
Hogyan alakul át a népesség élelmiszerfogyasztása 2050-re, és ezzel 

összefüggésben mire kell felkészülnie az élelmiszeriparnak és a 

mezőgazdaságnak? 
avagy egy konzisztencia-vezérelt mesterséges intelligencia alapú 

robotszakértői vélemény 

A következő kivonat nem öncélúan, s nem is csak a pályázat érdekében született egy, a kutatásban  

(MY-X kutatócsoport12) és a mezőgazdálkodásban egyszerre érintett szerző tollából. A két oldalas 

terjedelem csak részlegesen teszi lehetővé egy robotszakértői vélemény bemutatását. 

1. A téma: Jelen dolgozatban a címben megjelölt kérdésre a következő (többrétegű/konzisztens) 

hipotézis alátámasztásával/megcáfolásával kerestem a választ: Az emberi test összes befogadó 

kapacitása véges. Emellett feltételezhető, hogy az embernek a technológia fejlődésével egyre 

kevesebbet kell küzdenie az élelem megszerzésért. Így a várható napi energiaszükséglet sem nőhet 

korlátlanul. Ezekből következően az egy főre jutó éves fogyasztás maximális szintje már ma is több 

országban elérte ezt a maximumot, így a 2050-ben a világ élelmiszerfogyasztását a várható 

demográfiai adatok és az egy átlagos főre a kutatás keretében előrejelzett éves élelmiszer-fogyasztási 

mutatókkal lehet becsülni. 

2. Kutatás ismertetése: Az elemzésekhez felhasznált mesterséges intelligencia motor: az online 

hasonlóságelemzés3, mely bárki számára ingyenes elérhető. A dolgozatban felhasznált adatok a 

FAO4évenkénti (1961-2013) egy főre jutó, élelmiszer-csoportonkénti kínálata (kg/fő).  

Az élelmiszer-csoportokból csak (az ezek maximumát nézve) a 2 kg/fő-nél nagyobb csoportok lettek 

bevonva a modellezésbe. Ennek két oka van: az ingyenes elemzőszoftver véges kapacitása, ill. a 2 kg/fő-

nél kisebb mértékben kínálatban lévő termékek kritikus adatminősége. 

A konzisztencia-orientált elemzés kényszerűen több párhuzamos szálon kell, hogy fusson, hiszen a 

konzisztencia fogalma nem más, mint egymástól független részeredmények illeszkedésének 

maximalizálása.  

Konzisztencia-rétegek: Az egyik elemzési halmaz kérdése, vajon az egy főre jutó fogyasztás eléri-e 

2050-re a maximumát világátlagban és a termékcsoportok eredőjeként? Emellett vizsgálni kell, vajon 

értelmezhető-e egy fajta genetikai potenciál rendszer szinten? Vagyis az egyes termékek jövőbeni 

fogyasztását vajon melyik polinom (1.-6. fokú) becsüli a legjobban, ahol a „komplexitás-redukció” 

(vö. Occam’s razor) a becslések kockázatának redukcióját is jelenti. A komplexitási szintek versenye 

kapcsán a jóság/pontosság fogalma: minél közelebb legyen egymáshoz az egyes élelmiszer-csoportok 

2050-re becsült értékének aggregált mutatója és az élelmiszercsoportok kapcsán meghatározott 

idősoros táplálkozási jóságindex5 2050-re 1-6. fokú polinommal becsült értéke egymáshoz képest. 

Az idősoros jóságindex meghatározásának egy OAM6 az alapja, ahol a minél többet eszünk mindenből 

annál jobb elv és a lehet-e minden objektum (év) másként egyforma elv kerül számonkérésre a 

valóságon optimalizáló modellezés keretében. 

3. Eredmények: A párhuzamos számítások hermeneutikájának eredményeként a lineáris7 (1. 

fokú, legkisebb komplexitású) becslés írja le legjobban a világon az egy főre jutó fogyasztás várható 

értékét. A felállított hipotézist, miszerint egy tetőzésnek kellhet beállnia az egy főre vonatkozó 

                                                           
1 http://miau.gau.hu/miau2009/index.php3?x=e0&string=marcell  
2 Gábor Dénes Ösztöndíjpályázat - Matematikai Különdíj  
3 http://miau.gau.hu/myx-free/coco/index.html    
4 http://www.fao.org/faostat/en/#home  
5 A hasonlóságelemzés Y0 modelljének ideális 1M jóságponthoz képesti felvett értéke 
6 Az OAM (objektum-attribútum-mátrix) hasonlóságelemzés alapfogalma. Ez esetben az objektumok az évek, az 

attribútumok pedig az élelmiszercsoportok. 
7 A lineáris becslés szembetűnő pontatlanságot a csökkenő kínálatú termékeknél mutat (a 48 élelmiszer csoportból 5-nél), 

mivel 2050-re negatív értékű (lehetetlen) kínálatot jelez előre. (ez a modell finomításával kiküszöbölhető) 

http://miau.gau.hu/miau2009/index.php3?x=e0&string=marcell
http://miau.gau.hu/myx-free/coco/index.html
http://www.fao.org/faostat/en/#home


fogyasztásban egyrészt a 4. fokú becslés második helyezése támasztja alá. Másrészt a vizsgált 53 (1961-

2013) évben a 48 élelmiszer csoportot figyelembevéve 41%-os növekedés tapasztalható, míg 2050-ig 

(2013-tól számítva a következő 37 év-évre 2050-ig) csak 18%-os növekedés várható, harmadrészt az 

Y0 modell genetikai potenciálján belül maradt a lineáris becslés. Az alábbi táblázat tartalmazza 43 

élelmiszercsoport várható (valid) kínálatát 2050-ben, ahol a %-os érték a 2013-as értékhez képesti érték, 

az abszolút szám pedig kg/fő-ben értendő. 

 

A klímaváltozás hatása a termelési potenciálra és a életmód hatása az egészségügyi kockázatokra 

további konzisztencia alakzatok lehetőségét veti fel a termékcsoportok arányainak át-

strukturálódásának hitelességére vonatkozóan. 

A demográfiai előrejelzések 2050-re a 9 milliárd fős határ átlépését predesztinálják8. Az aggregált 

kínálatban lévő élelmiszer-csoportokhoz tartozó számok tehát a várható népességtől és az egy főre 

becsült kínálattól függenek. Aggregált szinten 50%-os kínálat (biomassza) tömegnövekedésre lesz 

szükség várhatóan 2050-ben, mint a 2013-ban volt. 

4. Téma eredetisége/indoklása: Az előrejelzés újszerűségét a konzisztencia-vezérelt modellezési 

rétegek és az anti-diszkriminatív hasonlóságelemzés adja, mely képes a genetikai potenciál fogalmát 

létrehozni több-dimenziós értékelések keretében is, ahol a genetikai potenciál az aggregált jóságindex 

ma belátható maximuma. Vagyis kizárólag adatokból, context-free jelleggel került a robot által 

meghatározásra minden részeredmény. A konzisztencia fogalma a rendszerszintű hermeneutika alapja. 

A világ folyamatai kapcsán a fenntarthatóságot (ami gazdálkodóként számomra is fontos) a kazohin9 

viselkedés közelítése teszi lehetővé - jelen esetben a helyesen felismert erőforrás-allokáció. (vö.: mibe 

érdemes befektetni, mire érdemes hitelt adni, mire érdemes biztosítást kötni.) 

5. Jövőkép: Az eddig elkészült elemzés számításai bárki számára elérhetők10. Itt lesz elérhető a 

teljes cikk is a kutatásról, melynek eddigi számításai értelemszerűen tetszőlegesen kiegészíthetők 

anélkül, hogy a meglévő konzisztencia sérülne. Így választ lehet adni pl.: országonként, kontinensenként 

is arra, mekkora lesz a várható kínálat 2050-ben. Az ebből realizálható gazdasági haszon pedig 

feltételezhetően az export-piacokon jelentkezik (pl., hogy a még fejlődő országok élelmiszerigényét ki 

lehessen szolgálni). Hazai vonatkozásban a gazdasági haszon akkor lesz realizálható, ha birtokában 

vagyunk az adekvát jövőbeli állapotokról szóló tudásnak. Ez azt jelenti, hogy felkészültünk a piaci át-

strukturálódására, és a piacon termelői, kereskedői, biztosítói, hitelezői pozícióban a megfelelő 

termékkel a megfelelő időben fogunk megjelenni. A gazdasági folyamatok alapja a modern/tudás-alapú 

gazdaságban a hitelezés előrejelzés-alapú stratégiájának felvállalni merése Arisztotelész 

„olajbogyói”11 óta. Ezt támogatandó: minél magasabb fokú automatizálás a cél, mely egyben a 

KNUTH-i elveket12 is kielégíti megalapozva a versenyképesség növelését, vagyis az Agrár!Ipar 4.0-át 

a digitalizációra támaszkodva. 

                                                           
8 https://www.newsecuritybeat.org/2011/05/ten-billion-un-updates-population-projections/  
9 Szatmári Sándor: Kazohinia 
10 http://miau.gau.hu/miau/236/  
11 Vö. Arisztotelész: Politika. 1259a. Gondolat Kiadó. 2. kiad. 1984. (Továbbiakban: Politika). Meteorológiai ismeretei 

alapján jó olajbogyó-termésre számított, ezért még télen olcsón a környékbeli olajpréseket kibérelte, s nyáron jó haszonnal 

adta tovább bérbe azokat. 
12 "Science is what we understand well enough to explain to a computer. Art is everything else we do." 
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