
Pályázat: 80633 azonosító számú, Tényalapú politikai 

döntéshozási stratégiák automatizált előállítása című, 

Nemzetközi együttműködés adatai nevű melléklete. 

 

1. Célok 
 
A jelenleg ismert ad hoc lépésekre alapozó üzemi elemzési és üzem-összehasonlítási 

gyakorlat (vö. AKII, egyetemek, kamarák munkafolyamatainak) formalizálásához és 

automatizálásához szükséges ismeretek feltárása, az elemzések valós idejűségéhez 

hiányzó informatikai finomhangolás lehetőségeinek biztosítása. 

 

Innovációs célok: A mezőgazdasági üzemek szakmai (döntés-előkészítési) támogatása. A 

stratégiaalkotás mezőgazdasági üzemekre való kiterjesztése. Az üzemekkel kapcsolatos 

válságjelek folyamatos monitorozása és az egyensúly megőrzését jelentő stratégiák 
feltárása. A fenntartható fejlődési irányok feltárása. 

 

2. Adatok 
 
 A mezőgazdasági üzemekben elvileg és törvényileg számos értékes nyilvántartás 

keletkezik: pl. termesztéstechnológiai jellegű feljegyzések (vö. táblatörzskönyv, 

gazdálkodási napló, növényvédelmi naplók, stb.), ill. pénzügy-számviteli elszámolások, 

valamint analitikus nyilvántartások (pl. termék-önköltség számítás alapadatai). Ezen 

adatok (pl. anonim módon) országosan (ill. EU szinten) nem, vagy csak részlegesen 
kerülnek összevezetésre egységes szerkezetű és konszolidált fogalmi rendű 

adatbázisokba. Így az üzem-összehasonlítás alapját adó informatikai erőforrás (OLAP), 

vagyis egy technikailag és módszertanilag kiérlelt adatvagyon lényegében csak 

parciálisan (termelői csoportok egymás közötti, ill. integrátorokkal kialakított egyedi 

megállapodásai formájában), ill. alapvetően közhasznú jelleggel egyáltalán nem létezik. 

Létezik azonban egy EU szinten definiált, ún. tesztüzemi rendszer (OLAP: 

http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/database.cfm), s létrehozható a hazai HTML-

alapú, statisztikákból elemzésre alkalmas keretrendszer: http://miau.gau.hu/myx-

free/olap/olap2/2_olap_m.php3  

 Ha létezik tehát megfelelő mennyiségű és minőségű adatvagyon, s a közösségi tudás 

üzem-specifikus nézeteinek előállítása nemzetközileg konszolidált módszertani szinten 
(http://miau.gau.hu/miau/117/aik2008_full.rtf), akkor ennek online automatizálása 

alapjaiban stabilizálhatja a hatalmas közösségi pénztranszfert kapó és elváró 

mezőgazdaság tervezési szintű támogatását. 

 

 

 

 

3. Módszerek 
 

 Hasonlóságelemzés alatt értendő annak elemzése, vajon az egyszerre vizsgált objektum-

attribútum mini-univerzumra milyen lépcsős függvény-sorozat (automatikusan generált, 

„optimalizált” szakértői rendszerek) mellett, milyen pontossággal magyarázható additív 
módon egy-egy kiválasztott jelenség (pl. SFH/ha) úgy, hogy a legjobb inputszint egyben 

a potenciális fedezeti hozzájárulás mértékét is megadja, ill. az attribútumonkénti 

hozzájárulások aránya a becslésekhez az egyes tényezők súlyaként értelmezhető legyen. 

http://miau.gau.hu/miau/117/aik2008_full.rtf 

A számításmenet minimalizálására (a valós idejűség szavatolására) kínál lehetőséget a 

vezérmutatók feltárása (Y0-modellek segítségével). 

http://miau.gau.hu/miau/130/wichtigkeiten.xls 

Bármely mutatószám esetén az üzemi, üzemcsoport szintű egyensúlyvesztés tehát 

automatikusan detektálható, s a feltárt többrétegű problémák sablon szövegekkel 

automatikusan jelentéssé formálhatók. 

 

4. Eddigi eredmények 
 

A felvázolt lépések alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a tanácsadási folyamatok 

jelenlegi magas ad hoc jellege helyett/mellett a mindenkori adatvagyonok alapján olyan 

online módon is felkínálható szaktanácsadási szolgáltatások alakíthatók ki a 

hasonlóságelemzésekre alapozva, melyek bármely üzem/üzemcsoport esetén a 

gazdálkodó, politikus, érdekvédelmi szakértő számára min. a személyes tanácsadási 
folyamattal egyenértékű (ill. elvileg jobb) eredményességet biztosíthatnak 

rendszerszinten sokkal olcsóbban és nagyobb biztonságot kínálva az érintetteknek. 

http://miau.gau.hu/myx-free/index.php3?x=robots 

 

5. Jövőkép 
 

Az ellentmondások kezelése csak részlegesen automatizálható, hiszen a sablonszövegek 
olyan minőségi kategóriák, melyeket csak ezek alkotója képes egymáshoz képesti 

viszonyaik szerint értelmezni. Ellenben: egy előrejelzésre (szimulációra) vonatkozó 

modellezési sorozat végeredményig való eljuttatásának számítási folyamata teljes 

mértékben előrelátható, azaz automatizálható. Bármilyen furcsa is: A végső (konzisztens) 

eredmény azonban nem kell, hogy egyértelmű legyen. Egy-egy felvázolt jövőkép 

kockázata lehet magas, ill. egymástól eltérő szakmaiságot kifejező jövőképek lehetnek 

hasonlóan hitelesek adott pillanatban adott adatmennyiség alapján. 

Egyes részeredmények közötti ütközések feltárása, vagyis a kockázatok vizualizálása 

lehet hasonlóságelemzési (vagyis automatizálható) feladat. 

Más megfogalmazásban: az élet minden területén lehetséges a SAKK-AUTOMATÁK 

analógiájára a közösségi tudás egységes interpretációs rendszerekbe kényszerítése – s 
természetesen kívánatos ezen automaták (a majdani tényekkel szembeni magas beválási 

arányokat biztosító) versenyeztetése! 
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Annex: identifier 80633, title: Automated derivation of fact-

based strategies for policy making 

Annex: Description of international co-operations 

 

1. Aims 
 
Exploring necessary knowledge elements for formalism and automation in the well-

known analytical best practices working ad hoc (cf. work flows of institutions of business 

analysis), ensuring fine tuning possibilities on the field of informatics for approximation 

of real time speed in the analysis. 

 

Innovation aims: Supporting agricultural processes (on the level of decision making). 

Monitoring crisis signals and derivation of strategies that ensure equilibrium. Exploring 

sustainable directions of change. 

 

2. Data 

 
Many useful registries are made in farms: e.g. notes about technological parameters (cf. 

field record systems, plant protection logs etc.) financial accounting reckonings, and 

analytical registries (e.g. data needed for calculation of production cost-price). These data 

are not or only partially collected in common databases that have a standardized structure 

or consolidated conceptual system on country or EU-level. Thus the IT resource (OLAP), 

that gives the basis of farm comparison, a technologically and methodically correct data 

asset exists only partially, but not for public utility. There is however the FADN (OLAP: 

http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/database.cfm), which is defined on the EU-
level, and a framework of analytical use can be also created from the national, HTML-

based statistics: http://miau.gau.hu/myx-free/olap/olap2/2_olap_m.php3  

So, if there is a data asset with eligible quantity and quality, and the farm-specific view of 

public knowledge is given on an internationally consolidated methodical level 

(http://miau.gau.hu/miau/117/aik2008_full.rtf), then its online automation may stabilize 

the planning of agricultural activities that gets and expects an enormous communal 

money transfer. 

 

 

 

 

 

 

3. Methods 

 
The aim of similarity analysis is to reveal which stair function sequence (automatically 

generated, optimized expert systems) shall be used for the simultaneously examined, 

object-attribute mini-universe, how precisely can a chosen attribute (e.g. SGM/ha) be 

explained with the additive method, so that the best input level gives the potential degree 

of gross margin at the same time, and the proportion of contributions of the attributes to 

the estimations shall be interpreted as the weights of the different factors. 

http://miau.gau.hu/miau/117/aik2008_full.rtf  

The revelation of the leading indicators is an option to minimize the computation (with 

the help Y0-models). http://miau.gau.hu/miau/130/wichtigkeiten.xls 

The farm or farm-group level balance loss can be automatically detected in the case of 

any indicator, and the explored multilayered problems can automatically be transformed 
into meaning using report-templates. 

 

4. Achievements so far 

 
Based on the featured steps so far it can obviously be stated that with/instead of the 

advisory processes now highly ad-hoc nature, based on the respective data assets, online 

expert services can be founded on similarity analysis, that may ensure a success equal to 

(or better than) the personal advisory process on a system level for each farmer, 

politician, civil rights expert, for a cheaper price, and with bigger security. 

http://miau.gau.hu/myx-free/index.php3?x=robots 

 

5. Visions 

 
The handling of inconsistency can only be automated partially, because the text-templates 

are such qualitative categories that can be interpreted in relation to each other only by 

their authors. However: a calculation process of modeling sequence pertaining to a 

forecast (simulation) can be predicted, and thus it is automatable. It may be confused, but 

the final (most consistent) results not necessarily have to be unambiguous. The risk of a 

featured vision can be high, or visions that represent different forms of expertise can be 
valid on the same level in a given moment, based on the provided data. 

The visualization of risks and the revelation of the collisions between partial results may 

be a similarity analytical (so automatable) task. 

From another point of view: it is possible to compel the public knowledge into 

standardized interpretation systems in all areas of life, based on the analogue of CHESS 

AUTOMATONS, and of course it is necessary to make compete those automatons (in 

order to ensure a monotone increasing of the model fitting). 
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