adandó tanács helytállósága egy minőségbiztosítási réteggel 
alátámasztásra került (a minőségbiztosítási táblán a „valid”, azaz érvényes, 
kifejezés jelöli). Azonban a vizsgálat során előfordult, hogy a tükörképek nem 
rajzolódtak ki, s ennek fényében az adandó tanács éppannyira tekinthető 
helytállónak, mint annak az ellenkezője (a minőségbiztosítási táblán az 
„invalid”, azaz érvénytelen, kifejezés jelöli). Ezen minőségbiztosítási táblát a 
8.2. fejezet 5. táblázata szemlélteti. 

3.1.7 Eredmények 
Az ár/teljesítmény-elemzés után, ám minőségbiztosítási réteg eredményét szem 
előtt tartva, megválaszolható, hogy a vizsgált 36 traktor közül a vizsgált 
tulajdonságok figyelembe vételével 15 „éri meg az árát”, vagyis a piaci ár a 
módszer által generált érték (normaár) alatt van. 

Melyik éri meg a legjobban? 

Jelen esetben a képzeletbeli dobogó a következőképpen alakult az eredmények 
helytállóságának a figyelembe vételével: 

1. New Holland T4.65 V 
2. MTZ 1221.3 
3. Zetor Proxima Z 7205 

A kialakult végső, teljes sorrendet a 8.2. fejezet 6. táblázata kívánja bemutatni. 

Ebben a fejezetben 3 eredmény született , arra vonatkozóan, melyik gép lehet az 
optimális választás. Az eredményeket, időrendi sorrend szerint, vizsgálva egyre 
inkább elérik azt az objektivitást, amire elérendő célként érdemes tekinteni és 
ami a hasonlóságelemzés végeredményében ki is teljesül. 

3.2 Permetezővásárlási szaktanácsadás hasonlóságelemzéssel 
A szolgáltatáscsomag eme részegységének munkafolyamata, ebben az esetben 
is, személyes egyeztetéssel, az adatvagyon személyre szabásával kezdődött. 

A fejezet tárgyát képező elemzés strukturálisan megegyezik az imént bemutatott 
traktorvásárlási hasonlóságelemzéssel (vö. 3.1. fejezet), így a cél elsősorban az 
eltérésekre való rávilágítás. 
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3.2.1 Felhasznált adatvagyon bemutatása 
A speciálisan vontatott axiál-ventilátoros permetezőkből álló adatvagyon 
(megrendelői preferencia alapján) 3 gyártó, 17 eltérő típusú gépéből és az 
azokhoz rendelt 7 paraméterből áll, melyek a majdani vásárló igényei alapján 
lettek kiválasztva. 

A használatos irányultságok a következők: 

• Tartály térfogat (liter)- Minél nagyobb annál jobb 

• Szivattyú hatásfoka (liter/perc)- Minél nagyobb annál jobb 
• Szivattyú teljesítmény (bar)- Minél nagyobb annál jobb 

• Ventilátor méret (mm)- Minél nagyobb annál jobb 

• Ventilátor anyaga (alumínium, műanyag)- Az alumínium jobb, mint a 
műanyag 

• Ventilátor teljesítmény (m3/óra)- Minél nagyobb annál jobb 
• Szórófejek száma (db)- Minél nagyobb annál jobb 

Értelmezés: Minél nagyobb annál jobb, azaz annál drágább lehet a gép 

3.2.2 Inputok 
Az adatvagyonból a 3.2.1. alfejezetben ismertetett mutatók primer adataiból 
kreált OAM takarja a hasonlóság-elemzéshez használt táblázatnyi input adatok 
összességét. 

Mint előzetes vizsgálat, az alábbiakban ismételten bemutatásra kerül (vö. 3.1.1 
alfejezet) két döntéstámogatásra alkalmazott értelmezési modell. 

Az OAM rangsor táblája, ami a megfogalmazásra került hatásirányoknak 
megfelelően az Excel SORSZÁM() függvényének segítségével készült el, egy 
olyan értelmezési modell, ami arra vonatkozóan keresi a választ, hogy Melyik 
gép a legjobb? a vizsgált típusok közül. 

Eszerint az első három helyezett permetező: 

1. Malupe-agro 1100 
2. Forrás 1000 AXI 
3. Forrás 1500 AXI 

(Teljes rangsor: 8.2. fejezet 7. táblázat)  
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A jóságpontokból lehívott rangsortábla, mint egy másik értelmezési modell, az 
előbbi fejezethez hasonlóan, ismét változásokat hozott, közelebb kerülve így 
ahhoz a végső sorrendhez, amit majd a hasonlóságelemzés ad eredményül. „A 
melyik éri meg a legjobban az árát?” kérdésre ez a modell adhat választ abban 
az esetben, ha eltekintünk a hasonlóságelemzés használatától. A dobogós 
helyezetteket tekintve a következő sorrend alakult ki: 

1. Malupe-agro 1100 
2. Malupe-agro 2200 
3. Forrás 2000 AXI 

(Teljes rangsor: 8.2. fejezet 8. táblázat) 

Megfigyelhető, hogy habár az első helyen mindkét esetben ugyanaz a típus áll, a 
második és harmadik helyen álló gépek között nincs egyezés. 

A reprodukálhatóságot garantáló részletszámításokat a 
http://miau.gau.hu/miau/212/traktorok.xlsx címen lehet megtalálni. 

3.2.3 Lépcsős függvény 
A bemenő adatokból a módszer létrehozta a lépcsőkből álló mátrixot (vö. 3.1.3. 
alfejezet) melynek szemléltetésére a 8.2. fejezet 9. táblázata szolgál. 

3.2.4 Célfüggvény 
A célfüggvény esetében sem fogalmazható meg változás, vagyis ebben az 
esetben is a tényértékek és az objektumonkénti lépcsőértékek összegeként 
előálló becslések közötti pozitív, illetve negatív hibák eredőjének 
minimalizálását hajtja végre (vö. 3.1.4. alfejezet). 

3.2.5 Optimalizálás 

A célokhoz mérten az elemzési módszer jelen esetben is a modell-szintű 
értelmezés. A futtatott elemzések stabilitásának felmérése folyamán ezek a 
következtetések voltak levonhatóak: 

• A becslés és a tény oszlop összegeinek egyenlősége teljesült 

• A becsült (ár) és tény (ár) oszlopok közötti korreláció értéke szalonképes 

Az eredmények megjelenésének szemléltetésére a 8.2. fejezet 10. táblázata 
szolgál. 
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3.2.6 Kontroll nézetek: inverz elemzések 

A tanácsadási folyamat minőségbiztosítását itt is az inverz elemzések futtatása 
szolgálta (vö. 3.1.6. alfejezet). Abban az esetben, ha a direkt és az inverz 
eredmények előjele eltérést mutat (vö. kettős tagadás) az adott tanács 
helytállósága egy minőségbiztosítási réteggel alátámasztásra került (a 
minőségbiztosítási táblán a „valid”, azaz érvényes, kifejezés jelöli). Ezen 
vizsgálat alatt is előfordult, hogy a tükörképek nem mutatkoztak, s ennek 
fényében az adandó tanács helytállósága megkérdőjelezhető (a 
minőségbiztosítási táblán az „invalid”, azaz érvénytelen, kifejezés jelöli). Ezen 
minőségbiztosítási táblát a 8.2. fejezet 11. táblázata szemlélteti. 

3.2.7 Eredmények 
Az ár/teljesítmény-elemzés és a minőségbiztosítási réteg futtatásának 
kiértékelése után megválaszolható, hogy a 17 permetező közül a vizsgált 
tulajdonságok figyelembe vételével 9 „éri meg az árát”, vagyis a piaci ár a 
módszer által generált érték (normaár) alatt van. 

Melyik éri meg a legjobban? 

A képzeletbeli dobogó a következőképpen alakult az eredmények 
helytállóságának a figyelembe vételével: 

1. Forrás 2000 AXI 
2. Kertitox Bora 1500/ 32DT 
3. Malupe-agro 2200 

A hasonlóságelemzéssel kialakult végső, teljes sorrendet a 8.2. fejezet 12. 
táblázata kívánja bemutatni. 

A végcélnak tekintendő „Melyik permetező éri meg legjobban az árát?” 
kérdésre a legobjektívebb választ (a vizsgált adatvagyonra vonatkozóan) a 
hasonlóságelemzés szolgáltatja, míg a másik két modell az odáig vezető út 
állomásait szemléltetik. 
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4. Következtetések 

A jelenleg használatos döntéstámogató módszerekből, azok szubjektív 
elemeinek feltárást követően, az informatikai támogatottságot kihasználva 
sikerült egy, az eddigieknél objektívebb módon működő tanácsadói 
szolgáltatáscsomag alapjait létrehozni. A szolgáltatásnak köszönhetően a 
döntéshozó pénzt, időt és energiát spórolva kaphat tanácsokat a vásárlási 
döntések meghozatalának támogatására. A szolgáltatással kapcsolatos 
továbblépési pont az aktív piaci működésre alkalmas rendszer megteremtése (vö. 
online tanácsadás), tesztelése majd a piacon történő éles működtetése. Ennek 
elengedhetetlen feltétele, hogy az adatokat birtokló adatgazda mindenkor teljes 
körűen ismerje adatbázisát (vö. traktor-katalógus), az adatbázis rendelkezzen 
ellenőrző mechanizmusokkal, amelyek az adatok konzisztenciájának azonnali 
ellenőrzését, az esetleges hibák kiszűrését és javítását teszik lehetővé, ezáltal 
biztosítva az automatizált működés lehetőségét. 

5. Vita 

A dolgozat kapcsán felmerült vitatémák a következők: 

• Vizsgált adatvagyon 

• Árak 

A hasonlóságelemzés adatvagyona mindkét esetben a majdani vásárlói igényei 
valamint preferenciái alapján lettek összeállítva. 

Az árak jelentőségét nem lehet megkérdőjelezni a vizsgálat végeredménye 
szempontjából. A dolgozat árai tájékoztató jellegűek, nem minősülnek konkrét 
ajánlattételnek így finomhangolásra adottak a lehetőségek. Mivel a 
mezőgazdasági vállalkozók, vállalatok többnyire kapcsolatban vannak a kínálati 
oldallal, számukra, tapasztalataim szerint, olyan egyedi ajánlatokat biztosítanak 
a kereskedők, amik akár fajsúlyosan is eltérhetnek a listaártól. Ennek 
következtében a végeredmény még inkább személyessé, pontosabbá tehető, ha 
az árak a megbízónak tett konkrét ajánlattételekből importálódnak. 
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6. Összefoglalás 

Az elkészült dolgozat, ami egy esetleges későbbi üzletszerű tevékenység 
bemutatására szolgáló tanulmány is egyben, a következőekben foglalhatók 
össze: 

Saját tapasztalataimat, amit a helyi szőlész-borász szakemberekkel ápolt több 
mint 8 éves személyes kapcsolatra alapozok, valamint egyetemi tanulmányaim 
során (SZIE-GTK, Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki BSc) szerzett 
tudásomat ötvözve sikerült egy olyan szolgáltatás, szolgáltatáscsomag 
összeállítása, ami aktuális és valós igények kielégítésére szolgál. Egyrészről 
olyan vállalkozók, vállalatok számára ad döntéstámogatási lehetőséget, akik 
tevékenységük fenntartása, bővítése, fejlesztése céljából vásárolnak új 
mezőgazdasági gépet másrészről a gépkereskedelemben érintettek is potenciális 
megrendelői lehetnek egy olyan ár/teljesítménybecslő elemzésnek, mely képes a 
használatos eljárásoknál objektívebben, a rendelkezésre álló adatok 
felhasználásával számukra olyan értékeléseket, jelentéseket nyújtani, amelyek 
támogatják az ártárgyalások, illetve az árképzés területén felmerülő piaci 
döntéseiket (vö. 1.3. fejezet). 

Az értékelések (vö. 3.1.6. és 3.2.6. alfejezet) alapját a hasonlóságelemzés (vö. 
2.2. fejezet) biztosítja, amely segítségével a döntéshozó innovatív, egyszerűen 
követhető, univerzális matematikai elveken a mindenkor rendelkezésre álló 
(iránytartó) attribútumokon és tényeken alapuló érvekkel képes végső döntéseit 
meghozni illetve ezeket alátámasztani emberi szakértő bevonása nélkül, azaz 
automatizáltan. A potenciális ügyfelek igényeihez igazodva a leírtak több 
felhasználási forma szerint is hasznosulnak. 

Egyrészt megmutatja, melyik gép éri meg az árát a legjobban a vizsgált gépek 
közül, de arra is rávilágít, milyen szempontok milyen szintjei milyen mértékben 
befolyásolják az árat a vásárló szemszögéből közelítve azt meg. Dolgozatom, 
bár egy konkrét mezőgazdasági vállalkozó személyes igényein keresztül 
vizsgálódik és az eredmények jelen esetben ezen megrendelő számára jelentenek 
igazi értéket, ám ezen információk, eredmények raktározásuk esetén 
(informatikai támogatottság) az évek alatt olyan tudáshalmazt alkothatnak, 
amely hivatott tisztán körvonalazni a kínálati oldalnak azokat a piaci igényeket, 
amelyek hatékonyabb kielégítése esetén számukra is többletbevétel 
realizálódhat. 

Az eredmények közlése közben szerzett tapasztalatokról, megrendelői 
elégedettségről a dolgozat megírását követően várhatók beszámolók. 
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7. Jövőkép 
Pillanatnyilag egy személyes konzultációs alapokra támaszkodó döntéstámogató 
szolgáltatás került bemutatásra, melyet, egy esetlegesen JavaScript programozói 
nyelven elkészült, online szakértői rendszer megalkotása válthat ki a jövőben. 
Ez egy olyan innovatív szolgáltatás lenne a mezőgazdasági gépvásárlások 
döntéstámogatásának témakörében, amely ötvözné a hasonlóságelemzés 
nyújtotta, a dolgozatban is taglalt, előnyöket valamint a kényelmet és az 
azonnali segítséget. Egy efféle online rendszer hivatott kiváltani a személyes 
megbeszélés(eke)t amely/amelyek összeegyeztetése a tanácsadó és vásárló 
között felgyorsult világunkban nem egyszerű feladat. „Az idő pénz” tartja a 
mondás, így a vele való okos gazdálkodás elengedhetetlennek tűnik. A rendszer 
akár, korunk igényeinek megfelelve, mint mobil alkalmazás is létrejöhetne, ahol 
egy összetett űrlap kitöltése utána a tanácsadás gombra kattintva azonnal látható 
is lenne az eredmény. 

  



34 
 

8. Mellékletek 

8.1 Rövidítés-jegyzék 
COCO: Component based Object Comparison for Objectivity 

OAM: Objektum-attribútum mátrix 

STD: Standard 

LP: Lineáris programozás 

kW: kilowatt 

TLT: Teleszkóp, Lengővilla, Tokozott 

km: kilométer 

LE: lóerő 

Nm: newtonméter 

mm: milliméter 

VM: Vidékfejlesztési Minisztérium 

MGI: Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 

EU: Európai Unió 

FVM: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 
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1. táblázat Traktorok: OAM rangsora 
Forrás: http://miau.gau.hu/miau/212/traktorok.xlsx 

 

2. táblázat Traktorok: Best Practice rangsora 
Forrás: http://miau.gau.hu/miau/212/traktorok.xlsx 
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3. táblázat Traktorok: Ár-teljesítmény elemzés eredménye 
Forrás: http://miau.gau.hu/miau/212/traktorok.xlsx 

 

4. táblázat Traktorok: Ár-teljesítmény elemzés stabilitásának felmérése 
Forrás: http://miau.gau.hu/miau/212/traktorok.xlsx 
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5. táblázat Traktorok: Ár-teljesítmény elemzés minőségbiztosítása 
Forrás: http://miau.gau.hu/miau/212/traktorok.xlsx 

 

6. táblázat Traktorok: Ár-teljesítmény elemzés végső eredménye 
Forrás: http://miau.gau.hu/miau/212/traktorok.xlsx 
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7. táblázat Permetezők: OAM rangsora 
Forrás: http://miau.gau.hu/miau/212/traktorok.xlsx 

 

8. táblázat Permetezők: Best Practice rangsora 
Forrás: http://miau.gau.hu/miau/212/traktorok.xlsx 
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9. táblázat Permetezők: Ár-teljesítmény elemzés eredménye 
Forrás: http://miau.gau.hu/miau/212/traktorok.xlsx 

 

10. táblázat Permetezők: Ár-teljesítmény elemzés stabilitásának felmérése 
Forrás: http://miau.gau.hu/miau/212/traktorok.xlsx 
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11. táblázat Permetezők: Ár-teljesítmény elemzés minőségbiztosítása 
Forrás: http://miau.gau.hu/miau/212/traktorok.xlsx 

 

12. táblázat Permetezők: Ár-teljesítmény elemzés végső eredménye 
Forrás: http://miau.gau.hu/miau/212/traktorok.xlsx 
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8.4 Konzultációkon való részvétel igazolása 

A hallgató neve: Kreidl Frigyes 

A belső konzulens neve és beosztása: Dr. Pitlik László, egyetemi docens 

A témát kiadó önálló oktatási szervezeti egység neve: 
Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 

Nevezett hallgató a 2015/2016 tanévben a szakdolgozat készítésével kapcsolatos 
konzultációkon rendszeresen részt vett. Az elkészített dolgozatot 

Döntéstámogatás a mezőgazdasági gépvásárlás területén 

címmel bemutatta. A dolgozatnak a Záróvizsgához kapcsolódó bírálati eljárásra 
való beadásával egyetértek. 

Gödöllő, 2016.04.   . 

 ....................................... 
 konzulens aláírása 
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8.5 Nyilatkozat 

Alulírott Kreidl Frigyes, a Szent István Egyetem Gazdaság- és 

Társadalomtudományi Kar, Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 

alapképzési szak, területfejlesztési szakirány, levelező tagozatos végzős hallgatója 

nyilatkozom, hogy a Döntéstámogatás a mezőgazdasági gépvásárlás területén 

címmel védésre benyújtott szakdolgozat saját munkám eredménye, amelynek 

elkészítése során a felhasznált irodalmat a szerzői jogi szabályoknak 

megfelelően kezeltem. 

Gödöllő, 2016.04.04. 

 .................................... 
 a hallgató aláírása 
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8.6 Szakdolgozat rövid bemutatása 

A szakdolgozat készítőjének neve: Kreidl Frigyes 

A szakdolgozat címe: Döntéstámogatás a mezőgazdasági gépvásárlás területén 

A témát kiadó önálló szervezeti egység neve: 
Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 

A belső konzulens neve és beosztása: Dr. Pitlik László, egyetemi docens  

Kulcskifejezések: 
szaktanácsadás, gépvásárlás, hasonlóságelemzés, traktor, permetező 

A dolgozat rövid leírása: 
Az elkészült dolgozat, ami egy esetleges üzletszerű tevékenység bemutatására 
szolgáló tanulmány is egyben, egy olyan szolgáltatást, szolgáltatáscsomagot 
prezentál a mezőgazdasági gépvásárlások területén, azon belül is specifikusan 
traktor illetve permetezővásárlásra, amely képes a döntéstámogatásra egy 
innovatív matematikai módszer segítségével (hasonlóságelemzés), továbbá 
széleskörűen elérhetővé tehető minden leendő partner számára akár online 
keretek között is hozzájárulva így az agrárinformatika további térnyeréséhez a 
köztudatban. 


