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Absztrakt 

A money-flower-halmaztérkép [1] alapján látható, hogy számos verziója, csoportja, 

alcsoportja létezik a digitális/virtuális/elektronikus pénzeknek. A tanulmány alaptétele, hogy 

ezen jelenségek mesterséges intelligencia-alapú elemzése, vagyis a tény-alapú szakpolitizálás 

(szimuláció, előrejelzés) magas szinten automatizálható elvégzésének egyetlen feltétele, hogy 

statisztikai adatok álljanak rendelkezésre pl. országonként és évente. Jelen esetben az 

elektronikus pénz témakörében fellelhető statisztikák alapján kerülnek bemutatásra a robot 

pénzügyi szakértő sikeres fejlesztésének lépései. A robot pénzügyi szakértő képes: magas 

konzisztencia mellett megérteni és előrejelezni az elektronikus pénzmennyiség arányát az 

ezen jelenségek mögötti mozgatórugóit és ezek időszakos változását – ill. képes értékelni az 

egyes országok és időszakok idealitását, szimulálni pénzügypolitikai/gazdaságpolitikai lépések 

várható hatásait – mind ezt optimalizáltan és a Knuth-i elveknek [2] megfelelően. 
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Bevezetés 

A BME/MNB pályázat keretében „a Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem együttműködésének köszönhetően a 2020/21-es tanévben is 

meghirdeti kutatási versenyét, és ehhez kapcsolódva lehetőséget biztosít kiválósági 

ösztöndíjra is. A cél, hogy ösztönözzék a Műegyetem hallgatóit a pénz jövőjével kapcsolatos 

világszerte zajló tudományos vizsgálatok megismerésére, továbbgondolására, saját kutatásuk 

megkezdésére.” 

A szakirodalom értelmében megkülönböztethetünk [3], (s ezen kategóriák konszenzuális 

helyessége szerencsére alapjaiban nem érinti a tény-alapú szakpolitizálás és a robotszakértők 

[23] fejlesztésének módszertanát, mert amint statisztikai adat áll rendelkezésre valamilyen 

jelenségről, főleg idősorosan és országonként, úgy ezen jelenség definíciója van olyan 

robosztus minden esetben, hogy erre elemzést lehet alapozni): 

• „Elektronikus pénzt [4] (electronic money): Ha abból indulunk ki, hogy léteznek 

bankkártyák, melyekre készpénzt befizetve a bankszámlánkon lesz egy szám, amely jelzi, 

hogy mennyit keret áll rendelkezésünkre. Átadtuk tehát a készpénzt a banknak, a bank 

adott bankkártyát és egy számot, ez a szám az elektronikus pénzünk. Miután befizettük a 

szóban forgó összeget, a jövőben pl. felvehetjük a pénzt az ATM-ből vagy a bankfiókban, 

vagy használhatjuk az online banki szolgáltatásokat. Az elektronikus pénz a következő 

jellemzőkkel rendelkezik: az elektronikus pénz és készpénz könnyen konvertálható 

közvetlenül egymásba; az elektronikus pénz mennyisége/értéke ugyanannyi, mint a fizikai 

pénznek/készpénznek. Át kell adnunk a fizikai pénznemet az elektronikus pénz 

kibocsátójának (bankoknak, ill. más pénzügyi intézményeknek) ugyanolyan mennyiségű 

elektronikus pénz fejében. A bankkártyák mellett rengeteg elektronikus e-pénztárca 

létezik, például Paypal, Perfect money, Payeer, Epay, de akár a SZÉP-kártya is ide sorolható. 

• Virtuális pénzt [5] (virtual money/currency): A virtuális valuta árucikknek tekinthető. A 

fizikai pénznem könnyen konvertálható virtuális pénznemre, de a virtuális pénznem 

alapvetően nem konvertálható fizikai pénznemre (hivatalos csatornákon keresztül). Tehát 

elképzelhetjük, hogy a virtuális valuta olyan árucikk, amelyet fizikai pénznemben vagy 

elektronikus pénzben lehet megvásárolni. A virtuális pénznem eredeti kibocsátója nem a 

központi bank. Például játékérmék, Q érmék, kuponok stb., Az ilyen virtuális pénznem 
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főként egy adott virtuális környezetben történő forgalomra korlátozódik. A Wikipédia 

szerint [6] „A virtuális pénznem vagy a virtuális pénz a digitális pénz egy szabályozatlan 

típusa, amelyet kibocsátói adnak ki és általában fejlesztői irányítanak, és amelyet egy adott 

virtuális közösség tagjai használnak és fogadnak el. 2014-ben az Európai Bankhatóság a 

virtuális valutát ’digitális értékábrázolásként határozta meg, amelyet sem központi bank, 

sem hatóság nem bocsát ki, és nem is feltétlenül kapcsolódik egy átalány pénznemhez, de 

amelyet természetes vagy jogi személyek elfogadnak, így fizetésre alkalmas, és elektronikus 

úton átutalható, tárolható vagy kereskedhető’. Ezzel szemben a központi bank által 

kibocsátott digitális pénz ’központi bank digitális pénzneme’: 

• Digitális pénzt [7] (digital money/currency): A digitális pénznemek közé tartoznak a digitális 

érmék és a kripto-valuták (bitcoin, altcoin). A digitális aranyérme egyfajta pénznem, 

amelyet az arany súlyáról neveztek el. Ennek a pénznemnek a tipikus mértékegysége a 

„troy uncia”, amelyet decentralizált aranytartalékok finanszíroznak. A kripto-valuta a 

kriptográfiai algoritmusok használatával nyert digitális pénznemre utal. Az egyik 

leghíresebb és legsikeresebb a Bitcoin. Például a Bitcoin esetében nem független kibocsátó 

bocsátja ki, hanem a hálózat nagyszámú számítással generálja egy adott algoritmus szerint. 

Az Epay egy pénztárca, amely egyaránt támogatja az elektronikus pénzt és a digitális 

valutát. Az Epay révén különböző elektronikus pénzeket lehet cserélni, például PM, Perfect 

Money, Payeer és Fasapay. Olyan digitális valutákat is vásárolhatunk és adhatunk el, mint 

a BTC, az USDT, az EOS és így tovább.” 

Mint az az 1. ábra és ennek jelenségköre/fogalmai kapcsán érzékelhető: a fogalmak száma, a 

fogalmak száma és kapcsolata triviálisan leírhatónak tűnik, de az egyes források között a 

szokásos szakirodalmi anomáliák sorozata érhető tetten. Ismét utalni kell rá ezen a ponton is: 

az a jelenség, ami statisztikailag értelmezésre kerül, tökéletesen megfelel a robotfejlesztés 

inputjaiként… 
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Más megközelítésben: a digitális jegybank-pénz megvalósítása kapcsán az alábbi 

jelenségek/paraméterek azok, melyek kapcsán döntéstámogatásra van szükség napjainkban: 

[8] 

• „A digitális jegybankpénz a kiskereskedelmi (retail), a bankközi (wholesale), vagy 

mindkét típusú tranzakciót támogatja-e? 

• Token vagy számla (account) alapú? 

• Monetáris politika és token elosztás: fontos tervezési kérdés, hogy a digitális pénznek 

mi a monetáris politikája, mekkora mennyiség van belőle forgalomban éves szinten és 

ki határozza meg a kibocsátást. Idetartozó kérdések lehetnek például a kamat, vagy a 

token infláció meghatározása. 

• A rendszer változtatási és döntési mechanizmusai: az előző ponthoz hasonlóan további 

kérdés, hogy a rendszer különböző paramétereit kik és milyen módon tudják 

változtatni. 

• Titkosság versus transzparencia: technikailag általában nehéz mindkét tulajdonságnak 

megfelelni és az összes AML / KYC szabályozást is betartani. A prioritásokat itt érdemes 

felhasználói esetekre felállítani. 

• Teljesítmény, robosztusság, stabil működés és skálázhatóság: amíg a stabil működés, 

robosztusság és magas rendelkezésre állás a legtöbb blokklánc protokoll esetén 

magától értetődő, a sebesség (pl. a másodpercenkénti tranzakciószám) sok esetben 

nem teljesíthető triviális módon. 

• Jogi követelményeknek és az érvényes jogi környezetnek való megfelelés. 

• A CBDC egyik legnagyobb kihívása talán annak kockázatmentes bevezetése, anélkül, 

hogy a meglévő pénzügyi ökoszisztémát veszélyeztetné.” 
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1 A tanulmány célkitűzései 

Ebben a tanulmányban az e-money-statisztikák kapcsán fellelhető statisztikák [9] alapján arra 

a kérdésre keressük a választ, vajon a pénzügyi rendszert leíró, országonként és évente 

relativált jelenségek alapján  

1. milyen pontossággal írható le az e-money mennyisége/aránya (vö. „9.6 Value of 

payments as a ratio to GDP (cont’d) / (percentages; total for the period) / E-money 

payments with e-money issued by resident PSPs”)? 

2. a vizsgálható országhalmazból mely ország a leginkább e-money-orientált? 

3. melyek tekinthetők a mesterséges intelligencia-alapú fogalomalkotás keretében előállt 

optimalizált és objektív (anti-diszkriminatív) idealitás-skálán az idősoros dinamikákat is 

figyelembe véve: 

• norma-felettinek? 

• norma-szerűnek? 

• norma-alattinak? 

4. a pénzügyi rendszert leíró jelenségek milyen módon és mértékben hatnak az e-money 

relativált mennyiségére? 

5. például Magyarország esetében a pénzügyi rendszert leíró jelenségek milyen mértékű 

változása milyen irányú és mértékű hatással lesz az e-money relativált mennyiségére? 

6. hogyan változott 2015-2019 között például Magyarország idealitás-indexe? 

7. milyen következtetések vonhatók le a nyers és a modellezett adatokat feldolgozó 

Rosling-animációkból (tényadatok 2015-2019 és előrejelzések 2020-2021 

eredőjeként)? 

8. 2015-2018 alapján, ill. egyedi évek történéseinek megértése és ezek összevezetése 

alapján 2019-re, mint tesztévre milyen pontossággal jelezhetők előre a vizsgált 

jelenség változásai? 

9. készíthető-e racionális előrejelzés 2020-ra? 

10. készíthető-e racionális előrejelzés 2021-re (ill. láncreakcióban további évekre is)? 

11. romlik-e az egyre távolabbi előrejelzések racionalitása? 
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12. egységes értelmezési kerete (hatásmechanizmusa) van-e az éves változások mögötti 

erőtereknek? 

13. hogyan változik várhatóan az elektronikus pénz mennyisége, aránya bizonyos, a 

modell-inputokat megváltoztató döntések nyomán? 

14. vannak-e érzéketlen tartományai az inputtényezőknek az outputra gyakorolt hatások 

tekintetében? 

15. hogyan lehet a fenntarthatóság matematikáját érvényesíteni a hermeneutikai 

alrendszerben, azaz mi a hatása a norma-szerűség idelaizálásának a norma-felettiség 

preferenciáját kikapcsolva? 

16. mennyire logikus a feltárható kapcsolat tárható fel a 28 tagország, ill. a 19 eurózónás 

objektum és ezek statisztikai leképezései között? 

  



6 
 

2 Elemzések 

Ennek a tanulmánynak a célja a KNUTH-i elv demonstrálása, vagyis egy robot-pénzügyi-

szakértő funkció-rétegeinek megalapozása, hiszen tudás az KNUTH szerint, ami forráskódba 

átírható, minden más emberi aktivitás művészet. A szómágikus, emberi intuitív ötleteket, 

gondolatkísérleteket bemutató klasszikus tanulmányok az emberi nyelv kettős természetére 

támaszkodnak. Az emberi nyelv hétköznapi használata során képtelenek vagyunk pontos 

üzenetek átvitelére egymás között, lévén maga a pontos üzenet fogalma sem létezik 

feltétlenül. Az átjutó üzenet így a befogadóban nem üzenettárolást indukál első sorban, 

hanem önkényes át/félre-értelmezések során – vagyis magát az intuitív innovációt – ennek 

minden előnyével és kockázatával. 

A robot-fejlesztés ezzel ellentéteben (big-)data-alapon (tény-alapú szakpolitizálás keretében) 

mindent megtesz, amit egy Turing teszt keretében a sikeres robotfejlesztéstől el lehet várni. S 

ez nem más, mint olyan viselkedésmódokig (funkcionalitásokig) eljutni a robotszakértő 

kapcsán, melyek elérik és/vagy meghaladják a humán benchmarkok szintjét. 

A bevezetésben feltett kérdésekre emberi szakértők már nem feltétlenül tudnak, s főleg nem 

optimalizált, anti-diszkriminatív, konzisztens válaszokat adni, így ha ezek megválaszolhatóként 

kerülnek demonstrálásra, akkor a robotszakértő sikeresen átmegy a képzeletbeli Turing-

teszten. 

A szerző a MY-X kutató (knuth-ató) csoport [13] tagja és évek óta foglalkozik, immár saját 

fejlesztésű Solver-alapú megoldások, keretrendszerek kialakításával, fenntartásával, 

szolgáltatásával. 

A tanulmány célja egy minimum TDK-szintű elemzéssor bemutatása úgy, hogy a kidolgozott 

elemzési folyamat automatizálhatósága a jövőre nézve adott legyen – vagyis az eredmények 

az emberi szubjektivitás kockázataitól minél inkább mentesek legyenek.  

A tanulmány forma önmagában egy fajta hermeneutikai kockázat, lévén a szóban forgó 

pályázatra nem lehet úm. „csak”1 az elemzési lépések forráskódját benyújtani. Így az 

értelmező szöveget mindenkor terheli az emberi kommunikáció fentebb bemutatott minden 

 
1 alkalmazási spektrum demonstrációja: [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] 
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kockázata, s egyben igaz rá ennek minden előnye is: pl. a befogadóban katalizált újszerű 

gondolatok kiprovokálása… 

A tanulmány kérdései döntéstámogató kérdések, melyek kapcsán a válaszok alapján 

eldönthető, hogy adott döntéshozói szinten van-e mód és szándék az adatok alapján 

megérteni vélt rendszer befolyásolására, a változások előrejelzésére. 

2.1 Elektronikus pénz 

A bevezetésben megfogalmazott kérdésekre adható válaszokhoz az alábbi adatvagyon és 

módszertani lépéseken felhasználásával lehet eljutni (reprodukálható módon: vö. 

https://miau.my-x.hu/miau/271/e_money.xlsx - saját számítások): 

2.2 Adatvagyon 

Az alábbi vizsgálatokhoz 30 ország(csoport), azaz objektum és 8+1 jelenség (X;Y) került 

feltárásra (vö.: 2. ábra) annak érdekében, hogy a konklúziók levonásához szükséges potenciál-

létezhetőségi bizonyítás megtörténhessen: ha egy jelenségkörre egy GPS (general problem 

solving) jellegű megoldás (robot) kialakítható ennek adatvagyon-gazdálkodási, 

elemzésmódszertani és legfőképpen hermeneutikai alrendszereivel, akkor minden más analóg 

fogalomra (vö. context free elemzési kultúra esetén) az adaptáció triviális. Egyedüli fejlesztési 

igény a fogalmak/jelenségek (vö.1. ábra – pénzkategóriák) összefüggésrendszerét illetően 

merül fel kötelezően a hermeneutikai alrendszert illetően. 

Az adatok forrása: EUROPEAN CENTRAL BANK [10]  

2.2.1 Objektumok 

BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, GR, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, 

FI, SE, UK, Euro area (EZ), EU 

  

https://miau.my-x.hu/miau/271/e_money.xlsx
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2.2.2 Attribútumok 

• X(i): (modell-inputok) 

• X1: „Basic statistical data (cont’d) GDP per capita (EUR thousands)” 

• X2: „Basic statistical data (cont’d) HICP (annual percentage changes)” 

• X3: 6. „Number of payment transactions involving non-MFIs (cont’d) Total number of 

payments (total for the period) Number per capita” 

• X4: „Basic statistical data (cont’d) Exchange rate vis-à-vis the euro (average for the 

year)”2 

• X5: „Overnight deposits held by credit institutions Accounts held at the central bank 

(Average for the last reserve maintenance period) Value as a percentage of GDP” 

• X6: „Overnight deposits held by credit institutions (cont’d) Accounts held at other 

credit institutions (end of period) Value as a percentage of GDP” 

• X7: „Institutions offering payment services to non-MFIs Number of institutions 

(original units; end of period) Number per million inhabitants” 

• X8: „Institutions offering payment services to non-MFIs (cont’d) Number of offices 

(original units; end of period) Number per million inhabitants” 

• Y: (modell-output) 

• „Value of payments as a ratio to GDP (cont’d)(percentages; total for the period) E-

money payments with e-money issued by resident PSPs” [11] 

A PDF-alapon közölt nyersadatok (OLAP [20] - szolgáltatás helyett: vö. EUROSTAT, OECD, stb.) 

konverziója docx-irányba a MS Office keretében elvégezhető – vagyis legalább a PDF-állomány 

kereshető (nem képi) és konvertálható. Sajnos a konverzió nem hibátlan, így a docx-ből xlsx-

be átemelt részletek kapcsán az összevont cellák miatt részleges manuális konszolidációra van 

szükség – standard OLAP szolgáltatásokhoz képest teljesen feleslegesen frusztrálva az 

adatfelhasználásban érdekelteket. Az összevont cellák mellett az ezres határoló (vessző) is 

 
2 Az exchange-rate jelensége kapcsán az eurót használó országok adat 1, hiszen ők mindenkor önazonosak. Az 
árfolyamok abszolút értéke és változása, ill. ezek egyenes és fordított arányú kölcsönhatása mind-mind 
figyelembevételre kerül a modellezés során. Az árfolyam ilyen speciális leképezése magas egyediséggel 
rendelkező attribútumot jelent, mely vagy egyáltalán nem kerül bevonásra a modellbe, vagy erős építőkövévé 
válik a modellezési folyamatnak. 
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zavarja az ÉRTÉK() képzést Excel-ben. S végül az adatvagyon eleve nem teljeskörű – azaz az 

adathiány nem triviálisan helyettesíthető a NULLÁ-s értékkel. 

Az Y esetében az adathiány felfogható 0 értéknek – s ezt alátámasztja az is, hogy az éves 

modellek (termelési függvények: Y=f(Xi)) tény-becslés korrelációja magas (vö. eredmények 

alfejezet). 

Az Xi esetén DK, SE, UK, MT, ill. EZ (Euro-zóna) és EU adathiányok figyelhetők meg, ahol X5 

adathiányai DK és SE esetben nullás helyettesítéssel kerültek lefedésre. Az X8 esetében a 

pontszerű (2017-es) adathiányok a szomszédos évek átlagai (MT, EZ, EU) és a UK adathiány az 

EU-átlaggal lett évente lefedve. 

A 2-3-4. ábra alapján beazonosítható egy speciális LU-hatás, vagy Luxemburg karakterisztikája 

egyedi. Ennek megfelelő rugalmas modell-képzési eljárásokra van szükség (vö. hasonlóság-

elemzés), ahol a kiugró értékek a lépcsősfüggvények speciális logikái kapcsán kezelhetők. A 

rugalmas modellképzés másik vetületét, a dupla-attribútum-készletet (vö. 2. ábra) a 

módszertani elfejezet mutatja be részletesen. 

Az OAM tehát 5 év (2015-2016-2017-2018-2019) 30 ország(csoport) objektum 8+8 Xi (direkt = 

minél nagyobb Xi, annál nagyobb Y és inverz = minél kisebb Xi, annál nagyobb Y) 

attribútummal, valamint 1 Y attribútummal rendelkezik, azaz mindösszesen 150*16+1 

adatpozíciót jelent (vö. kombinatorikai tér). Az attribútumok mértékegységei alapján az 

ország-év-objektumok összehasonlíthatósága adott. 
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2.3 Elemzési lépések, elemzésmódszertani alapvetések [21] [22] 

A bevezetésben megfogalmazott kérdésekre egyetlen egy módszertani keretrendszer 

bevonása elegendő. A hasonlóságelemzés ugyanis (szemben a mesteréges neurális hálókkal) 

már kellően rugalmas, de még hermeneutikailag teljes mértékben uralható. A 

hasonlóságelemzés [15] optimalizált, automatizált eljáráscsalád, mely online elemző motorja 

egy fajta context free, azaz GPS (general problem solver) potenciállal rendelkezik. 

A hasonlóságelemzések közül: 

• az anti-diszkriminatív modellezés kerül felhasználásra a norma-orientált 

helyzetértékelés levezetése érdekében 

• a termelési függvény-generálást végző standard verzió pedig a szimulációhoz, 

előrejelzés-készítéshez. 

A hasonlóságelemzés rugalmasságát egyrészt a lépcsősfüggvények adják, másrészt az input-

adatszerkezet, ahol a vizsgálható 8 input-attribútum esetén megengedhető, hogy egyszerre 

és egyenként hathassanak direkt módon, vagyis az egyenes arányosság elvét követve (ahol 

minél nagyobb Xi, annál nagyobb Y), ill. inverz módon vagyis a fordított arányosság logikáját 

kihasználva (ahol minél kisebb Xi, annál nagyobb Y). A két párhuzamos hatásmechanizmus egy 

fajta irányított, kontrollált optimalizálást tesz lehetővé a ceteris paribus logikák mentén – 

szemben a neurális hálózatok kontrollálhatatlan polinomizálódási hajlamával. 

Az elemzés során több, különböző objektum-mennyiség kerül egyidejűleg értelmezésre: 

• 150 objektumos OAM (objektum-attribútum-mátrix) esetén mind az 5 év és mind a 30 

ország(csoport) egyidejű értelmezése történik meg – annak érdekében, hogy a 

rendszer lényegéhez a legközelebb lehessen jutni 

• 145 objektum esetén egy ország, vagyis a legkülönlegesebb karakterisztikával bíró LU 

nélkül is készülnek modellek – annak érdekében, hogy a LU-hatás nélküliséget a teljes 

hatásmechanizmussal szembe lehessen állítani a rendszer jobb megértése érdekében 

• 30 objektumos, azaz 1-1 évet minden ország(csoport) esetén feldolgozó modellezéskor 

az éven belüli hatások megértése a cél 

• 29 objektumos, azaz LU-t az adott évben fel nem dolgozó OAM-k esetén a cél a 

speciális hatás kikapcsolása után látható kép feltárása… 
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• (egyetlen jelenségkörben, az 5éves becslések norma-képző értelmezésekor készült a 

16. kérdés érdekében 31 objektumos modell, ahol a 31. objektum a 30 objektumos 

riport mesterséges/kimutatásvarázsolt átlaga volt – mely nem volt azonos az EU-t, 

mint logikai szinten aggregáló objektumot leíró sorszámokkal) 

Itt kell megjegyezni, hogy matematikai értelemben az objektumszám-csökkenése 

automatikusan a jobb megértéshez (pl. az Y esetén egy magasabb tény-becslés korrelációhoz) 

vezet. Ennek oka context free módon és így elsődlegesen a kombinatorikai tér csökkenéséből 

eredő, az egyszerűsödő rendszerösszefüggés okán előálló hatás. A kérdés már csak az, vajon 

a tisztán matematikai kölcsönhatásokról a kontextus-függő (pl. az éves hatásmechanizmusok 

változását jelentő) erőterek leválaszthatók-e – ezzel is növelve a rendszer megértettségének 

konzisztenciáját.  

A rendszer hatásmechanizmusát tekintve egyszerre létezik egy mennyiségi és egy minőségi 

aspektus, így a mennyiség át tud csapni minőségbe: az egyes input-attribútum esetén 

mennyiségi kérdés lesz pl. az évenkénti modellekben játszót meghatározó szerep százalékos 

mértéke – sőt mindez külön-külön az egyenes és fordított arányosság és az évek (idősoros 

alakulás) tekintetében. 

A konzisztencia fogalma alatt a tanulmány az ellenmondás-mentességet érti, vagyis minden 

részeredmény esetén nem csak egy-egy kérdésre adható válasz maga, hanem az ennek 

hitelességét bármilyen módon is érintő (erősítő, gyengítő) párhuzamos összefüggésrészletek 

is egymással szembeállításra kerülnek. A konzisztencia érvényesíthető úm. kieséses 

rendszerben, ahol egyetlen egy ellentmondás az érintett/adott objektumot (esetlegesen az 

egész modellt) már a hiteltelen (invalid) ágra sorolja és így rávonatkozóan nem születik 

érvényes rendszerértékelés. S lehetséges úm. körmérkőzéses (körbeverést megengedő) 

ellentmondás-mérlegelő rendszert optimalizáltan levezetni annak érdekében, hogy minél 

több objektum/modell kerülhesse el a nem-tudom-rendszerválaszt. Ahol a nem-tudom-

rendszerválasz is fontos érték, hiszen az úm. állandóan „fecsegő” (mindennemű önkorlátozás 

nélküli) modellek (pl. a regressziós számítások) akkor is adnak robot-választ, amikor a Turing-

tesztet jelentő emberi gondolkodásmód ezt leleplező hatásúként, butaságként értelmezné. 

Ennek elkerülése érdekében a konzisztencia-orientált gondolkodásmód minden olyan esetben 

inkább a nem-tudom rendszerválasz felé tereli a végső konklúziót, ahol erre ok(ok) 

azonosító(k) be.  
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Meg kell még különböztetni az alternatív, de létező válaszokat a nem-tudom-

rendszerválasztól: a nem-tudom rendszerválasz esetén a kérdés nem kerül megválaszolásra a 

robot által, míg az alternatív válaszok azonos hitelességű kettő/több alternatív választ 

mutatnak fel és értelemszerűen számos válaszopciót határozottan kizárnak – szemben a 

kizárást sem kommunikáló nem-tudom rendszerválasz eseteivel. 

A konzisztencia-ellenőrzések speciális esete a 28 tagország, ill. az EZ (eurózóna - 

részaggregátum), valamint az EU, mint teljes aggregátum kapcsolata modelleken belül. Ezen 

rész-egész-komplexitás kapcsán tudni kell, hogy az egész nem feltétlenül kell, hogy a részek 

összegeként legyen csak és kizárólag értelmezhető. Az emberi test saját és egyéb mikrobiális 

sejtjeinek összege (biomassza) és az ember, mint szuverén egyéniség is ennek a mennyiség 

átcsap minőségbe helyzetnek tipikus esete. 
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3 Eredmények 

Az alábbiakban az 1-16 kérdésre egyenként és ezek összefüggésrendszerében kerülnek a 

feltárt/levezetett válaszok bemutatásra, értelmezésre – minden számozott kérdés kapcsán 

pontos utalásokkal a háttér-XLSX megfelelő részleteire a reprodukálhatóság érdekében: 

3.1 Milyen pontossággal írható le az e-money mennyisége/aránya? 

(vö. „9.6 Value of payments as a ratio to GDP (cont’d) / (percentages; total for the period) / E-

money payments with e-money issued by resident PSPs”) 

XLS-forrásparaméterek: info!A4:A20 és vö. 5. 6. 7.8. 9. 10. ábra 

A 150 elemű OAM (azaz 5 év és 30 ország(csoport) együttes vizsgálata látszólag vezet csak 

megnyugtató eredményre. A LU-hatás ugyanis első ránézésre a 0.9997-es korreláció kapcsán 

azt sejteti, hogy minden ország és év a 8+8 attribútum alapján quasi tökéletesen leírható. A 

torzító LU-hatás kikapcsolása azonnal kijózanodást és az elvárt heurisztikus alapképet adja 

vissza, hiszen a korreláció a becsült Y-értékek és a tényleges Y-értékek között már csak: 0.5651. 

Ez a 0.6-os szint azt mutatja, hogy az 5 év alatt esetlegesen komoly szerkezeti átalakulások 

mehettek végbe a teljes Y=f(Xi) rendszerben (vö. 12. kérdés). A LU-hatás kizárása a korreláció-

számítás során megtehető az érintett 5 objektum kitörlésével új tanulási folyamat indítása 

nélkül. A 145-ös tanulási minta korrelációs értéke: 0.5687, ami csak jelképesen nagyobb, mint 

a 150-es LU-hatás nélküli korreláció. Ez azt jelenti, hogy a választott hasonlóságelemzés 

(COCO-STD: [12]) megfelelően rugalmas egy nagyon extrém input-hatás kezelésekor. 

Az éves tanulási modellek kapcsán (OAM: 30 objektum – 2015-6-7-8-9) a korrelációs értékek 

az alábbi eredményeket mutatják: (vö.: 5. ábra) 

A korrelációk évente olyan erősek, hogy a LU-hatás feltárása értelmetlen, ahogy a LU-hatás 

jelképes volt már az 5-éves modell esetén is. A 12. kérdés foglalkozik az éves 

hatásmechanizmusok mibenlétével, hasonlóságával, esetleges átcsapásaival… 

Az éves és országonkénti tény-becslés eltérések grafikonjai alapján (vö.: 6. ábra, 7. ábra, 8. 

ábra, 9. ábra, 10. ábra) látható (ahol az X-tengelyen az országok nem azonos sorrendben, 

hanem a mindenkori tényértékek csökkenő sorrendjében látható a LU-hatás vizuális torzítása 

miatt immár mind az 5 év esetén csak 29 objektumra), hogy 
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• a 2018-as korreláció-visszaesés oka nem rendszer-szintű, hanem egyes országok (pl. 

IE) jelentős meg nem érthetőségére vezethető vissza, amit lehet adatközlési 

anomáliára mutató gyanúmomentumként és/vagy az adott ország adott évének 

speciális működési módját jelző gyanúmomentumként értelmezni. 

• Emellett RO még a 2019-es (leginkább értelmezhető) évben is szemmel látható 

anomáliákat produkált, ami az IE gyanúmomentumok állandó fennállását engedi 

vélelmezni, vagyis a román adatokat érdemes felülvizsgálni, ill. ezek helyességének 

megállapítása után olyan új (Xi) mutatószámokat bevonni a modellbe, melyek alapján 

a RO-idősor megértése javulhat.  

• Mivel pl. a RO-adatokhoz hasonlóan pl. az NL-adatok is nullás sorozatot mutatnak (vö. 

3. ábra zöld jobb szélső blokk), de az NL-értelmezhetőség magasabb szintű, így az új 

attribútumok bevonásának racionalitásához/szükségszerűségéhez ez egy újabb 

impulzust ad (vö. konzisztencia-alapú gondolkodásmód speciális esete). 

• A két aggregátum közül az eurózóna (EZ) rosszabb értelmezhetőséget mutat fel, mint 

az EU maga. Ez azt sejteti, hogy a tagok (részek) összege nem azonos ezek 

eredőhatásával (vö. 16. kérdés). 

• 2018 rel. gyenge korrelációjáért az LT-hatás is felel, hiszen az Y érték jelentősen 

megnőtt 2017-ről 2018-ra, de ez a hatás 2019-re a modell által értelmezhetővé vált. 

Konklúziók: Az éves modellek robosztus pontossága és az 5éves modell rel. gyenge jellege azt 

sejteti, hogy 

• a vizsgált rendszer nem homogén éves/országos vetületben, ill. 

• az éves modellekre alapozó előrejelzés gördülő rendszere (2019 – tesztelhető 

előrejelzés, 2020 és 2021 éles előrejelzés) megvalósítható és a humán szakértőkkel 

összevethető sikert ígérő… 
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3.2 A vizsgálható országhalmazból mely ország a leginkább e-money-orientált? 

XLS-forrásparaméterek: info!A21:A22 és vö. 11. 12. 13. ábra 

A norma-alapú értékelés lépései és eredményei: 

• az 5 éves értékelés (150, ill. 145 objektummal) azonnal szállítja a nem túl robosztus 

korrelációjú tény-becslés számpárokat, ahol norma-szerű az a viselkedés, ahol a tény 

és a becslés leginkább közel van egymáshoz és evolúciós/versengő az a viselkedés, ahol 

a tény meghaladja a becslést, vagyis az adott ország az adott évben jobban teljesít, 

mint várható volt a többi ország és saját maga idősorai alapján (vö. 15. kérdés – a 

fenntarthatóságról / a pénzügyi rendszer Kazohinia [14]-alapú értelmezéséről) 

• a becslések országonkénti és évenkénti kiértékelése a meredekséggel, a maximummal 

és a minimummal kiegészítve a kimutatásvarázslás által alapvetően szállítani képes 

riportot – vezet el az 5éves modell tény>becslés szemléletű, objektív és optimalizáló 

aggregált képének levezetéséhez, vagyis a norma-meghaladást preferáló idealitás-

számításhoz országonként 

• hasonló logika érvényesíthető az 5 darab éves becslés esetében is, mely anti-

diszkriminatív modellpár hasonlóságaként 0.73-as korreláció áll elő – ahol a korreláció 

értéke nem konzisztencia-érv – csak leíró adat, mert az 5éves modell sokkal gyengébb 

magyarázó erejű, így quasi bármilyen eltérés legitim lehet 

• az 5 éves modellezés 31 objektummal zajlott, mind az 5*1 éves norma-képző 

modellezés 29 objektummal zajlott – mindkét esetben készült idősoros maximum és 

minimum adatokat integráló és kizáró modell, mert egy esetben a robot belső 

minőségbiztosítása, mely a lépcsősfüggvények szimmetria-sérüléseit keresi, nem talált 

stabil inverz modellt a max/min-integrálás esetében – de a max/min bevonása és 

kizárása kapcsán az 5éves norma-képző számítások eredménye quasi identikus  

• ha megrendezzük a stabilabb éves modelleket anti-diszkriminatív módon norma-

képzés keretében aggregáló becsléseket (melyek mind validak) a legkisebbtől a 

legnagyobbig, majd ezzel párhuzamosan ábrázoljuk a kevésbé robosztus 5éves modell 

(max/min-nélküli nézetében mindenhol valid) becsléseit, akkor láthatóvá válnak 

norma-átcsapások (9 darab) 

• a versenyszemléletű (a tények által a becsléseket meghaladó) nézetben (ugyanis a 

kazohin nézet a 15. kérdésben külön kerül kiértékelésre) a győztes az átcsapások 
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nélküli norma felettiek halmazának maximumát felmutató országcsoport: EZ, vagyis a 

versengő/evolúciós, dinamikus idealitás a pénzpolitikában legitimálja az eurózónát, 

mint absztrakciót és ennek működési módját 2015-2019 között 

• e gyengélkedők között (a normaátcsapás nélkül a norma alatt lévők között találjuk) a 

következőket (forrás-adatok szerinti sorrendben): IE, ES, FR, LV, HU, MT, PL, RO, SK, 

UK. A részhalmaz politikai, gazdasági oldalról is vegyes. Például a V4-ek CZ nincs ebben 

a leszakadó csapatban. A német-francia párosból a németek a jó oldalra kerültek (nem 

mellesleg a görögök és az olaszok is – szemben pl. a spanyolokkal), de a francia 

rendszer stabilan gyengének tűnik a 28 konkurens egymással való dinamikus 

összevetésében 

• UK helyzete a 2015-2019 között romlik (vö. sorszámok: 15.=15.>16.>21.>25., ill. trend 

=25.) – ami a BREXIT hatásának tulajdonítható elsődlegesen 

• az északi blokk (DK, FI, SE) átcsapást mutat – instabil megítélésű 

• a balti blokk (EE, LT, LV) teljesen heterogén képet mutat 

• a régi és új tagországok közötti összevetés is vegyes, heterogén állapotokra mutat rá 

(vö. 15. kérdés) 

Konklúziók:  

• Az idealitás skála versengő  

• (és a 15. kérdés kapcsán láthatóan kazohin=fenntarthatóság-orientált módon és ezek 

eredőjeként is) megalkotható,  

• az országok és csoportok ezen skálán részben valid módon leképezhetők 

• a leginkább ideális objektum nem is egy ország, hanem maga az EZ! 
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3.3 Melyek tekinthetők a mesterséges intelligencia-alapú fogalomalkotás keretében 

előállt optimalizált és objektív (anti-diszkriminatív) idealitás-skálán az idősoros 

dinamikákat is figyelembe véve: norma-felettinek, norma-szerűnek, norma-

alattinak? 

XLS-forrásparaméterek: info!A21:A25 és vö. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ábra 

A 2. kérdés kapcsán látható vizuális támogatás alapján látható, hogy klasszikus normaszerűség 

nincs. Az instabilitás tekinthető norma-szerűnek, de helyesebb a rendszerszintű nem-tudom 

választ használni, hiszen nem világos, mi legyen a domináns értékítélet az átcsapások miatt. 

Klasszikus normaszerűség lenne a konstans modell-paraméter közvetlen közelében 

tartózkodás valid átcsapásmentes módon (ill. átcsapás esetén minimális rezgéssel a norma-

paraméter körül).  

3.4 A pénzügyi rendszert leíró jelenségek milyen módon és mértékben hatnak az e-

money relativált mennyiségére? 

XLS-forrásparaméterek: info!A26:A27 és vö. 20. 21. 22. ábra 

A vastagon keretezett kiemelések alapján látható, hogy 

• 2015-2016 dominanciája azonos (pénzintézetek) 

• 2017-ben a domináns attribútum (hatás>80%) elmozdul, vagy megkezdődik az 

átalakulás, mely oka az 5éves modell rel. alacsony tény-becslés-korrelációjának 

(jegybank) 

• 2018-2019-ben a dominancia ismét azonos, de más, min a korábbi években (GDP/fő) 

• A domináns attribútum egyre globálisabb, míg 2015-2016-ban intézményi 

(pénzintézeti) a szint, addig 2017-re jegybanki lesz a domináns hatás, s 2018-2019-ben 

országos (nemzetgazdasági) szintről kell beszélni – ami egy fajta globalizálódásra, 

szabványosodásra, rendszerszintűségre utaló tendencia. Vagyis az e-money 

fogalmának életciklusa egyre érettebbé válik. 

• Amíg a GDP/fő (X1) nem válik dominánssá, addig a fordított arányúság erősebb ezen 

attribútum esetén, a domináns jelleg felvétele után beáll az egyenes arányú (úm. 

elvárt) hatásmechanizmus. Az 5éves modell esetén ez az ambivalens állapot rel. magas 

inverz GDP-hatásmértékben csapódik le. 
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• Az egész rendszerre nézve az egyenes arányosság domináns (>=88%) szintén az éves 

és az 5éves modell esetén is. 

• Az 5éves modell hatásszerkezete diffúzabb: max=49%, ill. következő szint = 16%, ill. 

17%. Az 5éves modell kevésbé az intézményi szerkezetre fókuszál (tranzakciószám 

dominanciája az pénzintézeti attribútumok összege felett is). 

• A fordított arányosságot mutató attribútumok száma 1 és 3 között ingadozik a 8 

lehetséges attribútumhoz képest: az éves modellek esetén: 3;1;1;1;3, ill. az 5éves 

modell esetén: 2. 

3.5 Például Magyarország esetében a pénzügyi rendszert leíró jelenségek milyen 

mértékű változása milyen irányú és mértékű hatással lesz az e-money relativált 

mennyiségére? 

XLS-forrásparaméterek: info!A28:A30 

A 20. ábra egy előrejelző potenciállal bíró modell, ahol a mindenkori utolsó 4 év alapján a 

rákövetkező év történéseinek levezetése a feladat (vö. 8-9-10. kérdés). Ha ezen robosztus 

modell (korreláció = 0.9998) lehetővé teszi (LU elhagyása mellett 29 országra, így HU-ra is), 

hogy feltárjuk az ún. hatástalan zónákat (vö. 21. ábra), ahol szürke színnel jelezve látható a LU 

mellett is létező LT-hatás. Narancssárga színnel látható a citromsárga (HU) szintek feletti első, 

érdemi hatással bíró szint. Az is látható, hogy nem minden attribútum hat (vö. 1. lépcső szint 

– piros oszlop) értéke lehet nulla a termelési függvényben – vagyis nem minden független 

változó hat (kell, hogy magyarázza 2019 változásait).  

A 22. ábra bal oldala jelzi a független változók csökkenő sorrendjét színkódokkal és a bal oldala 

jelzi a 21. ábra narancssárga és sárga szintjeit rávetítve a csökkenő lépcsőkre. 

Ezen (22. ábra) jobb oldal tetején pedig látható, milyen százalékos előrelépés lenne (lett volna) 

elérhető (vö. 0-33%) milyen abszolút elmozdulási arány mellett (1.02 vs. 1.33). 

Itt kell elmondani, hogy a 2019-es év előrejelző jellegű megértéséhez a 2015-ös önértelmező 

modell, a 2016-os önértelmező modell, a 2017-es önértelmező modell, és a 2018-as 

önértelmező modell 2019-re vonatkozó abszolút és relatív (4 év átlaga = 100%) előrejelzései 

láthatók attribútumként. Vagyis az itt vizsgált modell egy ún. záró modell (érvek és ellenérvek 

egyidejű konzisztenciáját optimalizáltan elemző modell). Ebből következően 2019-re akkor 

lett volna jobb egy előrejelzés, ha az eltérő korábbi évek alapján megértett 
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rendszerműködések eredője jobb. Ezen belül is a vastag kiemeléssel jelzett abszolút és relatív 

2018-as attribútum-értékek kellene, hogy leginkább jobbak legyenek. 

Ez azt jelenti, hogy a 2018-as rendszerműködés, vagyis a leginkább logikus közelmúlt hat 

legerősebben arra, hogy a rákövetkező év magasabb szintet érhessen el egy szimulációs 

számításban. 

A szimuláció tehát arra hívja fel a figyelmet, hogy a 4. kérdésben 2018-ra és 2019-re felismert 

(rendszerszintű) GDP/fő hatáson keresztül lehet a fejlődést leghatékonyabban katalizálni.  

A GDP/fő attribútum nem direkt módon befolyásolható független változó, hanem egy vegyes 

karakterű input (vö. indirekt módon hat rá a (gazdaság)-politika, de a nemzetközi erőterek = 

környezeti hatások is hatnak rá). Így minden GDP-növelő akaratlagos és/vagy környezeti hatás 

növeli az e-money GDP-hez mért arányát, mint Y-t. 

Ezen törvényszerűségek látszólag triviálisak, de éppen ezért értékesek! Ezeket ugyanis senki 

nem előre adta meg humán szakértőként, hanem a (big)-data alapú adatvagyonból az 

alkalmazott modellezési lépések alapján quasi melléktermékként, önmagától állt elő. 

A szimuláció potenciál részletei alapján tehát elmondható: 

• Tetszőlegesen kis lépések nem vezetnek érzékelhető elmozdulásra… 

• Az e-money jelenségkörben gyors (közelmúlt-domináns) és így  

• Rendszerszinten domináns hatásokkal kell számolni (vö. 2020-ra és 2021-re is – vö. 8-

9-10. kérdés) 

3.6 Hogyan változott 2015-2019 között például Magyarország idealitás-indexe? 

XLS-forrásparaméterek: info!A31 és vö. 23. ábra 

HU tényadatai a 3. ábra zöld blokkja alapján kimondható, hogy statisztikailag létező 

„felpörgés” 2018-ra tehető. A HU „pangás és felpörgés” a többi ország és év tükrében a 

gyengébb 5éves megértő/értelmező modell (kék görbe) alapján csökkenő, de ellaposodó, az 

éves megértő/értelmező modellek (narancssárga görbe) alapján növekvő és a kék görbével 

összeérő. A 2019-re vonatkozó becslések 2015-6-7-8 évek (szürke görbe) alapján egyre közelíti 

a kék és narancssárga metszéspontot – vagyis a modellek konzisztenciája a jelen irányába 

erősödnek. 
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A narancssárga görbe 2020-ra és 2021-re HU esetén racionális változatlanságot vélelmez, ami 

a COVID kapcsán fellépő GDP-fékeződés (vö. előző kérdéskör) okán sem irracionális (ahol a 

COVID-hatásról a 2015-2019-es adatok értelemszerűen a robot felé semmit nem lehettek 

képesek közvetíteni). 

Következésképpen: HU esetében nem vélelmezhető érdemi változás az eleve jelképes nyers-

adatszintek mellé, mely változatlansági vélelem dinamikus hatások eredője és nem egy fajta 

rendszer-szintű nem-tudom válasz – különösen azért nem, mert a nyers nullás szint közeléből 

indulva nincs csökkenésre vonatkoztatható racionális becslés. 

3.7 Milyen következtetések vonhatók le a nyers és a modellezett adatokat feldolgozó 

Rosling-animációkból [17] [19] (tényadatok 2015-2019 és előrejelzések 2020-2021 

eredőjeként)? 

XLS-forrásparaméterek: [18] „txt”-munkalap és vö. 34. ábra 35. ábra 

A grafikus támogatás és az mp4-formátumú animáción keresztül látható változásdinamika 

alapján a 2020/2021-re vonatkozó konzisztencia-alapvetésként használt nem-csökkenés-elve 

is szemmel látható. 

3.8 2015-2018 alapján, ill. egyedi évek történéseinek megértése és ezek 

összevezetése alapján 2019-re, mint tesztévre milyen pontossággal jelezhetők 

előre a vizsgált jelenség változásai? 

XLS-forrásparaméterek: info!A32, ill. A11:A15 és vö. 24. ábra 

Amint látható, a 2019-es nyersadatok x3, x4, x8 és y eseteire mutatnak fel az ismert (2015-

2018) intervallumon kívül eső adatokat (3 esetben maximumra, 1 esetben minimumra 

vonatkozóan). 

Ezen extremitások ellenére a 2019-re évente készülő becslések maximálisan pontosak. A 

korrelációk (vö. 1. kérdés) ingadozását már az 1. kérdés bemutatta.  

Az éves modelleket logikus/racionális és karakteres hatásmechanizmus-váltásai okán az 

extremitások hatását elhanyagolhatónak kell tekinteni (vö. 4. kérdés). 
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3.9 Készíthető-e racionális előrejelzés 2020-ra? 

XLS-forrásparaméterek: info!A33:A36 és vö. 25. 26. 27. ábra 

Az 4 éves (2015-2016-2017-2018) modell 2019-re vonatkozóan, hasonlóan az 5éves megértést 

támogató modell és az éves modellek megértési potenciáljának eltéréséhez, alacsony 

sikerességre mutat rá (LU nélkül: korreláció 0.25-0.26 attól függően, hogy a 2019-es 

sorszámértékek saját vagy szimulált értékeit vesszük alapul, ahol szimulált egy sorszámérték, 

ha ez a saját érték alatt, ill. felett pl. 1-1 egységgel kerül meghatározásra, lévén minden saját 

jogú sorszám kapcsán az ismert valóság eggyel alatta, felette lehet). 

A LU-hatás mellett a korrelációk továbbra is zavaróan magasak a szimulált és a saját jogú 

sorszámok modelljei esetén (0.999/0.999). 

Az 5éves, ill. a 4éves modellek önmagukban alkalmatlanok előrejelzésre. 

Az éves előrejelzések 2019-re a konszolidáló (záró) modell nyomán tökéletes megértést mutat 

fel (vö. 5. kérdés). 

A zárómodell belső logikáját lehet vizsgálni idősorosan (2015-2016-2017-2018), az abszolút és 

a relatív attribútumok és a direkt/inverz-modellpárok alapján. A 2015-ös dominancia a 

modellben magában (28%) az összes ország kapcsán, nem mond ellent az 5. kérdésben HU 

esetére kiemelt 2018-as domináns hatásmechanizmusnak. Sőt, a rel-csoport 66%-os 

dominanciája már megfelel a HU esetében látott (2018-as) abs<rel relációnek (14%<33%). Az 

országonkénti dominancia bármilyen módon eltérhet az országok összességének 

eredőhatásától. Azon országok esetén, melyek feltörekvő pályán vannak (pl. HU) a közelmúlt 

preferenciája logikusabb, mint a távoli múlt, de az összes, vagyis már 2015-től jelentős Y 

értékeket felmutató országok esetén a távoli múlt dominanciája kell, hogy erőteljesebb 

legyen, hiszen az, ami ezen országoknál távolinak tűnik, az az Y szempontjából a felszálló ág 

eleje, ami megfelel a feltörekvők esetén a közelmúlt felszálló ágat katalizáló hatásának. 

A hatásmechanizmusok minden ország eredőjét figyelve a direkt/inverz dimenzióban a direkt 

(egyenes arányosságot jelentő) mechanizmusok túlsúlyát mutatják ki (69% vs 31%). Ez az érték 

a HU esetében (vö. 5. kérdés): 76% volt, vagyis ismét párhuzamokról lehet beszélni ott, ahol a 

4. kérdés kapcsán feltárt hatásmechanizmusok domináns réteg (évente részlegesen eltérő 

attribútummal), de az egyenes arányos hatás. 

 



22 
 

Ezzel jutunk el a 2020-as év előrejelzéséhez: 

• A 2015-6-7-8 alapján a tökéletes 2019-es összefüggésre alapozva 

• 2016-7-8-9 alapján a 2020-as becslés lehetséges. 

• Sőt, a 2020-as évben nem létező valóság a 2015-2018 közötti mintázatokkal 

részlegesen pótolható, mert nem látható sehol csökkenés az idősorban, ami kizár 

mindennemű csökkenést mindaddig a jövőre nézve is, amíg egy statisztikai tény ezt a 

kaput ki nem nyitja. 

• (Természetesen az exploratív modellezés kapcsán a negatív jövőképek sem lennének 

kizárhatók, de ezen tanulmány a terjedelmi korlátok miatt egyelőre nem foglalkozik 

egy önálló, jelen tanulmány volumenét elérő önálló kérdéskörrel – pl. a COVID várható 

abszolút hatásaival megfelelő nyersadatok hiányában). 

Mint látható: 

• Negatív előrejelzés nincs 

• Ahol nincs pozitív vélelem, ott nem áll semmi, ami nem más, mint a változatlanság 

helybenhagyása (s azért nem 0% ez az érték, mert 0%-os változást lehet hitelesen 

becsülni, míg az üres cellák annak jelei, hogy a becslés negatívból lett konszolidálva a 

negatív minta teljes rendszerben való ismeretlensége okán). 

• A piros konklúziók száma 3 db, melyből 2 db azonos: vagyis a hosszas növekvő 

növekedés megszakadását soha eddig nem mutató valóság okán irracionális alakzat, 

ill. 1 db aggregáció jellegű jelenségre vonatkozó irracionalitás-gyanú (vö. 16. kérdés) 

• A csökkenő ütemű növekedés potenciális leállása racionális, mert ezt a trendek 

alátámasztják, de egy magas szinten rel. stabil növekedés hirtelen teljes leállása 

irracionális. 

• A 2021-es évben elő fog állni olyan mintázat, mely az első irracionális növekedésstop 

stabilizálódását azonban már racionálisnak fogja tartani, hiszen minden, ami 

változatlanság-orientált, az alapvetően racionális (vö. HU-elemzés – 5. és 6. kérdés).  
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3.10 Készíthető-e racionális előrejelzés 2021-re (ill. láncreakcióban további évekre is)? 

XLS-forrásparaméterek: info!A37 és vö. 28. ábra 

A 2021-es előrejelzés sem tűnik a 2020-assal összevetve romló stabilitásúnak. 3 darab 

irracionalitás lép fel: 2 db (2020-hoz hasonlóan) a hirtelen növekedés-leállás okán, 1 db ismét 

az aggregáció jelenségek témakörében (vö. 16. kérdés). A holland esetben a felpörgés mértéke 

lehet túlzónak tekinthető. Így a nyersadatoktól való időbeli távolodás itt és most jelképesen 

több irracionalitással/gyanúval jár együtt (vö. 4. piros jel).  

3.11 Romlik-e az egyre távolabbi előrejelzések racionalitása? 

XLS-forrásparaméterek: info!A33:A37 

A 2019-es ellenőrző számítások, ill. a 2019-re vonatkozó 4éves zárómodell stabilitása után a 

2020-as előrejelzés 3 db, majd a 2021 előrejelzés 4 db gyanújele az előrejelzések 

pontosságának jelképes romlását mutatja, mely inkonzisztencia-mérték megfelel a szakmai 

elvárásoknak (vö. 9-10. kérdés) 

3.12 Egységes értelmezési kerete (hatásmechanizmusa) van-e az éves változások 

mögötti erőtereknek? 

XLS-forrásparaméterek: info!A2A37 (minden eddigi forrás együttesen) 

A vizsgált termelési függvény (Y=f(Xi), vagyis az elektronikus pénzek GDP-arányos alakulása a 

8 független változó, ill. a 16=8+8 egyenes és fordított arányossági hatásmechanizmusokat 

felvenni tudó attribútumok rendszere az eddigi megállapítások alapján (egy fajta 

összefoglalásként) az alábbi összképet engedi értelmezni, megértettnek tekinteni. Az idősoros 

rendszer belső összefüggései: 

• alapvetően egyenes arányosság dominánsak 

• alapvetően egy domináns tényező által uraltak 

• évente változó domináns tényezővel az országok átlagára/eredőjére vonatkozóan 

(egyre inkább a nemzetgazdasági jellegű erőterek felerősödését mutatva az idő 

múlásával) 

• melytől egyes országok karakterisztikái (pl. HU) a rugalmas modellezés révén 

eltérhetnek (a relatív közelmúlt logikája alapján egységes szemlélet mellett) 

• így az 5éves modellek magyarázó ereje szignifikánsan gyengébb, mint 

• az 5 db éves modellé, ahol  
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• ezen éves modellek (2015-2018) alapján 2019 egy záró (konzisztencia-feltáró) modell 

alapján maximális pontossággal vezethető le 

• s 2020 és 2021 (ill. gördülő módon bármely további évre) alacsony kockázatnövekedés 

mellett 

• további racionális előrejelzések készíthetők 

• vagyis a nyersadatok és a rugalmas, önellenőrző (belső validáló alrendszerrel dolgozó), 

optimalizált és konzisztencia-orientált modellezésláncok kölcsönhatása egy 

működőképes szimulátort engedett kialakítani,  

• mely elemzési stratégia alkalmas minden más money-flower-elem kezelésére is… 

3.13 Hogyan változik várhatóan az elektronikus pénz mennyisége, aránya bizonyos, a 

modell-inputokat megváltoztató döntések nyomán? 

XLS-forrásparaméterek: info!A38:A39 és vö. 29. 30. ábra 

A LU (narancssárga) hatás (29. ábra) leválasztása a rendszerről (kék) jelzi, hogy a a 

domesztikált polinomizáció kapcsán (vagyis a dupla-attribútumos 2019-es modell esetében) 

komplex hatásmechanizmust lehet tetten érni. Így nem mindegy, mely országról beszélünk 

hatásmechanizmusok tekintetében. 

Mint látható (30. ábra - szőnyegtérkép): a GDP/fő (X1) hatása a legerősebb – mely a LU-hatás 

okán egyenes arányosságot mutat automatikusan. De az inverz réteg is masszív: 

• vannak országok (vö. X9 – GDP/fő inverz – zöld jelek – alapvetően a kevésbé fejlett EU-

tagországok), melyek rel. alacsony GDP/fő adataikat tovább rontani nem fogják azért, 

hogy megfeleljenek egy fordított parabola-szerű hatásmechanizmusnak 

• ők tehát minden más (X2-3-4-5-6-7) tényező kapcsán tudhatnak csak érdemi 

előrelépésben gondolkodni (vö. HU-eset – 5. kérdés: ha vélelmezhető egyáltalán bármi 

előrelépés) 

• egyes fejlettebb országok (LU, ill. NL, UK) általában véve a GDP/fő adat növelésén 

keresztül, vagyis a klasszikus úton juthatnak előbbre 

• azonban: DK, DE, IE, FR, AT, FI, SE, ill. EZ, EU vagyis az egyszerre egyenes és fordított 

arányosságot mutató nemzetgazdaságok olyan fejlődési fázisban vannak, ahol a puszta 

növekedés már turbulens hatásokkal rendelkezik például az elektronikus pénzek GDP-

arányos alakulására 
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• az egyes országok már jól kiaknázott kulcsmechanizmusait a soronkénti zöld jelek 

mutatják 

3.14 Vannak-e érzéketlen tartományai az inputtényezőknek az outputra gyakorolt 

hatások tekintetében? 

XLS-forrásparaméterek: info!A2A39 (összegző kérdés) 

A 14. kérdés a 13. kérdés és az 5. kérdés (HU) alapján azért releváns, mert felhívja a figyelmet 

még egyszer arra, hogy a világ nem írható le kellően robosztusan lineáris módon és pl. a 

mesterséges neurális hálók nevelhetetlen/domesztikálatlan és domesztikálhatatlan ceteris 

paribus összefüggéseire pedig nem lehet konzisztencia-maximalizálását alapozni a rendszerek 

megértését célként szem előtt tartva. 

A 2019-es X1-eredő-hatás 29. ábra (13. kérdés) világosan felmutatja a völgyeket, fennsíkokat, 

vagyis azokat a „mocsár”-képzésre hajlamos mennyiségi viszonyokat, ahol a gazdaságpolitikai 

döntéstámogatás csak úm. „ötletelni” tud, de nem képes átlépni a kibernetikus 

intézmény/ország-vezetés határvonalán, mert az apró lépések önmagukban kevesek, és a 

komplexitás miatt sok apró lépés sem a politikai marketing szempontjából, sem a 

kiszámíthatóság (vö. hatástanulmányok eredőhatás-becslései) szempontjából nem előnyösek. 

A HU-példák (5. kérdés) kapcsán is látható volt, hogy nem minden országban nem minden 

tényező nem azonos eséllyel nem azonos mértékben vezethet előrelépéshez. 

Amint egy-egy gazdaságpolitikai stratégia mocsárba ragad, vagyis olyan intervallumból akar 

kilépni, ahol nagyot illik álmodni és ugrani, ott csak az most bemutatott elemzésmódszertanok 

tudnak előre segíteni. 
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3.15 Hogyan lehet a fenntarthatóság matematikáját [15] [16] érvényesíteni a 

hermeneutikai alrendszerben, azaz mi a hatása a norma-szerűség idelaizálásának 

a norma-felettiség preferenciáját kikapcsolva? 

XLS-forrásparaméterek: info!A23:A25 és vö. 31. 32. ábra 

A 2. kérdés kapcsán feltárt átcsapások, ill. a riportátlag és az EU viszonya arra is enged 

következtetni, hogy az EU, mint aggregátum úgy több, mint a részek összege, hogy erre 

törekszik is, ami nem felel meg a fenntarthatóság matematikai elveinek – ahol is az a 

fenntartható, ami a keretfeltételek függvényében arányos. Ha az EU és Kazohinia azonos 

filozófiai alapokon állna, akkor a riportátlag és az EU között nem lenne különbség a számítási 

eredmények tekintetében. Ez az értelmezés azonban abban az esetben matematikátlan, ha az 

EU adatok a 28 tagország matematikailag elvileg korrekt (de súlyozatlan) módon összevont 

értékei. Önálló vizsgálatokat igényel tehát majd a jövőben (nem ezen tanulmány részeként), 

hogy a nyersadatok aggregációinak norma-szerűségre gyakorolt hatásai és a riportátlagok 

matematikájának különbségéből fakadó fenti antagonizmus feloldását célzó lépések miként is 

operacionalizálhatók a robotfejlesztés kapcsán technikai és hermeneutikai szempontból?! 

Az, hogy az EU úgy a versenynorma, mint a kazohin norma felett is van, de nem 

átcsapásmentesen, míg az EZ vagy csak a versenynorma feletti evaluációval bír, vagy csak 

norma alattival (kazohin esetben) - azt jelzi matematikai értelemben – hogy az EU pozitívabb, 

de instabilabb filozófiai és praktikus képződmény, mint az EZ, hiszen az EU többször van norma 

felett (ami a pozitivitás jele), de nem mindig, ami az instabilitás jele. Az EZ 

világos/szimmetrikus, de ezzel poláris állapotot jelenít meg, amikor verseny pozíciója 

átcsapásmentesen erős, de kazohin-pozíciói átcsapásmentesen gyengék. 

Emellett az EZ azért is stabil, mert átcsapásmentes eredője (átlaga) nagyobb, mint a norma 

(+13), míg az EU-ra nem lehet átcsapásmentes (konzisztens) normát becsülni, s a nem 

konzisztens EU-átlag negatív (-14). Az EZ esetében a számított (a 11 normaátcsapás-mentes 

tagország eredőjeként súlyozatlanul kalkulált) konzisztens átlag (999991 => -9), ami kisebb, 

mint a teljes EZ-re becsült érték (vö. fentebb: +13).  

A kazohin és a versengő, ill. ezek eredőjét jelentő összehasonlítása a régebbi (R) és az újabb 

(Ú) EU-tagoknak egyértelműen a régebbiek versenyelőnyére mutat rá. 
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3.16 Mennyire logikus a feltárható kapcsolat tárható fel a 28 tagország, ill. a 19 

eurózónás objektum és ezek statisztikai leképezései között? 

XLS-forrásparaméterek: info!A21:A25 és vö. 33. ábra 

A 31. objektumos 5 éves modell kapcsán elmondható: 

• az riport-átlagként definiált mestersége objektumra igaz volt, hogy a 30 további 

objektum normapontja közelében helyezkedett el az erre vonatkozó becslés  

• mind a max/min-integráció, mind az ezeket nem használó modellek esetén 

• vagyis a mediántól való eltérés 1, ill. 3 egység volt, ami robosztus modellezést jelez 

• az EU, mint agregáló objektum és a riport-átlag kapcsán az EU jobb értékelést kapott 

mindkét (max/min) modell-variáns esetén arányosan 

• ami jelzi, hogy a részek összege nem mindenkor azonos a mindösszesen-nel (vagyis a 

mennyiség át tud csapni minőségbe - ez egyben az EU, mint idea létjogosultságának 

matematikai bizonyítéka – ami nem az EU mennyiségi működési paramétereit, csak és 

kizárólag az integráció gondolatának legitimitását jelenti matematikai oldalról 

A norma-átcsapások kapcsán látható (vö. 2. kérdés), hogy az EZ és az EU esetében (29 

országok/objektumot vizsgálva) nem fordul elő olyan, hogy az aggregált nézetek az 5éves és 

az 5 db 5éves modell normaképző számításai folytán ne azonos minőségű értékelést 

kapnának. 

A kazohin modellezés keretében a riportátlag=medián (1000002) és ezek a normát magát is 

jól közelítik (1000000). Az EU a kazohin norma felett van, míg az EZ a kazohin norma alatt, 

noha az EZ a versenynorma felett volt az EU-val együtt a párhuzamos értelmezés során. 
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4 Konklúziók 

A money-flower fogalmi rendje kapcsán és a fogalmak operacionalizálást garantáló statisztikák 

kapcsán NINCS különbség pénz-statisztika és pénzstatisztika között. Ha az itt és most vizsgált 

e-money országonkénti és évenkénti statisztikái létezhetnek és léteznek, akkor létezhetnek 

bármely más (a money-flower.png keretében bemutatott) pénzkategória esetében is 

statisztikák. 

Az e-money-statisztikák mesterséges intelligencia-alapú, konzisztencia-orientált, optimalizált 

és automatizálható (knut-i) elemzési rendszerét bemutató tanulmány minden egyén 

pénzkategória kapcsán és ezek összefüggésrendszere kapcsán is értelmezhető. 

A tény-alapú szakpolitizálás (data-driven policy making) filozófiáját követve ajánlatos minden 

pénzkategória egységes statisztikai rendszerének kialakítása, melyben a money-flower-

összefüggések konzisztencia-képző erőteret jelentenek. 

Jelen tanulmány világos bizonyítékait adja annak, hogy az elemzési kultúra a KNUTH-i 

értelemben is robotizálható, vagyis a robot MNB-szakértői státusz kialakítható, folyamatos 

üzemre képes szolgáltatásként értelmezhető. 
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6 Melléklet 

 

1. ábra: A kapcsolódó fogalmak/jelenségek halmazelméleti lehatárolásai – forrás:[1] 

 

 

2. ábra: A nyersadatok minőségi anomáliái 
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3. ábra: Idősoros nyersadat-nézet 
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… 

 

4. ábra: OAM eleje és vége 
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5. ábra: Tény-becslés (Y) korreláció éves 

 

 6. ábra: Az éves és országonkénti tény-becslés eltérések (2015) 

 

7. ábra: Az éves és országonkénti tény-becslés eltérések (2016) 

 

8. ábra: Az éves és országonkénti tény-becslés eltérések (2017) 
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9. ábra: Az éves és országonkénti tény-becslés eltérések (2018) 

 

10. ábra: Az éves és országonkénti tény-becslés eltérések (2019) 

 

11. ábra: Éves modellek aggegált értékelése kiegészítő attribútumokkal anti-diszkriminatív módon 

 

12. ábra: Éves és 5éves modellek konklúziói az ország(csoportok) norma-alapú értékelését illetően 
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13. ábra: Norma-átcsapások és validitások  

 

14. ábra: A 2015-ös év modellje és hatásmechanizmusai 

 

15. ábra: A 2016-os év modellje és hatásmechanizmusai 
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16. ábra: A 2017-es év modellje és hatásmechanizmusai 

 

17. ábra: A 2018-as év modellje és hatásmechanizmusai 

 

18. ábra: A 2019-es év modellje és hatásmechanizmusai 

 

19. ábra: Az 5éves modell és hatásmechanizmusai 
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20. ábra: A 2019-es év becslése a 2015-2018-as időszak éves modelljei alapján 

 

21. ábra: A 2019-es év becslése mögötti lépcsős hatásmechanizmus HU-nézetekkel 

 

22. ábra: A HU-szcenárió valós vezérlési értékei 
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23. ábra: Az előrejelzett értékek egymással való kapcsolata 

 

24. ábra: Extremitások a rendelkezésre álló adatok között (2015-2018 vs. 2019) 

 

25. ábra: a 2019-es becslések és a tények viszonya 

 

26. ábra: A 2019-et becslő aggregáló modell hatásmechanizmusai dimenziónként 
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27. ábra: A 2020-as becslés belső szerkezete 

 

28. ábra: A 2021-es becslés belső szerkezete 
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29. ábra: A direkt és az inverz hatások eredője (X1 esetében) 

 

30. ábra: Hatásmechanizmusok országonként és attribútumonként 
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31. ábra: A kazohin és a versengő filozófiájú modellek összevetése 
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32. ábra: Régi és új EU-tagországok viszonyai 

 

33. ábra: Modell-variánsok, ill. egyedi és aggregált objektum összehasonlítása 
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34. ábra: Régi és Új EU-tagországok fejlődési ívei 

 

35. ábra: Euro-zónán belüli és kívüli országok fejlődési ívei 


