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1B1. Bevezetés 

 Folyamatosan gyorsuló világunkban komoly terhet ró minden 

döntéshozóra a megfontolt, szakmailag megalapozott döntésekhez szükséges 

mennyiségű és minőségű információknak, a döntés-előkészítés időszakában 

való megszerzése. Függetlenül a produkciós iránytól, tevékenységi körtől, 

egyre kevésbé van lehetőség az információk kellő mélységű feldolgozására. 

A döntéshozók számára nagy segítséget nyújthatnak olyan információs 

rendszerek, amelyek segítségével gazdaságilag elemezhetik az egyes 

tevékenységi körök, illetve termelési irányok lényeges jellemzőinek 

folyamatos időbeni változását, illetve a ráfordított élőmunka, anyag, 

valamint befektetett energia költségeinek halmozódását. Optimális azonban a 

megfelelő információmennyiség begyűjtésén, optimális feldolgozásán túl az 

volna, ha az adatok alapján meghozott döntések hatásait is megfigyelhetnénk 

az adott rendszeren, így a lehető legjobb döntésekkel lehetne navigálni a 

gazdaságban. 

  A mezőgazdasági termelést illetően is egyre inkább előtérbe kerül 

azon módszerek alkalmazása, melyek lehetővé teszik termelési folyamatok - 

a hatékonyság növelése szempontjából fontos tényezőinek a lehető 

legnagyobb, de minimálisan a folyamatokról való képalkotáshoz szükséges 

mértékű leképezését. Ezen részletes adatok birtokában már önmagától 

adódik az igény egy szimulációs rendszerre, amelyen kipróbálhatók 

lennének a döntések, sőt, ma már egyáltalán nem lehetetlen kívánság, hogy 

mindezen információk birtokában a rendszer maga hozzon döntéseket, és 

tesztelje azokat, a döntéshozónak csupán az optimálishoz legközelebb eső 

döntési alternatívákat kínálva fel.  

Természetesen léteznek már szimulációs rendszerek. A modellezés 

széles spektrumának szinte minden elemét felhasználva kiválóan leírtak már
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1B1. Bevezetés 

sok folyamatot. Minél egyszerűbb, ellenőrizhetőbb körülmények között 

zajlik egy folyamat, annál pontosabban, annál részletesebben leírhatók annak 

egyes elemei. Azonban a mezőgazdasági termelési folyamatok bonyolult 

biológiai jellege, a természeti tényezőkkel való szoros kapcsolata, a 

termelési feltételek, és az erőforrások differenciáltsága nem kedvez a 

mezőgazdasági termelői folyamatok szimulációs lehetőségeinek. 

 Mindezeket szemelőtt tartva, értekezésemben megkísérlem egy 

gyakorlatban működő mezőgazdasági vállalkozás példáján 

gazdaságszimuláció alkalmazhatóságát, mint döntéstámogató rendszert 

elemezni úgy, hogy a gazdálkodás eredményességét leginkább befolyásoló 

tényezők a modell felépítésében kiemelten kezelhetők legyenek. Így ezek 

közül elsősorban a rendelkezésre álló erőforrásokat említem, amelyek a 

technológiák és munkafolyamatok leképezése kapcsán alapjául szolgálnak az 

erőforrások allokációjához, másodsorban a technológiákkkal le nem írható, 

de a valós életben a napi működés olyan elemei, amelyek általában 

személyes döntéseken alapulnak és a környezettel, az idővel, és a természeti 

tényezőkkel kapcsolatot képező szabályszerűségekre kívánnak utalni. 

Egy bonyolult, több csatornával és visszacsatolással rendelkező 

folyamat leképezése gyakran olyan problémákat vet fel, melyek megoldására 

nincs azonnal rendelkezésre álló stratégia. Ezeket a problémákat a 

legtöbbször nem lehet elszigetelt szabályokkal vagy formulákkal leírni. Ezen 

kívül sok tényezőnek hatása van számos egyéb jellemzőre is. A komplex 

problémákat tehát már nem lehet egyszerű matematikai formalizmusokkal 

leírni és ezt követően „optimalizálni" amint ezt például a lineáris 

programozásban tesszük. [Csáki – Mészáros 1981] Az ilyen típusú 

problémákat gyakran csak szimuláció segítségével tudjuk megoldani.  
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2B2. A disszertáció célkitűzései 

A fentiek fényében annak vizsgálatát tűztem ki célomul, hogy 

számbavéve egy működő mezőgazdasági vállalkozás minden folyamatát 

mely a termék előállítással, valamint annak menedzselésével kapcsolatos, 

melléállítsam a jelenleg ismert szimulációs és modellezési technikákat, 

valamint felmérve a menedzsment döntéseihez szükséges információ-

igényeket, létrehozható-e a jelen informatikai és számítástechnikai 

kapacitások mellett egy olyan szimulációs eljárás, amely – szükségképp – 

egyszerűen, könnyen kezelhetően, és megfelelő megbízhatósággal képes 

követni virtuális térben a valós termelési folyamatokat. 

 Mindezt oly módon szeretném elérni, hogy egy megfelelő 

szimulációs eljárást találjak az összes olyan (mező)gazdasági folyamatra, 

amely akár közvetetten, vagy közvetlenül, kvalitatív, vagy kvantitatív módon 

részt vesz a termékek előállításában, illetve a gazdaság működtetésében. 

 Ehhez meg kell vizsgálnom ezeket a folyamatokat, és olyan közös 

jellemzőiket kell kiemelnem, amelyek a folyamatnak a termék előállításra 

gyakorolt hatását egyértelműen meghatározzák, matematikailag korrekt 

módon leírhatóak, és azokat a szimulációba be lehet építeni. 

 Célom, továbbá annak vizsgálata is, hogy egy, a termelési 

folyamatokat jól követő szimuláció szolgáltathat- e olyan adatokat, amelyek 

eddigi modellekből nem voltak kinyerhetőek, és amelyek segítenek a 

menedzsmentnek árnyaltabb képet festeni a termelés folyamatáról a termék 

olyan állapotaiban is, amikor az már valamely formában (még nem kész 

termékként) értékesíthető. Komoly segítség lenne ez a menedzsment 

számára részben a marketingstratégiák változtatására még a végleges 

termékek elkészülte előtt.  

Jelentős gazdasági kockázattól kímélné meg a vezetőket, az 

anomáliákat virtuális térben kidolgozó, annak eredményeit automatikusan  
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2B2. A disszertáció célkitűzései 

értékelő szimulátor, hiszen számtalan verzió végigjátszható egy felvetődő 

gazdasági probléma kapcsán anélkül, hogy a tesztelések bármilyen hatással 

lennének a valós termelési folyamatokra. Így különböző optimalizálásokat 

végezhetünk attól függően, hogy valamely anomália kapcsán mely irányba 

képzeljük a gazdaság kimozdítását. 

Egy folyamat szimulációs lekövetése feltételezi, hogy a folyamatot 

részleteiben ismerjük, és logikáját megértettük. Egy bonyolult folyamat 

logikáját és elemeit sok esetben nem tudjuk olyan felbontásban kezelni, 

amilyenben a szimulációs szabályok ezt előírják, ugyanis ez néha 

kezelhetetlenül nagy adathalmazhoz vezet, néha pedig egyszerűen felesleges 

 az eredmény elérése szempontjából. Meg kell vizsgálni tehát, hogy van-e 

olyan mélysége a termék előállító folyamatoknak, amelyet elérve a folyamat 

a termék változása szempontjából igény szerint jellemezhető, és amelynél 

mélyebbre tekintve sem pontosabb eredmény, sem járulékos előnyök nem 

várhatóak a vizsgálattól. 
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3B3. Irodalmi áttekintés 

3.1 A mezőgazdasági rendszerek leképezésének lehetőségei 

 

A mezőgazdasági rendszerek ideális esetben gazdasági és 

munkafolyamatok logikus egymásutániságából állnak. Az egyes folyamatok 

korrekt leírásához nélkülözhetetlen ismernünk a folyamatot felépítő elemek 

pontos számát, sorrendiségét, és egymáshoz való kapcsolatuk mennyiségi és 

minőségi szabályait. Minél pontosabb képet szeretnék rajzolni a folyamatról, 

minél pontosabban szeretném követni a folyamat mozgását, a folyamatban 

szereplő elemek részletezését annál nagyobb felbontásban kell vizsgálni. 

Ebből világosan következik, hogy egy bonyolultabb folyamat leírása a 

folyamat összetettségétől függően akár kezelhetetlen elem-sokaságot 

eredményezhet. Emiatt célszerű a folyamatokat funkciók szerinti, vagy 

analitikai szempontból praktikus csoportokba sorolni.  

Ilyen csoport lehet például a termelési rendszerekbe integrálható 

folyamatok összessége, amely mellett többek között Bartos [1997] is érvel, 

és amit magam is, mint agrármérnök a leg követhetőbbnek tartok 

(növénytermesztési és állattenyésztési folyamatok), Ezen folyamatoknak 

négy alaptípusa különíthető el. [Csáki – Mészáros 1981] 

- a biológiai, fiziológiai, kémiai összefüggések kiemelése 

(biológiai-gazdasági szimuláció) 

- technikai, szervezési oldal (mezőgazdasági termelés technkiai 

folyamata) 

- biológiai, technikai, gazdasági szimuláció (komplex termelési 

rendszer-modellek) 

- agroeco-rendszer modellek (mezőgazdasági termelési 

folyamatok és a természeti környezet kapcsolatát írják le) 
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3B3. Irodalmi áttekintés 

Másik csoport lehet a mezőgazdasági vállalati rendszereket alkotó 

gazdasági szintű folyamatok összessége, melyek esetében lehetőség van a  

mezőgazdasági vállalatok gazdasági, illetve műszaki-gazdasági 

folyamatainak szimulációjára. Vagyis a folyamatokat vállalati szinten 

vizsgálva, egyes részproblémák körének behatóbb tanulmányozására válhat 

lehetőség, vagy az egész gazdaságot átfogó komplex modellek felépítésére 

tehetünk kísérletet, mely esetben elsősorban gazdasági és pénzügyi jellegű 

problémák állnak a központban. 

Harmadik csoportba a gazdasági és kereskedelem-politikai 

kérdésekkel kapcsolatos analízisek kerülnek, melyek közép és hosszútávú 

fejlesztési stratégiák meghatározásának alapjait szolgáltathatják. 

 

3.1.1 A szimuláció 
 
 Tóth József már az 1970-es évek elején arról ír, hogy milyen komoly 

súllyal nehezedik a vállalatok vezetőire egy egy komolyabb beruházás, vagy 

fejlesztés döntéskényszere, és a nagyvállalatok szövevényes ágazagi 

rendszerében a termeléssel kapcsolatos folyamatokat előrejelezni 

meglehetősen bonyolult feladat. [Tóth 1973] A korabeli lehetőségek 

kihasználásával már igyekeztek a kutatók bizonyos folyamatokat modellezni. 

Csáki 1976-ban már a konkrét szimulációs technikák lehetőségeit és 

buktatóit boncolgatja, továbbá lehetőségként már akkor megjelöli a 

matematikai szimuláció tömeges elterjesztésének lehetőségét. 

 Azonban teljes gazdaság komplex szimulációját a matematikai 

modellek még az akkoriban rendelkezésre álló számítástechnikai kapacitások 

teljes kihasználása mellett sem voltak képesek elvégezni [Suttor – Crom 

1964] 
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3B3. Irodalmi áttekintés 

Ma már a gazdasági szimuláció elnevezéssel gyakran találkozni, 

különösen külföldi szakirodalom tanulmányozása során, ahol teljesen 

elfogadott döntés-előkészítő, döntéstámogató módszerként kezelik azt. 

Sajnos a mezögazdaságban (részben annak sztochasztikus jellegéből 

fakadóan) a szimuláció nem tudott széles körben elterjedni. Nagy 

általánosságban csak sejthető, hogy mi az, de sok a téves feltevés ezzel 

kapcsolatban. Alkalmazni végképp nem tudjuk, illetve nem próbáljuk. 

Jelenlegi szakmai és technikai ismereteink és lehetőségeink birtokában a 

mezőgazdasági folyamatokat egyszerű kalkulációs módszerekkel, 

matematikai programozással, blokksémák segítségével elemezzük még 

mindig, noha szinte már mindenhol megfelelő számítási kapacitású 

számítógépek állnak rendelkezésre akár szimulációk futtatására is. Minél 

komplexebb igény fogalmazódik meg a döntéstámogató rendszerek iránt, 

annál valószínűbb, hogy a korábbi módszerektől eltérően a fejlesztések a 

szimulációk irányába fognak haladni, mivel az eddigi eredmények alapján 

[Deli - Kocsis - Ladó 1977; Uncsovsky 1977] a szimulációs modellek 

alkalmazási területei a lineáris programozáson gyakran túlmutatnak, ott is 

alkalmazni tudjuk, ahol az egyszerü analitikus módszerekkel kudarcot 

vallanánk. 

 Mezőgazdasági folyamatok szerkesztésének, tervezésének feladatait 

különböző módszerekkel lehet megoldani. Rendszer szemléletű tervezésnél, 

technológia-szerkesztésnél ma már teljesen általánosnak mondható a 

számítógép, mint legfontosabb segédeszköz használata. Azonban nem 

mellékes, hogy a számítógépen futó szoftver milyen pontosan képes leírni a 

folyamat egyes eseményeit. A megfelelő lekövetéshez mindenképpen 

szükséges az adott folyamatokat legjobban ismerő szakemberek vonatkozó 

alapismereteinek, következtetéseinek, tapasztalatainak, valamint a rendszerre 

vonatkozó ökonómiai alapösszefüggéseinek a programokba való szerves 
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3B3. Irodalmi áttekintés 

integrálása. [Boity et al. 2001; Csáki – Mészáros 1977; Demeter 1992] 

Ellenkező esetben, ha a megközelítés egyoldalú (csak ökonómiai, vagy csak 

szakmai), nem rajzol megfelelő árnyaltságú képet a szimuláció a 

valósfolyamatokról. Míg megfelelően sok irányú leképezés esetén a modell 

olyan hasznos kérdéseket  

is felvethet, olyan alternatívákat is adhat, amelyek egyébként nem 

szerepeltek a korábbi preferencia listákon. [Csáki 1982, Csukás et al. 2001] 

Különösen fontos információkat nyújthatnak azok a rendszerek, 

amelyek nem csupán utólagos jelleggel rögzítik a legjellemzőbb paraméterek 

változásait, hanem prediktív vizsgálati lehetőségeket is nyújtanak. A 

gazdaságok jövedelmezőségének, likviditási pozícióinak javításához 

elengedhetetlenül szükséges olyan információs rendszerek kifejlesztése, 

amelyek lehetőséget teremtenek a gazdasági döntések, várható kihatásainak 

elemzésére, gazdasági áldozat vállalása nélkül. 

Mindezekre a feladatokra alkalmas eszközt jelentenek a szimulációs 

modellek, amelyek lehetővé teszik a termékek, a munkafolyamat költségek, 

a ráfordítások, a hozamok és a bevételek időbeni alakulásának elemzését. 

Modellekkel vizsgálhatunk feltételezett szituációkat, döntési alternatívákat 

Nem nélkülözhetők ezek az eszközök a növénytermesztési, állattenyésztési 

rendszerekben sem, és fontosak az ágazatok közötti mélyebb összefüggések 

feltárásában, nyugodjanak azok munkaszervezési, vagy akár ökonómiai 

alapokon. 

Bonyolult rendszerek vizsgálata esetén azonban nem egyszerű 

megállapítani a szimuláció célját sem. A mezőgazdasági termelés biológiai 

törvényszerűségeken alapuló, véletlen, gyakran nem tervezhető hatások által 

befolyásolt dinamikus jellegű rendszernek fogható fel. [Dimény 1973; 

Dobos – Tóth 1984] Egy ilyen bizonytalan, nehezen követhető és kutatható 

összefüggésekkel és hatásokkal átszőtt rendszerben a cél nem feltétlenül 
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3B3. Irodalmi áttekintés 

optimumot kell, hogy jelentsen, hiszen ilyen rendszerben maga az optimum 

fogalma is nehezen definiálható. Az említett bizonytalansági tényezők miatt 

gyakran az optimumok sokasága létezhet, és nem feltétlenül biztos az, hogy 

a döntés pillanatában optimálisnak feltárt megoldás realizálja a legjobb 

eredményt a termelés folyamatában. Ebből következően nem optimalizálás, 

hanem az összefüggés-rendszerek feltárása sokkal inkább célunk lehet, 

továbbá az, hogy ezeket az összefüggéseket olyan mélységig vizsgáljuk, 

amely a szimuláció (és vele párhuzamosan a termelési folyamat) logikus, 

szakmailag megalapozott, felépítését elősegíti, nem hagyva figyelmen kívül 

a rendszert ért, és a rendszeren belüli hatások következményeinek pontos 

kimutatását sem. [Csukás et al. 2001, Horn – Keserű – Szentmihályi 1982] 

Mindezek figyelembe vétele mellett fontos tisztázni többek között azt 

is, hogy a szimuláció felépítésekor milyen utat szeretnénk bejárni, vagyis 

számunkra pontosan mit jelent a szimuláció: 

– szimuláció lat 1. pejor szimulálás tettetés, színlelés 2. tud 

folyamatok, jelenségek várható menetének modellezése 

matematikai eljárás segítségével  

– modellezés tud 1. bonyolult jelenségek vizsgálatára szolgáló, a 

valóság megfelelő szintű absztrakcióján (modell) alapuló eljárás 

[Révai Nagy Lexikona 1995] 

Vagyis a szimuláció tulajdonképpen nem más, mint maga a modell, illetve a 

modell   működtetése (eljárás, amely az objektumokon a változtatásokat a 

törvényeknek megfelelően elvégzi) Modell: objektumok + törvények 

[Csukás 2000] 

Szimulációt akkor használunk kísérlet helyett, ha a folyamat túl 

gyors, lassú, drága, veszélyes, bonyolult, esetleg nincs hozzá eszköz, etikai 

akadályai vannak, vagy csak az eredmény látható, esetleg az eredmény sem 
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látható, nem állíthatók be pontosan a feltételei, csak egyetlen példányban 

létezik, de ami a legfontosabb, hogy túl sokszor kell elvégezni.  

A mezőgazdaságban a fenti felsorolás szinte minden elemére találunk 

valós példát szép számmal, tehát megállapítható, hogy a szimulációs 

modellek fejlesztése szükséges, és elkerülhetetlen útja a mezőgazdasági 

termelési folyamatok rendszerszemléletű leképezésének és kutatásának.  

Szimuláció felépítése bonyolult leképezhetőségű folyamatok esetén 

csak technikailag jelent bonyolultabb problémát, a szimuláció struktúráját a 

módszertani alapelvek figyelembevételével, a pontos célmeghatározás 

függvényében már a célfolyamatok felbontása előtt is meghatározhatjuk.  

 

3.1.2 A szimuláció módszertana 
 
 

1. A valós rendszernek és jelenségeinek megismerése 

2. A vizsgált jelenség meghatározása 

3. A folyamat modelljének elkészítése 

4. A szimulációs program elkészítése 

5. A viszgált paraméterek, illetve eredmények keresése 

6. A szimulációs eredmények alapján kísérletek (validáció) 

elvégzése a valós rendszeren 

7. A kapott eredmények összevetése 

8. Az eredmények értelmezése  

 

A szimuláció módszertanát [Borbély 1999; Lantos 2001; Goldberg 

1989; Lehőcz et al. 2004] követve megfelelő szakmai támogatással 

eljuthatunk egy olyan modell megvalósításáig, amely célját tekintve 

kapcsolódhat döntéselőkészítéshez, döntési problematikák felvetéséhez, 
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alkalmas tudományos vizsgálatokban hipotézisek feltételezések 

ellenőrzésére, de használható a bonyolult rendszereket ért, illetve a 

rendszereken belül érvényesülő hatások kimutatására is. Vizsgálhatjuk a 

különböző technológiáknak a termelés eredményeire gyakorolt befolyását, 

de ezzel párhuzamosan a közgazdasági környezet különböző állapotainak 

hatásait is. [Hirkó et al. 2001] Ehhez azonban ismerni kell a 

célkitűzésünknek leginkább megfelelő modell-sémát, mely irányába 

elindulva felépülhet a folyamatainkat a célnak megfelelő mélységig és 

mértékben követő modell. 

 

3.2 A genetikus algoritmus 
 

Goldberg [1989] szerint a genetikus algoritmusok  közös jellmzője 

az, hogy  

-  a genetikus kódok adott méretű rendezett halmazok (pl. adott hosszúságú 

stringek); 

- a genetikus algoritmus pedig teljesen véletlenszerű elvek alapján 

(sztochasztikusan) működik. 

A genetikus modellezésnél az egyedeket (azaz a variánsokat illetve 

az alternatív megoldásokat) legtöbbször rögzített hosszúságú 

karaktersorozatokkal (stringekkel) írjuk le. A string a DNS-hez hasonlóan 

kódolja az egyes egyedeket egy 

s={s1,s2,s3,…, sn} 

rendezett halmaz formájában, ahol az egyes si pozíciókon a ’C’ 

karakterhalmaz valamelyik cj eleme szerepel, azaz 

Cj(Si) 0C. 
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A genetikus algritmus fejlődési folyamata egy kezdeti populációból 

indul. 

A kezdeti populációban lévő variánsok (egyedek) genetikus kódját a 

klasszikus algoritmusokban véletlenszerűen generálják. A hagyományos 

genetikus modellezés lényegéből adódóan a populációban kizárólag 

egyforma struktúrájú „kromoszómák”, azaz azonos hosszúságú stringek 

lehetnek. Az algoritmus lényeges paramétere viszont a populáció mérete, 

azaz az induláskor generált egyedek számossága. A genetikus algoritmus 

működési elvének vázlatos rajza az 1. ábrán látható. 

1. ábra 

A genetikus algoritmus működési elve 

 
Forrás : Csukás nyomán saját készítés 
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Egy generáció „életciklusa” az egyedek fitness (életképesség) 

értékének meghatározásával indul. A populáció értékeléséhez kapcsolhatjuk 

az algoritmus leállítási kritériumát is, ami azonban nem határozható meg 

egyértelműen. Gondoljunk arra, hogy a feladattól függően sokszor az 

egyetlen kiugróan jó megoldás helyett kedvezőbb, ha sokféle, „egyenletesen 

elég jó” variánst szelektálunk. Tovább nehezíti az értékelést az, hogy a 

gyakorlatban legtöbbször nem tudjuk, milyen távol vagyunk a lehetséges 

optimumtól. Így olykor feleslegesen keresünk akkor is, amikor már 

megtaláltuk a legjobb megoldást máskor viszont túl korán megelégszünk egy 

közepes vagy gyenge megoldással, hiszen nincs tudomásunk az esetleges 

sokkal jobb kombináció lehetőségéről. 

A szelekciós operátor működése azon alapul, hogy az alacsony 

életképesség értékű egyedek nagyobb, a magasabb célfüggvény értékű 

variánsok pedig kisebb valószínűséggel kerülnek ki a populációból. A 

szelekciós rátát tehát egy, az egyed fitness értékével paraméterezett 

valószínűségi sűrűségfüggvény határozza meg. Az életképesség értéken 

alapuló szelekciót azonban érdemes az egyed életkora ismeretében 

korrigálni. Ilyen módon a még kevés „szaporodási” ciklusban részt vett 

variánsok lehetőséget kapnak arra, hogy kereszteződéssel és/vagy 

mutációval jó megoldásokat építsenek. 

A reprodukciós lépésben az egyes genetikus kódokról az életképesség 

értéküktől függő számú másolat képződik. A reprodukciós rátát szintén egy, 

a fitness értékekkel paraméterezett valószínűségi sűrűségfüggvény határozza 

meg. A magas értékű egyedeknek nagy valószínűségi sűrűségfüggvény 

határozza meg. A magas értékű egyedeknek nagy valószínűséggel több 

másolata lehet míg az alacsony értékű egyedek szaporodási képességét 

korlátozzuk. 
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A növekedés exponenciális jellegű, hiszen a szaporodás az egyedek 

számával arányos. A különböző életképesség értékű variánsok egymáshoz 

viszonyított fejlődését viszont a reprodukciós és a szelekciós tényező aránya 

fejezi ki a legvilágosabban. Nyilvánvaló, hogy amennyiben csak reprodukció 

lenne, akkor hamarosan kiválogatódnának az addigi ismeretek szerint 

legjobbnak vélt egyedek és megállna a fejlődés. Ezt a párosítást, a 

kereszteződés és a mutáció akadályozza meg. 

A párosítás során kijelöljük az utódokat kereszteződéssel létrehozó 

párokat.  

A kiválasztás a hagyományos genetikus algoritmusokban alapvetően 

véletlenszerűen történik. Bizonyos fokig előnyös lehet a magas fitness érékű 

variánsok párosítása, de ennek az elvnek az alkalmazása egy ponton túl akár 

ronthatja is az algoritmus működését. 

A genetikus algoritmus alapvető „felfedező” mechanizmusa a 

kereszteződés. A kereszteződés a „szülő” egyedek genetikus kódját 

kombinálva egy vagy több korábban nem létező új megoldást hoz létre. A 

szakirodalomban a kereszteződésnek több fajtája is ismert, de valamennyi 

ismert megoldás véletlenszerű döntéseken alapul. A legegyszerűbb az ún. 

egypontú kereszteződés. Ennél véletlenszerűen választunk egy pozíciót és az 

utód az egyik string elejét és a másik string végét örökli. Például az   

sa={a1,a2,a3,a4,a5, a6, a7, a8, a9, a10} 

és  

sa={b1,b2,b3,b4,b5, b6, b7, b8, b9, b10} 

„szülő” kódjának a 4. pozíción bekövetkező kereszteződésével létrejön az  

sa={a1,a2,a3,a4,a5, b6, b7, b8, b9, b10} 

„utód”. 

A keresztező operátor mindig a kezdeti popuációban jelen lévő 

genetikai információt strukturálja át, és így (különösen kisebb méretű 
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kiindulási populációk esetében) könnyen előfordulhat, hogy éppen a legjobb 

megoldásokat hordozó sémák nem, vagy csak nagyon lassan alakulnak ki. 

Szükség van tehát egy olyan kiegészító mechanizmusra, amely lehetővé teszi 

azt, hogy a populációba közvetlenül is kialakulhassanak az új lehetőségek. 

Ezt a célt szolgálja a mutációs operátor. A mutációnál véletlenszerűen 

választunk egy pozíciót, majd véletlenszerűen választunk egy, az adott 

pozíción megengedett másik allélt és felcseréljük az eredetivel azt.  

A tervezési, illetve irányítási feladat optimálása (szuboptimalizálása) 

során az együttműködő matematikai programozási vagy evolúciós (pl. 

genetikus) algoritmus számára deklarálni kell a probléma ún. lehetőségterét 

(azaz a változtatható diszkrét és folytonos jellemzőket). Az algorimus által 

javasolt variáns(oka)t a dinamikus szimulátor kiszámítja és kiértékeli. 

Ezután (zárt hatásláncú, evolucíós összekapcsolás esetén) a matematikai 

programozási vagy evolúciós algoritmus elkészíti a következő populáció 

variánsait. A program így tendenciajelleggel egyre jobb megoldásokat 

javasol. 

3.3 A modellek osztályozási szempontjai 

l.       A modell használatának célja (leírás, szemléltetés, elemzés, 

tervezés, előrejelzés, irányítás, szabályozás) 

2.       A modellezett jelenség  jellege (természeti, termelési, 

pszichikai, társadalmi) 

3.       A   modell  jellege   (anyagi, elektromos, mechanikus, 

gondolati, szimbolikus, matematikai, számítógépes) 

4.       A modellezési szempont (forma, szerkezet, működés) 

5.       A modell változói szerinti osztályozása 

·  bemenő,   kimenő,   ill.   állapotváltozók   szerint   (emlékezet, 

autonóm, zárt rendszer) 
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·  a változók értékkészlete szerint (diszkrét, folytonos, kevert) 

· a változók időfüggése alapján (időfuggő, állandó: statikus, 

dinamikus) 

·  időbeli változás szerinti osztályozás (diszkrét, folytonos) 

6.       Eredményváltozók függősége szerinti osztályozás 

7.       Determináltság (determinisztikus, sztochasztikus) 

·  előrelátó, nem előrelátó 

·  emlékezet nélküli, utóhatásmentes, emlékezet függő 

 

3.4 Mezőgazdasági rendszerek szimulációs modelljének elméleti 

felépítése 

A korábbiakban leírtak figyelembevételével meghatározhatjuk a 

mezőgazdaság, a szimulációs rendszer szempontjából legfontosabb 

sajátosságait, valamint azt a preferencialistát, amely ezen sajátosságok helyét 

(akár) súlyozottan meghatározza egy modell szerkezetében. [Csukás et al. 

2004] 

A döntéshozatal a személyes preferenciákon kívül rengeteg külső 

tényezőtől is függ, melyeket a döntéshozó különféle módszerekkel igyekszik 

csökkenteni. Természetesen a döntéshozó célja a bizonytalanság 

csökkentése, minél „jobb" döntések meghozatala, illetve, hogy meghozott 

döntéseit az üzleti partnerei számára vállalható módon támassza alá, A 

befolyásoló tényezők egy része a mezögazdasági döntéshozatal 

szempontjából sajátos, ezzel kiemelik, megkülönböztetik a mezögazdasági 

döntést az egyéb gazdasági döntésektől. A mezőgazdaság speciális jellege 

eleve sok olyan tényezőt hordoz, melyek alapvető fontosságúak az 

állattenyésztés és a növénytermesztés területén felmerülő döntések 

előkészítése és meghozatala során. Ezen tényezők közül azokat kell 
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különösen figyelembe vennünk, melyek egy lehetséges döntéstámogató 

rendszer kialakítását és magát döntési módszert alapvetően befolyásolják. 

Tehát a rendszerfejlesztés során alapvető fontosságúak a következő 

kulcstényezők: 

l. Bizonytalanság kérdése a mezőgazdaságban. A bizonytalanság a 

figyelembe vett paraméterek között különböző módon, a döntési folyamat 

különböző elemeiben merülhet fel 

• Az információ hiányos, tehát részleges, vagy elégtelen, nem létezik, 

vagy nem ismert 

• Az információ nem vagy csak pontatlanul mérhető illetve   

érzékelhető, illetve a mérés során átlagokat kell kifejezni, 

• Az információ , vagy annak forrása nem megbízható 

• Az információ megítélése szubjektív elemekkel rendelkezik, 

• Az információk ábrázolása során a használt formalizmus, vagyis a 

reprezentáció nem teszi lehetővé a teljes pontosságot, így az 

ábrázolás után használt információk bizonyos mértékű pontatlanságot 

fognak hordozni, 

• Az információ ellentmondásos, tehát van olyan információ, amely 

más források szerint eltérő, vagyis konfliktust okoz. 

A   mezőgazdasági   termelés   során jellemző,   hogy   meglehetősen   

sok bizonytalansági tényezőt kell figyelembe venni. Ezek a bizonytalan és 

kockázatos tényezők több különböző szinten is megjelennek a döntés hozatal 

során: 

• Bizonytalanok lehetnek a döntés  során  figyelembe  vett 

információk, állapotváltozók,    vagy    állapotok,     

• Sokszor    nem    az    állapotváltozó bizonytalan, hanem annak 

megítélése. 

• Bizonytalan a döntéshozótól független események nagy része, 
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• Sok bizonytalanságot találunk az állapotok és a következmények 

közötti összefüggésekben.  

Megkülönböztethetünk    nehezen    kezelhető,    nem 

determinisztikus kapcsolatokat,  illetve jobban kezelhető  sztochasztikus 

kapcsolatokat,  melyek esetében  valószínűségeket és  várható  értékeket 

tudunk képezni. A lehetséges kimenetelek bizonytalanok, és csak egy részük 

ismert ezért a fejlesztések során a legtöbb fejtörést okozzák 

 

Speciális bizonytalansági tényezőként kell értékelnünk az időt. Ez a 

ráfordítások és a hozamok időpontja, tehát az akciók és a kimenetelek között 

eltelő idő. 

Ritkán figyelembe vett, mégis a döntéshozó számára legfontosabb 

bizonytalansági tényező a döntéshozó kockázat mértékéről alkotott 

szubjektív megítélése. Ezt egyéni és pillanatnyi hasznossági függvényekkel 

vizsgálhatjuk. Befolyásolja a kockázat preferencia illetve averzió, a 

célpreferencia és az intuíció vagy megérzés. Ez a tényező a jelen 

mesterséges intelligenciájú rendszereiből teljességgel hiányzik és csak az 

emberi szakértő rendelkezik vele. [Csukás - Balogh 1998g] 

A    bizonytalanság    kérdésének   kezelésére    használhatunk   

különböző valószínűség számítási tételeket, de nem szabad elfeledkeznünk 

arról, hogy a bizonytalanság, illetve a kockázat mértékének megítélése, nem 

annyira matematikai, mint inkább személyes preferenciákon alapuló 

szubjektív döntés (pl.: a fuzzy) 

2. Túl sok, vagy túl kevés információ. A döntéshozó helyzete 

kettős. A mezőgazdasági döntéshozó egyrészről alulinformált, hiszen döntési 

alternatíváinak egy részét illetve az események lehetséges kimeneteleit, sőt 

az események nagy részét sem ismeri. Másrészről viszont a kombinatorikai 

tér mérete, illetve a termelési feltételek információi túl sok, még 
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számítástechnikai eszközökkel is nehezen feldolgozható információ tömeget 

jelentenek számára. Az elemek determinisztikus igényű követése könnyen 

kombinatorikai robbanáshoz vezethet. A döntéstámogató rendszerek 

fejlesztése során a döntési probléma redukálása, vagyis a kezelhető szintre 

történő egyszerüsítése látszik csak járható útnak. 

A probléma további összetevője, hogy a gyakorlatban használt 

információs rendszerek, adatbázisok, habár nagyok, mégsem feltétlenül 

szolgálják a közép és felső vezetői igényeket. Tartalmukat és összetételüket 

tekintve sokkal inkább külső igényeket, például az adóhatóságét szolgálják. 

3 .Szándékos információ torzítás. A mezőgazdasági döntéshozásra 

jellemző, hogy a döntéshozáshoz szükséges információk bizonyos esetekben 

szándékosan torzítottak. A mezőgazdasági termelőt körülvevő gazdasági, 

politikai, piaci környezet, illetve függőségi rendszer olyan, hogy gyakran 

érdekében áll a termelésének valós adatait, titkolni, torzítani sőt bizonyos 

esetekben a pontos információk kinyerése sem áll érdekében. Ez a bizalmi 

kérdés a kialakításra kerülő rendszerek fejlesztését nagymértékben 

befolyásolhatja. 

4.  A racionális döntéshozó célhatékonysága, és a célok összetett 

rendszere. A mezőgazdasági döntéshozó számára kiemelt jelentőséggel 

bírnak az említett, „optimálisnál" ugyan rosszabb, de azt mégis megközelítő 

szuboptimális megoldások. Ez a látszólag irracionális viselkedési mód azért 

jellemző a mezőgazdasági döntéshozóra, mert célfüggvényei sem 

egyértelműek. A „racionális célhatékonyság" a valós mezőgazdasági 

termelőre ritkán jellemző. Egy kiemelt szempont szerint szuboptimálisnak 

bizonyuló megoldások, más szempontok együttes figyelembevételével, mint 

lehetséges alternatívák fogalmazódnak meg, amelyek akár kedvezőbbek is 

lehetnek a termelő számára. A döntéshozó együttes céljai, illetve célfeltételei 

is többféle viszonyban állhatnak egymással aszerint, hogy egymást 
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akadályozó, vagy segítő, összevonható vagy nem összevonható 

célfeltételeket fogalmaz meg. A négy fő viszony mellett, a célok 

hierarchikus kapcsolatban is állhatnak egymással, amit konkrét formában, 

precedencia szabályok formájában írhatunk le. [Bisschop 2009] 

5.  Heurisztikus döntéshozás. A heurisztikák alkalmazása gyakran 

szükséges a mezőgazdasági döntéshozatalban, amelynek két fő oka 

különíthető el. Az egyik ok, hogy segítségével olyan szabályok 

alkalmazhatók, amelyek segítségével drasztikusan csökkenthető a 

megoldáskeresésbe bevont alternatív megoldások száma. A másik ok a 

mezőgazdaság biológiai jellegéből fakad, vagyis a biológiai rendszerekre 

vonatkozó ismereteink sokszor eleve heurisztikus jellegűek. Ez azt jelenti, 

hogy nem ismerjük a jelenségek mögött húzódó pontos oksági 

összefüggéseket, csak úgynevezett szimptómákat ismerünk, mely tünet 

együttes bizonyos cselekvési programokat ír elő. 

6.  Fuzzy jelleg. A mezőgazdaságban fokozottan érvényesül, hogy a 

tényezők (állapotok) többnyire valamilyen bizonytalansággal, pontosabb 

megnevezéssel szubjektív határozatlansággal rendelkeznek. 

Az állapotok olyan fogalmi elhatárolásról van itt szó, amely 

matematikai pontossággal nehezen követhető (jó talaj, jó konstitúció, rossz 

vízellátottság, stb.) A probléma jól kezelhető a részleges, vagy parciális 

halmazhoz tartozás fogalmának definiálásával. [Hüllermeier 1996] 

3.5 Szimulációs technikák a mezőgazdaságban  

 Természetesen létezik ma már működő, és elfogadott szimulációs 

technika (APSIM), melynek segítségével egyes mezőgazdasági termelési 

folyamat, illetve elsősorban annak gazdasági környezete leírható, és önálló 

elemként tetszőleges változókkal tesztelhető, így döntési alternatívákat 

kínálva adott területen tevékenykedő szakemberek számára. Ám annak 
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ellenére, hogy a szimulátor teljes körű mezőgazdasági feldolgozást ígér, a 

valóságban elsősorban a növénytermesztési vonalon fejlesztik folyamatosan, 

és így is a kisebb területtel, kevés kultúrnövénnyel dolgozó 

farmergazdaságok termelésének szimulációjára ajánlják. 

 Létezik speciális szimulációs eljárás is, amely egyetlen növény 

termelési feltételeit igyekszik a lehető legjobban feltérképezni, és 

meghatározni a várhtaó hozamokat különböző termesztési feltételek, illetve 

azok akár hirtelen, vis major szerű változásai mellett. [AEGIS/WIN: Online]  

 Még a tipikusan farmokra készített szimulátorok is gyakran csupán 

növénytermesztési oldalról nyújtanak támogatást a gazdáknak. A több lábon 

álló farm és nagyobb gazdaságok állattenyésztési kapcsolatait nem lehet 

ezekbe beépíteni. 

 Ezek a szimulátorok gyakran eredeti szülőfeltételeiktől idegen 

irányba fejlődnek, és megtartva a termelés folyamatait, illetve 

alapösszefüggéseit leíró matematikai modelleket, új irányvonal mentén, 

elsősorban a közgazdasági környezet változásait kezdik el vizsgálni, és a 

kialakult piaci feltételekhez illesztenek több-kevesebb sikerrel termelési 

adatokat (CROPGRO). Ezek a modellek aztán már lassan megszűnnek 

alapvetően mezőgazdasági jellgűek lenni, és ökológiai modellként 

működnek, és fejlődnek tovább [Ecobas: Online] 

 Függetlenül attól, hogy egyes szimulátorok milyen típusú 

modellekből épülnek fel, gyakran megfigyelhető egyfajta specifikáció a 

felhasználási körben. Ez legtöbbször annak az eredménye, miután kiderül a 

szimulátor használata során, hogy egyes területeken a szimulátor pontosabb, 

vagy jóval több feltételt képes figyelembe venni, vagy éppen a vizsgált 

terület egyes részein nagyobb mennyiségű információ áll rendelkezésre, 

aminek következtében a szimulátor jóval pontosabban beállítható. Ez 

logikusan azt eredményezi, hogy létre fog jönni a szimulátornak néhány 
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olyan változata, amely az eredeti széles spektrumú vizsgálatokhoz képest 

jóval kisebb területet fed le, ám ott gyorsabban, pontosabban, hatékonyabban 

működik. 

 Ez a specializáció gyakran éppen azt a fejlődési folyamatot gátolja, 

amelynek eredménye végül egy olyan szimulátor lenne, amely a 

mezőgazdaság egy-egy ágazatát, ideális esetben a teljes mezőgazdasági 

termelést, az ágazatok közötti kapcsolatokkal lenne képes kezelni. Ezt a 

fejlődést tovább nehezíti, hogy az állattenyésztés oladáról kevesebb 

szimulátor, illetve szimulációs törekvés tapasztalható. 

 Specializált szimulációk természetesen iaz állattenyésztésben is 

léteznek. A mikrobiológiai, illetve biokémiai szimulátorok már régóta 

ismertek. [Streeter et al. 1973] Ezek azonban csupán kémiai alapokon, 

fiziológiai vezérlés mellett vizsgálnak egyes élettani folyamatokat, illetve 

azok egyes összetevőit, és csupán a legritkább esetben próbálkoznak meg az 

állat, mint termelő egység definiálásával a szimulátorban. Ennek nyilvánvaló 

oka az, hogy még számos olyan biológiai folyamat létezik, amelynek minden 

momentumát nem térképezték fel olyan pontossággal, hogy az modellben, 

szimulátorban alkalmazható legyen. 

 A mezőgazdaságban egyre nagyobb sebességgel előre törő precíziós 

termelés új lehetőségekkel kecsegtet a szimulátorok világában is. A jelenlegi 

(hagyományos) mezőgazdasági termelés lassan eléri hatékonyságának 

határait. Azonban ezek a határok korántsem jelentik a termelési potenciál 

felső határait. Nem beszélve arról, hogy a mezőgazdaság egyes területein 

elért hatékonyság a fenntartható fejlődés alapja és e hatékonyság mérése az 

erőforrások felhasználásának szempontjából ma már ugyanolyan súlyú 

feladat, mint a megfelelő termelési technológia kidolgozása. [Szűcs -

Farkasné 2008] Csúcstechnikával támogatott pontos technológiakövetéssel a 

jelenlegi termelési volumen tovább növelhető, illetve a volumen megtartása 
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mellett jelentős költségcsökkenés érhető el. A precíziós gazdálkodás alapja, 

hogy minden egyes munkaművelet, termelési tényező pontosan regisztrált, 

tehát a termeléssel párhuzamosan jelentős mennyiségű adatot lehet kinyerni 

a rendszerből. Az adatok helyes feldolgozása pedig sok eseben igen komoly 

értékű empirikus következtetések levonását teszi lehetővé. Ez az egyre 

növekvő adatmennyiség lehetővé fogja tenni, hogy mind az 

állattenyésztésen, mind a növénytermesztésen belül létrehozhassanak olyan 

modelleket, amelyek jól leírják a folyamatokat, ezeket a modelleket pedig 

rendszerbe szervezve komplex szimulátorok építhetők fel. Olyan 

szimulátorok, amelyek a különböző ágazatok közötti kapcsolatokat is 

képesek kezelni. 

3.6 Gazdaságszimulációk fejlődési irányai 

 Ha munkánk során fontos döntési szituációba kerülünk, mindenki 

szeretné tudni, hogy vajon döntéseinek hatása milyen befolyással lesz a 

felvetődő problémára. Ma már van lehetőség arra, hogy bizonyos 

körülmények között, néhány folyamat hatását, illetve egy probléma felvetése 

kapcsán néhány folyamatot szimulálva analizáljunk. 

 Az IT korát élve természetes ma már, hogy a szimulációkat 

számítógépeken futtatott applikációk végzik. Ezek a programok a 

legkülönbözőbb módokon határozzák meg a legkülönfélébb célok elérésének 

optimális folyamatát. Ám abban szinte az összes megegyezik, hogy a 

vizsgált folyamatok hatását csak bizonyos közelítéssel, és csupán néhány, jól 

definiált bizonytalansági változó figyelembevételével képesek megadni. 

 Több formában, és több cél érdekében használnak ma szimulációkat. 

A gazdaságban leggyakrabban használt szimulátorok általában valamilyen 

ügyviteli program részét képezik, és csupán a gazdaság működésének 

egyetlen momentumára kiterjedően tud alternatívákkal szolgálni. A 
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komolyabb ügyviteli rendszerek viszont tökéletesen lekövetik a gazdaságok 

teljes működését, méghozzá bizonylati szinten a termelés teljes 

mélységében. Magától adódik a kérdés, hogy vajon miért nem lehetséges a 

teljes cégdokumentáció alapján a gazdaság teljes működését modellezni? 

 A problémát a rendszerek abban találják meg [BTS, Online], hogy az 

ügyvitellel kapcsolatos dokumentációk csak utólagosan képesek képet 

alkotni a rendszerről, tehát a magas fokú rendszerezés, az egyes 

munkaműveletek, munkafolyamatok, gazdaság-egységek, szervezeti 

struktúra teljes integritása mellet is, csak lépéshátrányban képes tájékoztatni, 

és a bizonylatok alapján fellelhető információk nem alkalmasak valódi 

szimulációra, hanem csupán azok statisztikai elemzésére támaszkodva 

igyekeznek a menedzsment döntéseit támogatni.[ SAP, Online] 

 További problémát jelenthet, hogy a legátfogóbb ügyviteli 

rendszerek, pontosan azok, amelyek a legtöbb szimulációt nyújtják nem 

elérhetőek kisebb vállalkozások számára. [SAP, Online]  

 A legtöbb üzleti szimulációs program nagyjából ugyanazt a 

metodikát követi. Első lépésben a termelési körülményeket rögzítik, majd a 

szervezet piaci helyzetét igyekeznek meghatározni, egszer-s-mind deklarálva 

a piaci törekvéseket is, majd a program az alapvető gazdasági tevékenységet 

reprodukálja, megragadva a vállalat irányításából származó legfontosabb 

stratégiai pontokat. [EcoSim Üzleti Szimulációk, Online] Ezzel azonban 

leegyszerűsítik az üzemi működést, és mindössze néhány szálon futó 

hatástanulmányt generálnak. Az így kinyert adatok csupán idealizált 

állapotokat fednek le, és pontosságuk nagymértékben függ a termelési, és 

vezetési stratégiai pontok számától, és azok determinációjától. Ezek a 

szimulációk anomáliakezelésre nem képesek, csupán akkor, ha a termelési 

folyamatok eleve képesek arra, hogy anomáliákat feldolgozzanak. 
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 Technikai oldalról megközelítve a kérdést, szintén tartalmaznak 

azonosságokat a fenti rendszerek. Az ügyviteli rendszerekbe integrált 

szimulátorok nagy része nem önálló motorral rendelkező szimulátor, hanem 

egy általános, és tipikus viselkedéseket matematikai összefüggésekkel leíró, 

az esetek többségében táblázatkezelő szoftver, amely adatait az ügyviteli 

rendszer adatbázisaiból importálja, és amely kiértékeléseket a szimuláció 

eredményeképp kapott adatok statisztikai elemzéseiből nyeri. 

 Ezek a programok ma már operációs rendszerektől független, önálló 

kezelőfelülettel rendelkeznek, mivel ma már követelmény az ilyen 

rendszerekkel szemben, hogy támogassák a leggyakrabban használt 

operációs rendszer-változatokon túl azokat a platformokat is, amelyek 

költséghatékonyság, vagy üzemeltetési biztonság szempontjából egy új 

rendszer beállításakor igen fontos elemként szerepelnek a vásárlás mellett, 

vagy ellen (pl. Linux, OS2, MacOS). 

 A legnagyobb rendszerek (pl SAP, BTS) megvásárlásakor magával a 

rendszerrel egyszer s mind operációs rendszert is vásárol a kliens, így 

ezeknél a rendszereknél ez problémaként nem szerepel. A kisebb, 

kisvállalkozások számára is megfizethető árú szimulátorok pedig általában 

olyan technológiát használnak, amelyek platform-független felületen 

képesek működni. Ezek a felületek általában a hálózatos működés 

eredményeképp [http://www.nir.hu/] létrejött protokollok, vagy szabványok 

valamelyikét jelentik (Java, J2EE). [http://www.absel.org/] 

Mindezek figyelembevételével egy olyan szimulációs eljárás 

felépítése volna a legcélratörőbb, amely képes lenne ötvözni magában a nagy 

rendszerek adatkezelési sajátosságainak előnyeit (adatbázis kezelés 

lehetősége, meghatározott formában történő adat export-import, jelentések, 

értékelések készítése), valamint a kisebb rendszerek könnyű kezelhetőségét, 

flexibilitásukon alapuló jó adaptálhatóságát, a platform-függetlenséget, 
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valamint nem utolsó sorban a megfizethető fejlesztési, illetve adaptálási 

költségeket. 

 Nem mellékes ugyanis, hogy egy adott szimulációs eljárás mennyire 

képes univerzálissá válni egy adott problémakör vizsgálatában. Ha ez a 

problémakör pedig nagy, és a termelés, vagy éppen a termelők 

szempontjából kritikus, akkor a szimulációs eljárás keresett termék lehet. 

 A mezőgazdaság egyes ágazatain belül néhány tipikus rendszert már 

többen szimuláltak [Borbély 1999; Lehőcz - Csukás 2005; Lehőcz G et al. 

2004; Lukács et al. 2001; Takátsy et al. 2001; Varga et al. 2005], de olyan 

szimulátor még nem kapott széles körű publicitást, amely több ágazatban is 

tevékenykedő gazdasági rendszert (egy gazdálkodó szervezetet) képes 

szimulálni, méghozzá olyan alapokon, amely a rendszer működésének 

legelemibb részeit is érinti.  

 A generikus dinamikus szimulátorral pedig, eddig nem látott 

mélységig lehet a szimulációt részletezni. Ehhez arra van csupán szükség, 

hogy az egyes vizsgált rendszerek állapotváltozásait olyan formán tudjuk 

követni és diagnosztizálni, hogy a különböző rendszereket azonos jellemzőik 

alapján leírhatóvá váljanak. Esetünkben a vizsgált üzem növénytermesztő, 

állattenyésztő és kiszolgáló ágazata között kellett olyan közös motívumokat 

keresni, amelyek nemcsak, hogy mindegyik rendszernek részei, de pontosan 

le is követhető általuk az egyes rendszerek minden olyan folyamata, ami a 

vizsgálat, vagy a szimuláció szempontjából fontos. 
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4.1 A szimulátor felépítése 
 

A gazdaság-szimulációs modellt Csukás Béla és munkatársai által 

kifejlesztett generikus szimulációs modell segítségével hoztam létre. Ez a 

szimulációs technika már több esetben bizonyította, hogy úttörő vizsgálati 

elve igen széles körben alkalmassá teszi akár igen bonyolult folyamatok 

nagyon pontos leképezésére is.  

Ez a szimulátor egy generikus algoritmus segítségével aktív és 

passzív elemek halmazából meghatározott szabályszerűségek alapján generál 

az elérni kívánt cél érdekében eredmény változatokat, melyeket aztán 

megvizsgál a célfüggvény szempontjából: a generikus szimulátor egy input 

állományban rögzített adatokból generálja a folyamatot leíró strukturális 

modell passzív mérlegelemeit és jeleit, valamint aktív elemi változásait és 

szabályait. A szimuláció a közvetlenül egy dinamikus adatbázisra leképezett 

aktív folyamatok kiszámításán, illetve a passzív elemek elszámolásán alapul.  

A modell lényege a valamennyi megmaradási és információs 

folyamatot azonos adatszerkezettel leíró állapot- és változás elemek közötti 

visszacsatolás. Szimuláció ennek megfelelően az előírt szempontok szerinti 

értékeléssel zárul.  

Mivel a folyamatok grafikus leképezése meglehetősen bonyolult és  

kezelhetetlenül nagy állományokat eredményezett, grafikus ábrázolásként 

megfelelőbb lehetőségteret kínált a kétrétegű háló modellel való leírás. (2. 

ábra) 

A passzív elemek az egyes elemekben levő megmaradási mértékeket 

továbbá a hozzájuk tartozó intenzív jellemzőket, korlátértékeket, az eredő 

megváltozást, valamint a különféle egyéb input/output és adminisztratív 

paramétereket tartalmazó adategyütteseket tartalmazzák [Csukás – Bánkuti  

2003b]. A passzív elemek jellemző részhalmazaihoz feltételeket vizsgáló 
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illetve következményeket kiszámító dinamikusan generálható, módosítható 

és/vagy törölhető program részletek is tartoznak.  

2. ábra 

Egy egyszerű folyamat kétrétegű háló modellje 

 
Forrás: Csukás nyomán saját készítés 

Az aktív elemi változások illetve szabályok a modell működését 

reprezentálják, meghatározzák hogy melyik passzív elem tartalmát kell 

leolvasni, milyen feltételeket kell leellenőrizni, hogyan kell kiszámítani az 

adott változás mértékét, továbbá melyik passzív elemek tartalmát és 

amennyiben ez meghatározott milyen sztöchiometriai változók 

figyelembevételével kell növelni, csökkenteni, vagy átírni.  

Aktív elemek típusai: 

-  az egyes térrészeken belül lejátszódó átalkuásokat, illetve 

-  az egyes térrészek között transzportot, illetv 

-  az információs típusú szabályokat írják le. 

A kapcsolatok kisebb része a vizsgált folyamat és a környezet 

összefüggéseit - vagyis a modell peremfetételeit határozza meg, nagyobb 

része viszont a folyamat belső struktúráját definiálja.  

A gráfélek az aktív elem által képviselt változás kiszámításához 

szükséges leolvasásoknak, illetve a szóban forgó változás által okozott 

- 34 - 



4B4. Anyag és módszer  

megmaradási mérték növekedéseknek vagy csökkenéseknek, illetve jel 

módosításának felelnek meg. 

A belső struktúrában dominálnak a passzív aktív passzív 

visszacsatolásokat meghatározó körök. A visszacsatolások lényege az, hogy 

a passzív elemekkel leírt állapot határozza meg az aktív elemek által 

végrehajtott elemi folyamatokat, ugyanakkor ezen elemi folyamatok 

módosítják az állapotot. Ennek megfelelően az „önmeghatározott” jelzővel 

arra utalunk, hogy a vizsgált megmaradási folyamat azért működik úgy, mert 

olyan az állapota, és azért változik meg az állapota, mert úgy működik. 

Lényeges, hogy az aktív passzív és a passzív aktív kapcsolatok 

kizárólagossága következtében a megmaradási folyamat modellek mindig 

reprezentálhatók egy kétrétegű struktúrával. E kétrétegű struktúrában a 

dinamikus modell lényege az, hogy az aktív elemek műdödését a passzív 

elemek állapota, a passzív elemek módosított állapotát pedig az aktív 

elemekkel modellezett változások határozzák meg. 

A megmaradási folyamat modellek lényeges szerkezete tehát, egy 

kétféle gráfpontból és kétféle gráfélből álló strukúrával jellemezhető. A két 

gráfpont rendre a megmaradási mértékek véges mennyiségeit tartalmazó 

(passzív) mérlegelemeknek vagy jeleknek, illetve a megmaradási mérékek és 

jelek összetartozó átalakulásait vagy helyváltoztatásait reprezentáló (aktív) 

elemi változásoknak vagy szabályoknak felel meg. A két gráfél rendre az 

elemi folyamatok kiszámításához szükséges passzív elembeli leolvasásokat, 

illetve az elemi folyamatok által okozott megmaradási mérték növekedéseket 

és csökkenéseket jelképezi.  
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4.2 A mintagazdaság 
 

A gazdaságszimuláció felépítése csak akkor lehet hiteles, ha a 

szimuláció eredményeit ki is próbálhatjuk. Tehát van lehetőség a modell 

struktúráját egy valós termelési rendszer, egy gazdaság működéséhez, 

felépítéséhez igazítani. 

Ez részben fontos, mert a termelési rendszer folyamatainak 

leképezéséhez szükséges információk kinyerhetők a vállalkozás 

munkafolyamatainak, illetve az ügyviteli rendszer megfigyeléséből. A 

folyamatok megfigyelése során megálapíthatóvá válik, hogy egy-egy 

munkafolyamat hány műveletből, illetve munkamomentumból áll, és ezen 

elemek rendelkeznek-e a modell szempontjából értékes összefüggésekkel 

(például élőmunka, energia, vagy anyag felhasználással). 

A megfigyelés során nyilvánvalóvá válik, hogy az egyes műveleti 

elemek, túl a felhasznált anyagon/energián, bírnak-e jelentős befolyással a 

termék, vagy anyag- és energiaáram, a modell szempontjából fontos 

jellemzőire. Ezek alapján célszerű meghatározni, milyen mélységig bontsuk 

fel az egyes munkafolyamatokat annak érdekében, hogy megfelelő 

érzékenységű modellt kapjunk kezelhető adat, illetve 

információmennyiséggel. 

A vizsgált vállalkozás jól prosperáló, több lábon álló mezőgazdasági 

Zrt, melynek termelési ágazatai tipikus példaként jöhetnek számításba mind 

hasonló típusú gazdaságok, mind egylábon álló vállalkozások, a fenti 

gazdaság egyetlen ágazatához kapcsolható példájaként.  

A gazdaság rendelkezik növénytermesztési és állattenyésztési 

ágazattal is. A növénytermesztési ágazat összesen 1951 ha mezőgazdasági 

termőterületen gazdálkodik, melyből 310 ha búza, 360 ha árpa, 350 ha 

napraforgó, 921 ha kukorica, 4 ha lucerna, 6 ha rét művelési ágban van. Az 
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ágazatban összesen 35 fő tevékenykedik. A termőterület 

növénycsoportonkénti részletes leírását, valamint a termesztés technológiáit, 

továbbá az ágazatban használt erő- és munkagépek részletes felsorolását és 

főbb adataikat az 1-es számú melléklet tartalmazza. 

Az állattenyésztési ágazat sertés szaporítással és hízlalással 

foglalkozik összesen két telephelyen. A tenyésztelepen 2300 koca és 63 kan 

illetve a kocák szaporulata található. A hízlaló telepen 5300 hízósertés 

férőhely található. A szaporító telepen 18 fő dolgozik, a hízlaló telepen 9 

dolgozót foglalkoztatnak. A telepek felosztása, illetve az alkalmazott 

technológia ismertetése a 2. mellékletben található. 

A zRt központi irodájában további 8 fő intézi a zRt napi teendőit. Ide 

tartozik az RT vezetősége, a főágazat vezetők, valamint az ügyvitellel 

foglalkozó munkatársak. 
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5.1 A modell adaptálása 
 

A modell felépítése előtt mindenképpen számba kellett venni, 

valamint meg kellett  vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrások, valamint a 

munkaerő felhasználását befolyásoló tényezőket. Ezeket többféle szempont 

szerint kell értékelni, de mindenképp azt a célt kell szem előtt tartani, hogy 

olyan szabályrendszert írhassunk le, amely a valós munkaerő-, anyag- és 

energiaáramot a technológia rendje mentén tudja áramoltatni, valamint ezzel 

együtt az összes olyan kritériumnak megfelel, amely a gazdaság rendes 

működését elősegíti.  

Ezek a szabályok alkotják a modell korlátainak azon első csoportját, 

amelyek a technológiák, illetve munkafolyamatok leképezésével együtt 

szabadon adaptálhatók lesznek a különböző erőforrás-felosztásokhoz, illetve 

(át)csoportosításokhoz. 

A korlátok egy második csoportját azok az elemek adják, amelyek 

technológiákkal nem írhatók le, vagy egyáltalán semmilyen törvényszerűség 

nem vonatkozik rájuk, egyszerűen elemei a rendszernek. A valós életben 

ezek lesznek a napi működés azon elemei, amelyek általában személyes 

döntések, vagy kialakult szokások következtében épültek bele a működés 

rendszerébe, és olyan elemekké váltak, amelyeket rendszeresen alkalmaznak.  

A korlátok harmadik, és legnagyobb csoportját pedig azok a 

szabályszerűségek alkotják, amelyek a technolólógiákkal, valamint a 

szükségszerűen, de technológiához nem köthetően elvégzendő cselekvések 

környezettel, idővel, vagy természeti tényezővel képeznek  kapcsolatokat. 

Miután az egyes ágazatokban alkalmazott technológiákat 

összeállítottam, már vizsgálható, hogy a rendelkezésre álló erőforrások 

milyen mértékben vannak lekötve a termelési periódus ideje alatt. Ez a 
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vizsgálat tovább élesíthető, ha az alkalmazott szabályszerűségeket (a modell 

korlátait), illetve azok egy jól körülírt csoportját a modell megszegheti.  

Természetesen azokat a szabályokat, amelyek a munka elvégzését 

teszik lehetővé, illetve a cselekvés idejét, valamint időtartamát határozzák 

meg, nem változtathatjuk, ám van lehetőség az erőforrások hozzárendelési 

szabályainak felülvizsgálatára, vagyis a korlátok második csoportjának 

bizonyos feltételek melletti áthágására. Mivel ezeket a szabályokat a 

döntéshozók alkották, sok esetben szubjektív értékelés alapján, a rendszer 

egészének működése szempontjából kérdéses, hogy a megfelelő 

hatékonyságot biztosítani képes-e. 

A vizsgálat (és természetesen vele együtt a kérdéses szabályrendszer 

felfüggesztése) csupán akkor nyer értelmet, ha a modell egyébként már 

működőképes, vagyis amíg a modell célja csak a valós működés 

reprodukálása, a korlátoknak is valósaknak, megszeghetetleneknek kell 

lenniük. Amikor a modell már megfelelő megbízhatósággal követi a termelés 

valós folyamatát, adhatok neki feladatokat, és vizsgálhatom az egyes 

korlátok, de akár az erőforráslekötés szükségességét is. Első esetben a 

személyes döntések  szakmai megalapozottságát vizsgálhatom, második 

esetben a technológia helyességét, de mindkét esetben a beállított cél 

szempontjából. 

 

5.2 A gazdaság, illetve a termelői folyamatok leképezése 

 

Elsőként sorra vettem a gazdaság minden ágazatában a produktív, és 

inproduktív munkaerő-létszámot. Ezt követően a gazdaság egyes ágazataiban 

a termékelőállítás pontos technológiáit írtam le, munkaműveleti 
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részletességgel. Ez gyakorlatilag lehetővé tette számomra a termékelőállítás 

pontos követését az elérhető legnagyobb felbontásban.  

 Következő lépésben a technológia alapján végigkövettem, hogy mely 

munkaművelet milyen erőforrás, illetve munkaerő felhasználással jár. Ez 

alapján az egyes munkaműveletekhez hozzá tudtam rendelni a folyamat által 

lekötött gépeket, illetve azokat a dolgozókat, akik ezeket a gépeket 

használták. Ebben az esetben azt vizsgáltam, hogy az egyes ágazatok 

mennyire függnek más ágazatoktól, mekkora erőforrás/anyag/munkaerő – 

átjárhatóság van az egyes ágazatok, azon belül az egyes telepek között. 

Hamar kiderült, hogy a gépekhez statikus módon hozzárendelt 

gépkezelők miatt (egy traktort csak egyetlen traktoros használhatott) az 

átjárhatóság magas, noha ezt a munkafolyamat egyszerűsége nem feltétlenül 

indokolná. Továbbá nyilvánvalóvá vált az is, hogy a különböző ágazatok 

rászorulnak egymás gépeire. Emiatt egy virtuális kiszolgáló ágazatot hoztam 

létre, (3. ábra) melybe belevettem minden olyan gépet, berendezést és 

élőmunkaerőt is, amit több ágazat is rendszeresen igénybevett. 

3. ábra 

A gazdaság felépítésének vázlata 

 

Forrás: saját készítés 
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 Ezt a virtuális kiszolgáló ágazatot úgy terveztem, hogy az itt szereplő 

elemek között nincs statikus hozzárendeltségi viszony. Vagyis az itt található 

gépeket az összes ágazat bármelyik dolgozója használhatja, amennyiben erre 

megfelelő képesítése van, és másik oldalról, az itt található élőmunkaerő is 

szabadon felhasználható a különböző ágazatokban a képesítsüknek, és az 

elvégzendő feladat képesítés-igényének megfelelően. Ettől a változástól a 

munkaerő/erőforrás kihasználtság növekedését, vagy csökkenését vártam. 

Amennyiben ez változatlan marad, úgy a cég eddigi gyakorlata 

tulajdonképpen a technológia függvényében optimálisnak tekinthető. 

 Ezt követően a termelési technológiákat vizsgáltam. Megnéztem a 

gazdaság eddigi gyakorlatát, majd ez alapján összeállítottam a technológia 

grafikus ábráját. Mivel a technológia mind a növénytermesztés, mind az 

állattenyésztés esetében meglehetősen bonyolult, a grafikus modell is 

szükségképp nagy, és nehezen átlátható lett. 

4. ábra 

Példa növénytermesztési technológia ábrázolására 

 
Forrás: Saját készítés 

Igaz ez abban az esetben is, amikor csak egyetlen ágazat, egyetlen 

termékének technológiájáról van szó(4. ábra).  
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 Ha az ábrába belerajzolom a technológia által felhasznált anyag-, és 

energiaáramokat is, akkor közel hasonló a bonyolultságot érek el csupán 

egyetlen munkaművelet felrajzolásával (5. ábra). 

5. ábra 

Egy technológia anyag, energia, élőmunka igénye 

 

Forrás: Saját készítés 

A grafikus ábrázolás abban segít hogy megfelelő részletességgel 

tudjuk felírni a szimulációnk lépéseit, a szükséges/igénybevett 

erőforrásokkal, élőmunkával együtt. 

 Ebben az esetben a modell struktúrája már olyan bonyolultságú, hogy 

szinte lehetetlen áttekinteni. Ezért felmerül a kérdés, hogy lehetséges-e oly 

módon egyszerűsíteni a felépítésen, hogy az a szimuláció eredményességét 

érdemben ne változtassa.  

 Két módon lehet egyszerűsíteni a mdell-struktúrán. Az egyik esetben 

meg kell figyelni, hogy vannak-e olyan rendszeresen előforduló elem-

kombinációk, amelyek változtalanul kerülnek beállításra több helyen, vagy  
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több időben. Ezeket a kombinációkat csoportosítva modulok hozhatók létre. 

Minden modul kialakításakor le kell írni, hogy adott modul milyen 

erőforrásokat/élőmunkaerőt tartalmaz, felhasználásakor milyen 

anyag/energia áramlások történnek a folyamatban. Ennek a moduláris 

rendszernek egyik hátránya lehet, hogy adott esetben a felhasznált 

erőforrások kombinációja (pl. traktor+munkagép) a technológia leírása 

alapján statikus kombinációvá válik, még abban az esetben is, ha egyébként 

adott munkafolyamat végrehajtása idején egyik, vagy másik elemét a 

modulnak valamely másik munkafolyamat hatékonyabban tudná kihasználni. 

Ez a logisztikai szervezésre, valamint a gazdaságossági számításokra 

mindenképpen hatással van, ezért további vizsgálatokat igényel. 

 A modell-struktúra egyszerűsítésének másik módja, hogy teljesen 

átjárhatóvá teszem a felhasználható erőforrásokat és élőmunkaerőt. Minden 

elem a virtuális kiszolgáló ágazatba fog kerülni, és az elemek felhasználását 

csakis az elvégzendő feladatok (technológia), valamint azok időrendisége 

fogja meghatározni. Ebben az esetben nincsenek speciális gépek, illetve 

munkások. Minden gép, és minden munkás bárhol bevethető, ahol csak a 

képesítései alapján szükség lehet rá. Ebben az esetben a szimulátor teljesen 

szabad kezet kap a logisztikai szervezésre, így várható, hogy a megadott 

paraméterek mellett az egyes erőforrások, illetve munkások időkihasználása 

maximalizálható.  
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5.3 A modell felépítése 
 

Konkrét esetünkben a modell felépítése a következő elvek alapján 

történt.  

1. A gazdaság aktuális (2005. év) termelési, pénzügyi adatai, valamint 

részletes termelési technológiáinak alapján egy olyan modell létrehozása a 

cél, amely – lehetőség szerint – tökéletesen fedi a termelési folyamatokat és 

a gazdaság eredményeit. 

2. A második esetben a már működő modell alapján a termelési technológiák 

szigorú betartása mellett egy olyan verzió kialakítása a cél, amely nagyobb 

szabadságfokkal rendelkezik az erőforrások felhasználásának 

szabályozásában. 

A szimulátor felhasználói-interfész fontos kritériuma, hogy adott 

alkalmazási területen kezelni legyen képes azt a kialakított eszközrendszer, 

amely segíti a kiindulási adatok feldolgozását és a számított eredmények 

megjelenítését. Ez jelen esetben a Microsoft Excel program. Az alkalmazás 

egyes munkakönyveiben határozzuk meg a bemeneti (input) adatok pontos 

helyét és ugyanezen alkalmazás más lapjain jelenik meg a számított (output) 

adatok (eredmények) halmaza is, egyetlen kompakt és könnyen kezelhető 

adatállományt eredményezve.  

A genetikus algoritmus működési adatállománya mindig a konkrét 

feladat transzformált input állománya, olyan formába átírva, amely már 

közvetlenül feldolgozható az általános rendeltetésű modell generátor 

segítségével. Jelenleg egy dinamikus adatbázis generikus passzív és aktív 

elemeire transzformáljuk a mérleg elemek és jelek segítségével a 

felhasználói interfészen leírt dekompozíciós fájának terminális elemeit 

valamint az ezek között értelmezett elemi folyamatokat és szabályokat 

definiáló aktív elemeket. 
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A modell felírásakor először a modell passzív elmei közül az 

erőforrásokat kellett összeszedni. Mivel a gazdaság több lábon áll, és 

erőforrásainak egy részét több ágazat is használja, úgy alakítottam ki az 

erőforrás táblázatot (3. melléklet), hogy abban az összes erőforrás 

szerepeljen, függetlenül attól, hogy mely ágazatban használják. Ennek azért 

van jelentősége, mert a növénytermesztési ágazatban működő gépek, 

berendezések és emberek végeznek munkát az állattenyésztési ágazat 

számára is. Megfordítva ugyanez már nem igaz. Tehát az állattenyésztésbe 

sorolt erő- illetve munkagépek – és természetesen a hozzájuk kötött 

személyzet – a technológiai rend szerint nem végeznek munkát a 

növénytermesztési ágazat számára.  

 

1. táblázat 
Példa az erőforrás-tábla felírására 

 

Passzív elemek - eroforrasok       
          
Statusz Nev ID Mennyiseg Ar, koltseg 

      Ft, kg, db 
Ft/kg Ft/nap 
Ft/ha 

          
Y Kassza Kassza 8954511 [2] 
Y bermunka_aratas aratas 1 [3] 17788 
Y bermunka_legipermetezes legipermetezes 1 [4] 22000 
Y Istallotragya tragya 13500000 [5] 0 
Y Búza_vetomag Mbuza 67000 [6] 43 
Y Arpa_vetomag Marpa 47000 [7] 57 

Forrás: Saját adat 

Az erőforrások előtti ’Statusz’ oszlopban (1. táblázat) ’Y’-igen illetve 

’N’-nem jellel van jelölve az az elem, amely az aktuális futtatásban részt 

vesz (’Y’), vagy nem vesz részt (’N’). A ’Nev’ oszlopban az erőforrás rövid 

leírása található, az ’ID’ oszlopban pedig az az azonosító, amivel a 

modellben a működési szabályokkal az erőforrást el tudjuk érni. A 
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’Mennyiseg’ oszlop tartalmazza az adott erőforrás regisztrált mennyiségét, 

mennyiségi egységenként egységesítve. Ez jelen esetben a kiinduló állapotot 

jelöli. Az ’Ar, koltseg’ oszlop pedig azt az összeget jelöli, ami egy 

mennyiségi egységnyi erőforrás-felhasználás költsége lesz.  

 Az ábrákban szereplő mezőkódok azért ékezet nélküli szavakból 

állnak, mert a szimulátor algoritmusa csak angol nyelvű szövegkódolású 

excel táblákból képes adatokat kiolvasni, illetve azokat oda visszaírni. Ennek 

oka az algoritmus programnyelvezetére, illetve a jelenlegi fejlettségi 

állapotra vezethető vissza. Tekintve, hogy a hivatkozott ábrákat a hitelesség 

megőrzése végett a modellből vágtam ki, a mezőkódok is az eredeti állapotot 

mutatják. 
 

2. táblázat  
Példa az erőforrás-tábla felírására növénytermesztésben 

 

Passzív elemek - foldteruletek         
                
Statusz Tabla Fold Noveny Allapot Meret AK Tamogatas 
  hrsz ID ID ID ha   Ft/ha 
                
Y Nak1 T1 arpa X1 [81] 62  [38080,41541] 
Y Nak2 T2 buza X2 [82] 105  [38080,41541] 
Y Nak3 T3 buza X3 [83] 144  [38080,41541] 
Y Nak4 T4 napraforgo X4 [84] 80  [38080,41541] 
Y Nak5 T5 kukorica X5 [85] 90  [38080,41541] 

Forrás: Saját adat 

Második lépés a passzív elemek közül azokat felírni, amelyekhez az 

erőforrásokat, illetve a szabályokat tudom rendelni. (4. melléklet) 

Az előző tábla felépítésének analógiáján alapulva itt (2. táblázat) is 

megjelenik az adott elem státusza, rövid leírása, azonosítója, valamint az, 

hogy milyen növény található rajta, egy állapot azonosító (’Allapot ID’), 
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mekkora méretű a tábla, valamint a vizsgált időszakban mekkora támogatás 

várható az adott területre.  

 Az állattenyésztési ágazatban ide az istállók kerültek (3. táblázat), a 

növénytermesztési modell szabályrendszere szerinti leírásban. Mivel 

tulajdonképpen ugyan az az elve a folyamatok leírásának, hiszen anyagok 

(növénytermesztés: vetőmag, növényvédő szer, stb.; állattenyésztés: 

takarmány, víz, gyógyszerek, stb.), energia, erőforrások, munkaerő és pénz 

(költségek) áramlása hozza létre a termékeket mindkét esetben.  

 

3. táblázat 
Példa az erőforrás-tábla felírására állattenyésztésben 

 
Passzív elemek         
                
Statusz Tabla Fold Noveny Allapot Meret AK Tamogatas 
  Hrsz ID ID ID Ha   Ft/ha 
                
Y kocaszallas3 T26 koca X26 [106] 520  [0,0] 
Y Fiaztato T27 koca+malac X27 [107] 60  [0,0] 
Y Fiaztato1 T28 koca+malac X28 [108] 60  [0,0] 
Y Fiaztato2 T29 koca+malac X29 [109] 60  [0,0] 
Y Batteria T30 malac X30 [110] 550  [0,0] 

 

Forrás: Saját adat 

Harmadik lépésben azokat a szabályszerűségeket kell leírni, ami a modell 

passzív elemeit felhasználva végrehajtja a termelési folyamatok mintájára a 

szükséges változtatásokat. Ezeket a szabályokat minden esetben a termelési 

technológia szabja meg. 

 Példaként kukoricával illusztrálnám (4. táblázat), hogyan működik a 

modellben a technológia. A gazdaságban a kukoricát a vizsgált évben árpa 

után vetik. 
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4. táblázat  

Kukorica termesztés technológiája 
 

Munkaművelet Leírás 
  
Altalajlazítás Elővetemény után 
Lezárás  
Szántás Ősszel, előtte szervestrágya-szórás 
Fogasolás Tavasszal 
Magágy előkészítés Kombinátorral 
Vetés  
Gyomirtás Vegyszeresen, igény szerint ismételve 
Kultivátorozás Mechanikus gyomirtás 
kultivátoros 
töltögetés  

Betakarítás  
Szántás  

Forrás: Gazdaság adatai alapján saját készítés 

A technológia által meghatározott egyes munkafolyamatokat ki kell 

egészíteni azokkal a gépekkel, amelyek a munkafolyamatot végzik, továbbá 

azokkal az emberekkel, akik ezeket a gépeket kezelik. Emellett minden 

egyes munkafolyamat esetében meg kell jelölni a passzív elemek esetleges 

változásának mértékét, és azt, hogy melyik földterületen végzik a munkát. 

Az 5. mellékletben látható a fenti technológia a modellben leírva. 

A korábbi táblákkal megegyezően itt is jelölni kell, hogy a szabály 

aktív-e (’statusz’=’Y’), ki kell jelölni a munkaműveletet (milyen állapotból, 

milyen művelettel, milyen állapotba kerül a földterület pl.: ’X5’(kiindulási 

állapot)  ’altalajlazitas’(munkaművelet)  ’X5al’(végállapot), valamint a 

szükséges feltételeket (milyen gép, milyen ember stb.) pl.:  

["melylazito1","Traktor5","Ember2"]. 

 A feltételek (’Feltetel’; ’Kovetkezmeny’) meghatározása szintén 

részben a technológia részben pedig az adott munkaművelet elvégzéséhez 

szükséges munkagép által meghatározott igények alapján történik. Vagyis  a 
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munkagép (altalajlazító), meghatározott vonóerőt igényel, ez megszabja, 

hogy mekkora teljesítményű traktor vontathatja, adott típusú traktort pedig 

arra alkalmas (feljogosított, kiképzett) kezelő hajthat. 

 Ugyanitt a feltételek meghatározásánál kell jelölni az egyes 

erőforrások változását is pl.: vetésnél a felhasznált vetőmag mennyiség a 

rendelkezésre álló készletből levonásra kerül. 

 A feltételben sorra vett erőforrásokat a munkaművelet időtartama 

alatt lekötöm, azokat azonos időben a szimulátor máshol nem használhatja 

fel.  

 Minden munkaművelet elvégzésére meg kell határozni egy 

időintervallumot (’idopont’). A szimulátor ebben az intervallumban 

igyekszik a kérdéses munkaműveletet elvégezni, amennyiben ezt az egyéb 

feltételek (pl.: szükséges erőforrások máshol vannak lekötve) lehetővé 

teszik.  

 Az 5. mellékletben látható a különböző főbb technológiai elemek 

leírása technológiai rendjük alapján (példa). A modell teljes futtatási tábláját 

annak mérete miatt nem mellékelhetem. Példának okáért a 

növénytermesztésben a 22 földterület esetén 22-szer kell az  5. mellékletben 

szereplő leíráshoz hasonló technológiát a modellben szerepeltetni 

(állattenyésztésben a 18 istálló és az állomány-változás alapján 54-szer). 

  A modell eredményeit szintén az Excel dokumentumban, elkülönített 

munkalapokon kapjuk meg. Itt lehetőség van az adatokat úgy csoportosítani, 

hogy azok rögtön könnyen értelmezhető és átlátható diagramokat rajzoljanak 

ki. Ezek a diagramok mutathatnak köztes-, vagy a szimulációs célnak 

megfelelő végállapotot is.  
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5.4 A modell validálása 
 

A modell felírásakor a 2005-2006-os gazdasági évet vettem alapul. 

Elsődleges célom az volt, hogy a modell által produkált eredmények fedjék a 

gazdaság tényleges produkcióját. Mivel a gazdaság minden adatát ismerem, 

a modell-parametrizálás egyszerű volt és az első futtatások megfelelő 

közelítő eredményeket hoztak (5. táblázat). 

  

5. táblázat 
 

A szimulált és tényleges gazdasági eredmény összehasonlítása 
 

Kategóriák modell gazdaság 
modell 

korrigált 
értékei 

    
1.negyedév [Ft] 2997676 2243532 2138857 
2. negyedév [Ft] 4465577 3265439 3606758 
3. negyedév [Ft] 2975835 1983454 2117016 
1. év [Ft] 347272 -766575 -511547 ka

ss
za

 

gép üzemóra/év 6884 6991  
Búza [kg] 1301933 1301922  
Kukorica [kg] 7081000 7080812  
árpa [kg] 1166606 1166578  
napraforgó [kg] 640050 640034  

nö
vé

ny
te

rm
e

sz
té

s 
er

ed
m

én
ye

 

lucerna [kg] 77001 76989  
összes született malac [db] 15150 15151  
összes testtömeg-gyarapodás [kg/nap] 2269 2261  
összes takarmány felhasználás [t] 6852 6944,2  
összes vízfelhasználás [l] 12568045 12568045  
összes áramfelhasználás [kWh] 492750 492750  

ál
la

tte
ny

és
zt

és
 

er
ed

m
én

ye
 

összes munkaóra ráfordítás 16046 16060  
Forrás: Saját számítás 

A táblázatból kitűnik, hogy bizonyos esetekben az eredményeket 

korrigálni kellett. Ennek oka, hogy vannak olyan költségei illetve folyamatai 

- 51 - 



5B5. Eredmények  

a gazdasági működésnek, amelyek a produkció-előállításban ténylegesen 

nem szerepelnek (pl.: improduktív személyzet: takarító, adminisztrátor stb). 

Az ilyen formán felmerült költségeket szimulálni nem szükséges az évi fix 

bérezés a közterhekkel napi szintre pontosan lebontható, s így az aktuális 

eredmény ezzel könnyen korrigálható. Ám igény szerint ez a korrekciós tétel 

a modellbe beépíthető. További módosítást jelent a majorságban található 

gabonaraktár, mely bértárolásra alkalmas és amelynek kihasználtsága a 

modell készítésekor felújítási munkák miatt még nem volt tervezhető. A 

valóságban viszont az elkészült raktárokból 4 322 561 Ft bevétel és 3 463 

742 Ft költség keletkezett. A modell módosításával (6. táblázat) a raktárak 

újabb erőforrásként jelentek meg és a következő futtatás már pontosabb 

eredményt hozott.  

6. táblázat  
 A szimulált és tényleges gazdasági eredmény összehasonlítása 

újraparametrizálás után 
 

Kategóriák modell gazdaság 
   

1.negyedév [Ft] 2248257 2243532 
2. negyedév [Ft] 3194453 3265439 
3. negyedév [Ft] 2012023 1983454 
1. év [Ft] -626319 -766575 ka

ss
za

 

Gép üzemóra/év 6883 6991 
búza [kg] 1301938 1301922 
kukorica [kg] 7081002 7080812 
árpa [kg] 1166601 1166578 
napraforgó [kg] 640049 640034 

nö
vé

ny
te

rm
es

zt
és

 
er

ed
m

én
ye

 

lucerna [kg] 77000 76989 
összes született malac [db] 15150 15151 
összes testtömeg-gyarapodás [kg/nap] 2269 2261 
összes takarmány felhasználás [t] 6852 6944,2 
összes vízfelhasználás [l] 12568045 12568045 
összes áramfelhasználás [kWh] 492750 492750 

ál
la

tte
ny

és
zt

és
 

er
ed

m
én

ye
 

összes munkaóra ráfordítás 16045 16060 
  

Forrás: Saját számítás 
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Természetesen mindkét futtatás esetén a modell célfüggvénye – a 

gazdaság vezetésének törekvéseivel szinkronban – azonos volt: a nyereség 

maximalizálása. 

Megállapítható tehát, hogy a pontos technológia lekövetésével 

felírható olyan modell, amely képes reprodukálni a gazdaság működését. 

 A továbbiakban azt vizsgáltam, hogy a jelenleginél nagyobb 

felbontásban felírt technológia jelent-e bármiféle változást a modell kimeneti 

oldalán. Ebben az esetben a modell alapléptéke egy óra lett, s a 

technológiákat úgy írtam fel, hogy óránkénti felbontásban határozzák meg a 

technológiai lépéseket. 

 Ez a változat azt eredményezte, hogy a normál esetben 845 sorban 

felírható (1 napos léptékű) modell változatlan passzív erőforrások mellett 

5188 soros lett, és az Excel, illetőleg a szimulátor motorjaként működő 

algoritmus nem tudta feldolgozni az adat mennyiséget. (a program nem 

jelzett hibát, csak folyamatos, teljes CPU-kihasználtság mellett 

elfogyasztotta a számítógép összes rendszermemóriáját. Akkor sem történt 

változás, ha a számítógépet változatlan állapotban hagytam több, mint 48 

órán át – a számítógép technikai jellemzői: Intel® Core™2 Duo  3,0 GHz 

CPU, 2 GB RAM, 2 db IBM 160 GB SATA HDD). 

 Ugyanakkor, a modell egyetlen technológiai eleme (búza növény 

termesztési technológia az X3-as táblán) ilyen felbontásban is lefutott. Ez 

bizonyítja, hogy a modell ilyen felbontásban is működik, azonban további 

fejlesztésre szorul a kommunikációs interfész. Mivel egyetlen technológia 

önmagában, a korábbi feltétel-rendszerből kiragadva nem tükrözi a gazdaság 

egészének működését, mint nem reprezentáns adatokat ezt a modellt az 

eredmények kiértékelésekor nem vettem figyelembe. 

 Amennyiben a felbontást kicsit csökkentem, és a technológiákat 

műszakokra osztom fel, úgy a modell mérete még a kezelhető méreten belül 
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marad  (1776 sor), és a szimulátor képes feldolgozni az adatokat. Jelen 

esetben a modell adathalmazának nagyobbik részét az állattenyésztés adatai 

teszik ki, hiszen a több műszakra való bontás itt jelent csak nagyobb 

műveletszámot, a növénytermesztésben a gépesítettség hatására a 

csúcsidőszakoktól eltekintve (vetés, aratás) alig változott a műveleti (feltétel) 

sorok száma. 

7. táblázat 
A modell napi, illetve műszakonkénti felbontású futtatásaiból nyert adatok 

összehasonlítása 
 

Kategóriák 
  

modell 
napi 

lépték 

modell 
műszakonkénti 

lépték 
gazdaság 

    
1.negyedév [Ft] 2248257 2244879 2243532 
2. negyedév [Ft] 3194453 3198397 3265439 
3. negyedév [Ft] 2012023 2011454 1983454 
1. év [Ft] -626319 -636243 -766575 ka

ss
za

 

gép üzemóra/év 6883 6883 6991 
búza [kg] 1301938 1301929 1301922 
kukorica [kg] 7081002 7080989 7080812 
árpa [kg] 1166601 1166577 1166578 
napraforgó [kg] 640049 640041 640034 

nö
vé

ny
te

rm
es

zt
és

 
er

ed
m

én
ye

 

lucerna [kg] 77000 76991 76989 
összes született malac [db] 15150 15151 15151 
összes testtömeg-gyarapodás [kg/nap] 2269 2266 2261 
összes takarmány felhasználás [t] 6852 6852 6944,2 
összes vízfelhasználás [l] 12568045 12568045 12568045 
összes áramfelhasználás [kWh] 492750 492750 492750 

ál
la

tte
ny

és
zt

és
 

er
ed

m
én

ye
 

összes munkaóra ráfordítás 16045 16048 16060 
 

Forrás: Saját számítás 

A 7. táblázat adataiból kitűnik, hogy a műszakonkénti lebontás a 
gazdaság egészének eredménye szempontjából nem jelentett lényeges 
változást, azonban ha megfigyeljük a cash-flow diagramot (6. és 7. ábra), 
láthatjuk, hogy jóval árnyaltabb képet ad a gazdaság működéséről. 
Pontosabb lesz a gépek lekötésének ábrája (8. és 9. ábra) is, vagyis láthatjuk, 
hogy mekkora a gépkihasználtság műszakon belül. Az ábrákon az látható, 
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hogy a napi bontásos traktorkihasználtsághoz képest a műszakonkénti 
felbontás esetében egy gépet többet köt le a modell, munkaidejét jobban 
kihasználja és azonos géptípusból (meghatározott munkára) nem köt le újabb 
erőgépet.  
6. ábra 

A gazdaság cash-flow diagramja 1napos léptékkel 
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Forrás: Saját számítás 

7. ábra 

A gazdaság cash-flow diagramja műszakos léptékkel 
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Forrás: Saját számítás 
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8. ábra 

Traktorok kihasználtsága 1 napos léptékkel ábrázolva 
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 Forrás: Saját számítás 

9. ábra 

Traktorok kihasználtsága műszakos léptékkel ábrázolva 
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 Forrás: Saját számítás 
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Mivel a 7. táblázat láthatóan lényeges eredménykülönbséggel nem jár 

a részletesebb vizsgálat (műszakonkénti lépték) logisztikai szempontból 

mindenképpen előnyösebben szerveződik a gépkihasználás.  

Megállapítható tehát, hogy a részletesebb technológiai felírás 

árnyaltabb képet fest a menedzsment számára a gazdaság működéséről, a 

folyamatok egymásra épüléséről, illetve a folyamatok által felhasznált 

anyagok, illetve energia-, pénz-, és munkaerő-felhasználásról, valamint ezek 

költségeiről. 

A szimulációból kinyerhető adatokból igen egyszerűen kaphatunk 

olyan információkat, amelyek a gazdaság, vagy egyes ágazatainak 

működését, illetve állapotát jellemzik. A növénytermesztési ágazat esetén 

például a termeléshez szükséges anyag állomány állapotáról kaphatok 

megbízható információt. A 10., 11. és 12. ábrán példaként a vetőmag, a 

gabona betakarítás utáni -, a műtrágya, a vegyszer és a víz mennyiségének és 

felhasználásának adatai láthatóak. 

10. ábra 

Vetőmag-készlet változása 
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Forrás: Saját számítás 
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11. ábra 

Gabona-készlet változása 
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Forrás: Saját számítás 

12. ábra 

Műtrágya, vegyszer és víz felhasználás változása 
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 Forrás: Saját számítás 
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Az ábrák megalkotásakor a megjeleníteni kívánt információ 

határozza meg a diagramok felépítését. Szükség szerint változtatható az 

adatok felbontása, illetve egy diagramon belül több egymással 

összefüggésbe hozni kívánt adatsor is ábrázolható. Ennek jelentősége abban 

áll, hogy a döntési folyamatokhoz szükséges információk olyan állapotban 

prezentálhatók, amelyek a döntéshez a legmegfelelőbb támogatást nyújtják. 

Vizuálisan, bonyolultabb számítások és (akár matematikai, statisztikai) 

elemzések nélkül alkotható vélemény valamely folyamat, vagy akár egy 

egész ágazat működéséről, annak hatékonyságáról. Példaként a 13. ábrán 

látható sertésfiaztató istálló egyik termének egy beólazási ciklusban (26 nap) 

a malacokra jellemző adatát említeném.  

13. ábra 

Fiaztató terem adatai 
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Forrás: Saját számítás 

A 14. ábrán ugyanennek a fiaztató teremnek a kocákra és a 

megfigyelt megmaradó mennyiségekre vonatkozó adatok láthatóak. Az 

ábrázolt jellemzők követése lehetővé teszi, hogy a terméknek bármely 
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időpillanatban megállapíthassuk a termelési folyamatban mind hozzáadott 

értéket mind a termék-előállítás költségeit.  

14. ábra 

Fiaztató terem megmaradó mennyiségeinek ábrázolása 
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Forrás: Saját számítás 

A szimulátorban rendszeresen ismétlődő folyamatokat ciklusokként 

is le lehet írni. Ez jelentős segítséget jelent főként olyan termelési ágazat 

leírásakor, amelyben szinte minden produkciós folyamat időben egymásra 

épülő ciklusokra bontható. Az állattenyésztés ennek tipikus példája. A 

ciklusok az előírt technológia szerint pontosan tartalmazzák a folyamat 

minden bemeneti és kimeneti csatornáját, valamint a konverziós feltételeket. 

Egy jól leírt periódus egy termelési egységként fogható fel és aktiválása a 

modellben erőforrás lekötést, majd eredményt produkál.  

Ezzel a módszerrel leegyszerűsíthető a termelési folyamat leírása, és 

egyszer s mind létrehozhatóak tipikus ciklusok, amelyek az állattenyésztésen 

belül nagyon sok helyen azonos állatfajon belül szinte mindenhol 

felhasználhatóak.    
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Lehetőség van a gazdaságon belül az egyes ágazatok eredményeinek 

összevetésére is. Példaképpen a növénytermesztési ágazat és az 

állattenyésztési ágazat Cash-flow diagramját hasonlíthatjuk össze (15. ábra).  

15. ábra 

 Főágazati cash-flow görbék összehasonlítsa 
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Forrás: Saját számítás 

A diagramon jól látszik a két ágazat termelési sajátosságaiból adódó 

pénzügyi állapot, miszerint az állattenyésztés a hízótelep rendszeres 

értékesítése következtében időről-időre bevételre tesz szert, míg a 

növénytermesztés a vizsgált időszakban jobbára csak költségeket produkál. 

Bevétele csupán a gabonaraktárakból, illetve a földalapú támogatások 

kifizetéséből van. 

A gazdaság saját szárító- és tárolókapacitással rendelkezik, ezért a 

betakarítást követően nem értékesíti azonnal a learatott terményt, kedvezőbb 

piaci lehetőségeket kereshet. Ez a folyamat szintén lehet alapja egy 

szimulációs ciklusnak, melyben a tárolás és a várható jövőbeni értékesítések 

egy elvárt haszonhoz történő optimalizálása a cél. Jelen esetben a 

tárolókapacitás miatt a termény értékesítése áttolódik a következő gazdasági 

évre, amikor is a növénytermesztés jelentős bevételre tesz szert. Ezt 

szemlélteti a 16. ábra. 
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16. ábra 

Növénytermesztési ágazat cash-flow diagramja két éves futtatással 
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Forrás: Saját számítás 
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5.5 Hipotetikus vizsgálatok 
 

A szimulátorok nagy előnye, hogy olyan vizsgálatokat lehet végezni 

a segítségükkel, amelyeket a valóságban nem tudunk, vagy nem merünk 

kipróbálni, részben a nagyon magas gazdasági kockázat, részben a 

produkciós periódus igen hosszú volta miatt. Legtöbb esetben egy gazdaság 

vezetőjét az foglalkoztatja, hogy milyen lépéseket tehet egy esetlegesen 

felmerülő előre nem látható (Vis Major) esemény által okozott kár, illetve 

szituáció kompenzálására.  

5.5.1 Jégverés 
 

Az általam vizsgált szimulátor jól tükrözi a gazdaság működését. 

Felmerül a kérdés, hogy mit tesz olyan szituációban, amely erősen 

beavatkozik a korábbi állapotokba: vajon képes-e Vis Major események 

kezelésére? Egy példa: erős jégverés éri a napraforgó és kukorica állományt, 

a napraforgó esetében 30%, a kukorica esetében 40% a terméskiesés. Vajon 

milyen lehetőségek vannak arra, hogy a lehető legrövidebb időn belül 

stabilizáljam a gazdaság állapotát. Ebben az esetben a modell célja a korábbi 

vizsgálatokkal megegyező, tehát a gazdaság nyereségességének 

maximalizálása. A 17.-18. ábrán látható a megváltozott termény mennyiség, 

valamint a Cash-flow diagramon (19. ábra) terményértékesítésből származó 

jövedelem lényegesen szerényebb. Jelen esetben nem kalkuláltam 

jégkárbiztosítással. 
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17. ábra 

Gabona-készletváltozás normál üzemi körülmények mellett 
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Forrás: Saját számítás 

18.ábra 

Gabona-készletváltozás Vis Major esemény hatására 
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Forrás: Saját számítás 
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19. ábra 

Főágazati Cash-flow diagram jégkár esetén 
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Forrás: Saját számítás 

A szimulátor a második gazdasági év végére gyakorlatilag eltűntette 

a veszteséget. Mivel a gazdaságnak a saját tárolókapacitás miatt jelentős 

terménytartaléka volt, a szimulátor az egyensúly fenntartása érdekében 

napraforgó tartalékok teljes értékesítését tartotta a legelfogadhatóbbnak. Így 

a második gazdasági év eredménye alig 374 ezer Ft-tal maradt alatta az 

eredeti eredménynek (8. táblázat)  
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8. táblázat 
Gazdasági eredmény szimulálása Vis Major kezeléssel 

  
 

modell normál 
futtatással 

modell Vis Major 
kezeléssel 

   
1.negyedév [Ft] 2248257 2248257 
2. negyedév [Ft] 3194453 3194453 
3. negyedév [Ft] 2012023 2012023 
1. év [Ft] -626319 -243653 
2. év [Ft] 8592294 8219000 

ka
ss

za
 

gép üzemóra/év 6883 6892 
búza [kg] 1301938 1301938 
kukorica [kg] 7081002 4248601,2 
árpa [kg] 1166601 1166601 
napraforgó [kg] 640049 448034,3 

nö
vé

ny
te

rm
es

zt
és

 
er

ed
m

én
ye

 

lucerna [kg] 77000 77000 
összes született malac [db] 15150 15150 
összes testtömeg-gyarapodás [kg/nap] 2269 2269 
összes takarmány felhasználás [t] 6852 6852 
összes vízfelhasználás [l] 12568045 12568045 
összes áramfelhasználás [kWh] 492750 492750 

ál
la

tte
ny

és
zt

és
 

er
ed

m
én

ye
 

összes munkaóra ráfordítás 16045 16045 
 Forrás: Saját számítás 

5.5.2 Hízósertés felvásárlási árának változása 
 

A továbbiakban azt vizsgáltam, hogy a gazdaságot ért váratlan, 

esetlegesen extrém hatásokra milyen módon reagál a szimulátor. Olyan 

vizsgálatokat mutatok be, amelyek nem feltétlenül valós gazdasági, 

környezeti, vagy belső változókkal, összefüggésekkel rendelkeznek. A 

vizsgálat célja, hogy kiderítsem, változatlan célfüggvény, és erőforrás-

felhasználási szabályok mellett – vagyis a gazdaság eddigi működési 

rendjének megőrzésével milyen módon képes reagálni a szimulátor, képes-e 

olyan adatokkal szolgálni, amelyek segíthetik a gazdaság vezetőit megfelelő 

döntések meghozásában. 

 Első esetben az állattenyésztést ért krízist szimulálok, amikor is a  

hízósertés felvásárlási ára a 100. naptól 90-, 70-, majd 50 százalékára esik 
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vissza. Ez a vizsgálat két szempontból is érdekes. Egyrészt ágazati 

szempontból, hogy az eddig likviditási szempontból jól teljesítő 

állattenyésztés most milyen pozícióba kerül, másrészt a gazdaság egészét 

tekintve, vagyis ez a bevétel-kiesés milyen hatással lesz a gazdaság 

működésére, mi az az árbevétel csökkenés, amit még beavatkozás nélkül 

elvisel a cég. Tekintettel arra, hogy a felvásárlási áron kívül mást nem 

változtattam a szimulációban a korábbiakhoz képest, most nem térek ki a 

kapott eredmények tételes ismertetésére, csupán a vizsgálati szempontból 

érdekes adatokat elemzem. 

 A 20. ábrán a gazdaság kiindulási állapota látható. Külön ábrázolva a 

növénytermesztés, az állattenyésztés, valamint a gazdaság összesített 

likviditási állapotát. 

20. ábra 

Ágazati és főágazati Cash-flow diagramok összevetése 
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Forrás: Saját számítás  
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Az ’X’ tengelyen a kasszában található pénzmennyiséget jelenítettem 

meg forintban, az ’Y’ tengelyen pedig az eltelt időt napokban kétéves 

futtatási periódus mellett. 

A szimuláció során most a növénytermesztési ágazat működését nem 

változtattam, ezért ott változás nem volt. A 21. ábrán az állattenyésztés 

eredményének változásait láthatjuk. 

21. ábra 

Az állattenyésztési ágazat Cash-flow változásai 
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Forrás: Saját számítás 

A 22. ábra a gazdaság likviditását mutatja az eredeti állapot 

összevetésével. A bemutatott ábrán jól látszik, hogy a gazdaság összesített 

eredményességét a sertések értékesítési árának 10%-os csökkenése ugyan 

csökkentette valamelyest, azonban ez komoly likviditási problémákat nem 

okozott. A 30%-os csökkenés már jelentősebb eredménykiesést produkált, és 

látszik, hogy a gazdaság még mindig pozitív mérlegben volt az év nagy 

részében, ám az 50%-os visszaesés, főleg a második évben már szinte 

folyamatosan likviditási zavarokat okozott, eltekintve azoktól az 
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időszakoktól, amelyekben a növénytermesztésben realizálódott eredményt 

jóváírták. 

22. ábra 

 A gazdaság cash-flow diagramja az állattenyésztés eredményeinek 

befolyásoltságaival 

-5000000

0

5000000

10000000

15000000

20000000

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Idő [nap]

Ft

Kassza összesen 90% 70% 50%
 

Forrás: Saját számítás 

Pusztán a gazdaságban jelenlevő pénzeszközmennyiség jelenlétét 

elemezve is kijelenthető, hogy megbízható információkat szolgáltathat a 

menedzsmentnek a szimulátor működtetése. Az előzőekből az is kiderül, 

hogy milyen alkupozícióba érdemes belemenni anélkül, hogy a gazdaságot 

ez jelentősen megterhelné, illetve veszélyes helyzetbe sodorná. 

 

5.5.3 Fuzárium fertőzés 
 

A következő példán a gazdaság egy fokozottabb összetettségű 

problémájára készítettem szimulációt. Azt a kedvezőtlen helyzetet próbáltam 

modellezni, hogy a gazdaság betakarított takarmánykukoricája fuzáriummal 
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fertőződött a tárolás során. Mivel ebből a szimuláció 40. napjától etettek is, a 

tenyészállatok szaporasága drasztikusan, 50%-kal visszaesett, továbbá a 

tárolt kukoricamennyiséget értékesíteni nem tudták, emiatt az bevételként 

nem realizálódhat, a szárítás, tárolás költségei viszont jelen vannak a 

rendszerben. A vezetés természetesen észreveszi a hibát, és vásárol 

takarmánykukoricát, majd a 180. naptól ezt eteti, minek következtében 

elkezd helyreállni a gazdaság egyensúlya. A kérdés csupán az, hogy mennyi 

időre van szükség ahhoz, hogy az eredeti termelési szint helyreálljon. 

A 23. ábrán az egyes állatcsoportok létszámának változása látható. A 

40. és a 180. napot függőleges vonallal külön is megjelöltem. Jól látható, 

hogy a diagramon a ’választáskori malac létszám’-hoz képest a ’fuzáriumos 

terheltségű választáskori malac létszám’ a vemhességi idővel késleltetve 

csökkent. Ezt követően a takarmányozás helyreállítása során visszaállt a 

megszokott üzemi szintre. Az állattenyésztés árbevétele szempontjából 

fontos hízóállat-állomány szintén jelentősen csökkent a korábbi időszakhoz 

képest. A csökkenés lépcsőzetességét a korosbítások időszakos volta okozza, 

amely az egyenletes teljesítményű gazdaságot reprezentáló görbén nem 

látszik. A szaporaság helyreállásával ez a görbe is visszatér a normál üzemi 

működés során tapasztaltak közelébe. 
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23. ábra 

A gazdaság egyes állatcsoportjainak létszámváltozása. 
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Forrás: Saját számítás 

 Az állománylétszám változásából az állattenyésztés eredménye 

jelentős módosuláson ment keresztül. Hasonlóan befolyásolta a 

növénytermesztés eredményét egyfelől a fuzáriumos kukorica által okozott 

árbevétel kiesés, másfelől a gazdaságnak pótolnia kellett a szükséges 

mennyiségű kukoricát, tehát további pénzeszközöket kellett 

kukoricavásárlásra fordítani. A 24. ábrán a gazdaság ágazatainak cash-flow 

görbéi láthatóak normál üzemi működés mellett, valamint a fuzárium-

fertőzés okozta változások után. 

40. nap 180. nap 
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24. ábra 

A növénytermesztés és az állattenyésztés cash-flow diagramjainak összevetése 
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Forrás: Saját számítás 

A diagramon jól látszik, hogy a növénytermesztő ágazat esetében 

korábban jelentkezik változás, hisz a fertőzött takarmányt az állatok számára 

pótolni kell, hiszen az észlelést követően azonnal leállítják a vezetők a 

fertőzött takarmány etetését. További bevételcsökkenést eredményez, hogy a 

fertőzött kukoricát a gazdaság értékesíteni sem tudja. Az állattenyésztés 

esetében a bevételkiesés először csak a csökkent hízóállomány méretéből 

adódó hízott állat értékesítést követően realizálódik.  

Az ágazatok adatait összevetve látható, hogy a gazdaság 

viszonylagos pénzügyi biztonságát ez a Vis Major esemény felborította, és 

csupán a második év végére állt helyre némiképp (25. ábra). 
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25. ábra 

A gazdaság cash-flow diagramjai normál és Vis Major körülmények között 
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 Forrás: Saját számítás 

 A fentiek fényében kijelenthető, hogy a szimulátor, jól felépített 

modell segítségével képes olyan adatok szolgáltatására, amely a 

menedzsmentet olyan információk birtokába juttatja, melyeknek segítségével 

egy-egy komolyabb döntést megfelelően elő lehet készíteni, illetve üzleti 

tervek készítésekor a várható és kalkulálható veszélyeket meg lehet vizsgálni 

in vitro módon. 

Fontos megjegyezni, hogy a szimulátor képes a jelenleg 

felhasználtnál jóval összetettebb szimulációra is [Balogh - Csukás 2001, 

Csukás – Balogh 1988]. A szimulátor alkalmassá tehető akár a növényi, akár 

az állati szervezet működésének szimulációjára is. Teheti ezt több szinten is:  

 - makroszinten, ahol is az élő szervezet működését a benne lejátszódó 

folyamatok alapján írhatjuk fel, vagy 
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 -  mikroszinten, ahol akár sejten belüli folyamatokkal is jellemezhető 

az élő szervezet működése. 

 Mindkét irányban történtek már fejlesztések, mindkét esetben a 

jelenlegivel megegyező algoritmus és folyamatszemlélet mellett. Az elért 

eredmények mutatják, hogy akár maga a produktumot előállító biológiai 

szervezet is lehet az alapja a szimulációnak, még akkor is, ha az rendszer 

szinten akár komplex összefüggés-rendszerekkel egy teljes működő 

gazdaságot modellez.  
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A különböző szimulációs technikák fejlődése egyre nagyobb 

potenciált biztosít a legtöbb olyan termékelőállító folyamat leképezésére, 

amelyben a termék előállításának legfontosabb körülményei tökéletesen 

ellenőrizhetőek. A mezőgazdasági folyamatok többsége nem megfelelő 

szimulációs alany, mivel a termékelőállítás folyamata nagyon sok 

bizonytalansági faktorhoz van kötve.  

A genetikus algoritmussal támogatott dinamikus szimulátor olyan 

aspektusból vizsgálja a termékek előállításának menetét, amely megegyezik 

minden produkciós folyamattal függetlenül attól, hogy mezőgazdaságban 

(állattenyésztés vagy növénytermesztés) vagy iparban található.  

Korábbiakban igyekeztem bemutatni, hogy a megmaradó 

mennyiségekre alapozott szimulátor akár igen komplex mezőgazdasági 

folyamatokat is képes lekövetni. Jelenlegi állapotában azonban nem 

alkalmas arra, hogy a szimuláció a megfigyelt folyamatokat teljes 

mélységben vizsgálja. Ennek oka pontosan nem ismert, további vizsgálatok 

szükségesek annak megállapítására, hogy egyrészt van-e lehetőség tovább 

finomítani a szimuláció érzékenységét, másrészt van-e értelme, illetve jelent-

e bármi féle változást a szimuláció eredményében, ha  a jelenlegieknél 

nagyobb felbontásban vizsgáljuk a termelői folyamatokat.  

Mivel a szimulátor egy teljesen aspecifikus algoritmusra épül 

tulajdonképpen bármilyen folyamat leképezhető a segítségével, a sikeres 

leképezés feltétele csupán az, hogy milyen pontosan vagyunk képesek leírni 

azt. Az egyszerű kezelői felület (Excel tábla) egyrészt biztosítja a könnyű 

adaptációt, másrészt lehetőséget biztosít a kinyert adatok további 

kiértékelésére akár matematikai, statisztikai kiértékélő programokba való 

importálással.   

 Az anyag- és energiaáramra alapozott folyamat leírások miatt nagyon 

pontos pillanatképek adhatók a termelés és a termékek bármilyen állapotáról. 
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Ez lehetővé teszi akár önálló döntési rendszerek felállítását is. A szimulátor 

alkalmassá tehető bizonyos folyamatok automatikus szabályozására is. Ezek 

épülhetnek PC-s és nem PC-s (ipari) szabályozási körökre is. A nagy 

pontosságú szimulálás miatt ezek a szabályozási technológiák 

kifejleszthetőek lennének. Az állattenyésztésben akár takarmányozási 

rendszerek vezérlése, akár logisztikai rendszerek támogatás is megoldható 

lenne. Ehhez szélesebb körű vizsgálatok szükségesek a mezőgazdaság több 

területének bevonásával. A szimulátor fejlesztői által vizsgált területek 

alátámasztják ezt a következtetést. 

 Felhasználói szinten egyszerű kezelhetőség lehetővé teszi, hogy a 

szimulátort akárki használhassa. Ennek akadályt szab a program jelenlegi 

változatánál, hogy az algoritmus input és output interfésze a Microsoft 

Office Excel programjára épül. Ez a szoftver igen nagy általános jellegű 

beruházást igényel a felhasználóktól, amennyiben üzleti tevékenységüket 

szoftveresen jogtiszta környezetben akarják végezni. Ezért a szimulátornak 

egy olyan operációs rendszer és számítógép-platform független verziójának 

kifejlesztését javaslom, amely bármilyen felhasználási területen, akár milyen 

hardver-támogatással működni képes. Így a szoftveren kívül járulékos 

beruházásokra egyetlen felhasználó sem kényszerül.  

 Az általánosan használható algoritmus további előnye, hogy a 

többféle fejlesztési irányból született szimulátorokat mintegy modul rendszer 

szerint összekapcsolhatjuk. Hiszen léteznek már állatszimulációk, léteznek 

az állat környezetére vonatkozó szimulációk, léteznek egy kisebb gazdaságra 

vonatkozó szimulációk, létezik egy gazdaság közgazdasági környezetének 

szimulációja, és létezik számos egyéb ipari, vegyipari termék előállító 

folyamat leképezése. 

Ezeket igény szerinti szervezéssel önálló rendszerbe építve olyan 

komplex szimulátort lehetne létrehozni, amely nagy részletességgel és nagy 
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pontossággal vizsgál és modellez olyan folyamatokat, melyek között eddig 

szimulációs aspektusból  nem volt összefüggés. 
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1. Egy működő mezőgazdasági vállalkozás termékelőállítására alapozva 

olyan szimulációs eljárást dolgoztam ki, amely könnyen kezelhető, és 

megfelelő megbízhatósággal képes követni virtuális térben a valós 

termelési folyamatokat. 

 

2. A gazdaságszimuláció alkalmazását olyan döntéstámogató rendszert 

megalapozó modellre építettem, amely a gazdálkodás 

eredményességét leginkább befolyásoló tényezők (erőforrások, 

technológiák, természeti tényezők, idő) elemzése alapján a 

menedzsment számára gyakorlatban is használható információt 

szolgáltat. 

 

3. Vizsgálatommal bizonyítottam, hogy a generikus szimulátor 

alkalmas a mezőgazdasági termelés során bekövetkező Vis Major 

típusú események kezelésére. 
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Mezőgazdasági termelést illetően és egyre inkább előtérbe kerül azon 

módszerek alkalmazása, melyek lehetővé teszik termelési folyamatok fontos 

tényezőinek a lehető legnagyobb, de minimálisan a folyamatokról való 

képalkotáshoz szükséges mértékű leképezését.  

 Természetes léteznek már szimulációs rendszerek. A modellezés 

széles spektrumának szinte minden elemét felhasználva kiválóan leírtak már 

sok folyamatot. Minél egyszerűbb, ellenőrizhető körülmények között zajlik 

egy folyamat, annál pontosabban, annál részletesebben leírhatók annak egyes 

elemei.  

 Azonban a mezőgazdasági termelési folyamatok bonyolult biológiai 

jellege a természeti tényezőkkel való szoros kapcsolata, a termelési 

feltételek, és az erőforrások differenciáltsága nem kedvez a mezőgazdasági 

termelői folyamatok szimulációs lehetőségeinek. 

A fentiek kapcsán annak vizsgálatát tűztem ki célomul hogy számba 

véve egy működő mezőgazdasági vállalkozás minden folyamatát, mely a 

termék előállítással, valamint annak menedzselésével kapcsolatos, 

melléállítsam a jelenleg ismert szimulációs és modellezési technikákat, 

valamint felmérve a menedzsment döntéseihez szükséges információ 

igényeket, létrehozható-e a jelen informatikai és számítástechnikai 

kapacitások mellett egy olyan szimulációs eljárás, amely egyszerűen 

könnyen kezelhetően és megfelelő megbízhatósággal képes követni virtuális 

térben a valós termelési folyamatokat. 

 Mezőgazdasági folyamatok szerkesztésének, tervezésének feladatait 

különböző módszerekkel lehet megoldani. Rendszer szemléletű tervezésnél, 

technológia-szerkesztésnél ma már teljesen általánosnak mondható 

számítógép, mint legfontosabb segédeszköz használata. Azonban nem 

mellékes, hogy a számítógépen futó szoftver milyen pontosan képes leírni a 

folyamat egyes eseményeit. A megfelelő lekövetéshez szükséges az adott 
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folyamatot legjobban ismerő szakemberek vonatkozó alapismereteinek, 

következtetéseinek, tapasztalatainak, valamint a rendszerre vonatkozó 

ökonómiai alapösszefüggéseinek a programokba való szerves integrálása.  

 A genetikus algoritmusra épülő generikus szimulátor  aktív és passzív 

elemek halmazából meghatározott szabályszerűségek alapján generál az 

elérni kívánt cél érdekében eredményváltozatokat, melyeket aztán 

megvizsgál a célfüggvény szempontjából. A modell lényege a valamennyi 

megmaradási és információs folyamatot azonos adatszerkezettel leíró állapot 

és változás elemek közötti visszacsatolás. A szimuláció ennek megfelelően 

az előírt szempontok szerinti értékeléssel zárul.  

 Az alkalmazott szimulátor algoritmusa általános jellegű konkrét 

struktúrával nem rendelkező keretmodellben található. Ezt a modellt kell a 

menedzsment igényeinek, illetve a termelési technológiák rendjének 

megfelelően adaptálni. 

 A modell adaptációja előtt mindenképp számba kellett venni a 

rendelkezésre álló erőforrások, valamint munkaerő felhasználását 

befolyásoló tényezőket. Ezeket értékelve a cél az volt, hogy olyan 

szabályrendszert írhassunk le, amely a valós megmaradási és információs 

folyamatok segítségével a termelési technológiákat a szükséges mértékig le 

tudja követni.  

 Egy működő üzem termelési folyamatait mintául véve a szimulátor 

aktív és passzív elemeit létrehoztuk, a közöttük lévő változások 

szabályrendszereit felírtuk. A szimuláció első futtatásainak célja, a gazdaság 

valós időben produkált eredményének elérése volt. Miután a szimulátor ezt 

megbízhatóan teljesítette, megvizsgáltam működését  különböző feltételek 

mellett.  

 A különböző futtatások alkalmával vizsgáltam a futtatási preferencia-

lista és az eredmények összefüggését. Megállapítottam, hogy a szimulátor 
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alkalmas mezőgazdasági folyamatok (növénytermesztés és állattenyésztés) 

komplex kezelésére.  

  Genetikus algoritmusra alapozott generikus szimulátor már több 

alkalommal, több felhasználási területen bizonyította, hogy a megmaradási 

és információs folyamatokra alapozott produkciós technológiák lekövetésére 

és akár változó feltételek melletti modellezésére kiválóan alkalmas.  
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9B9. Abstract 

Computer-Based Simulation of Agricultural Plants 
 

The long time-used simulation types and -methods in the industry are 

giving permanently helpful informations for the managers to manage the 

production processes in acceptable quantity and quality. There are some 

special fields (machine planning and developing for example) where the 

simulations are as correct and exclusive, that no production process can be 

started without a complete  detailed simulation. 

The agricultural production processes are so heterogeneous that a 

simulation of the whole process is hard to adapt. The reason is clear: 

working with biological organisms and production processes which are 

bounded to uncontrollable environmental factors means always a higher risk. 

But that is the point at all. This higher risk and the managers who have to 

work with that conditions are claiming correct simulations.  

The specialties of the agricultural systems make more difficult to use 

the simulations which are used in the industry. This specialties can be 

collected around six key-factor: 

1. Question of agricultural doubtfulness 

2. Too less or too much information 

3. Calculated information distortion 

4. Efficiency of  the rational decision-maker and the 

complex system of  the goals 

5. Heuristic decisions 

6. Fuzzy character 

As shown by the key-factors the construction of a good modell is not 

easy. But there is a simple method to handle the different and uncontrollable 

factors. Every process in the production means a conversion. There is a start-

up status, the production process is using energy, material and living-work, 
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pledgeing resources, generating costs. Every process can be described by this 

way including the smallest detail which plays the smallest role in the 

production process. 

This new way of construction of agricultural models can give as 

accuracy and efficiency as in the industry used models. As the processes are 

correctly described, the simulation can follow the real production process, or  

can simulate any changing  of the process, or the used resources to show 

results of the production or results of a malfunction or  change of an 

environmental factor. 
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14B14. Szakmai önéletrajz  

1982-től a Szentbalázsi Általános Iskolában kezdtem meg tanulmányimat. 

Általános iskola után 1994-ben általános állattenyésztői 

szakérettségivel (sz.sz.:1809) végeztem a Móricz Zsigmond Mezőgazdasági 

Szakközépiskolában.  

 1994-ben felvételt nyertem a Pannon Agrártudományi Egyetem 

Kaposvári Állattenyésztési Karára, ahol 1999-ben diplomáztam. 

 1998-ban sikeresen elvégeztem egy középfokú szoftverüzemeltetői 

tanfolyamot.  

 2000-ben posztgraduális képzés keretében szakközgazda diplomát 

szereztem a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai 

Karának Zalaegerszegi Intézetében pénzügy szakon, vállalkozási 

szakirányon. 

 1999-től a Kaposvári Egyetem Állattudományi Karának PhD 

hallgatója voltam, a képzést 2002 augusztusában befejeztem. 

 Középfokú szakmai nyelvvizsgát szereztem 2003-ban Német; majd 

2005-ben szintén középfokú nyelvvizsgát Angol nyelvből 

 Jelenleg a Kaposvári Egyetem Nagyállattenyésztési és 

Termeléstechnológiai Tanszékén egyetemi tanársegéd vagyok. 
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15B15. Mellékletek 

1. melléklet: A gazdaság erőforrásai és alkalmazott 
technológiái 

A növénytermesztési ágazat erőforrásai 
 

Földterületek 
 

Tábla neve Termesztett növény tábla mérete(ha) 
Nak1 arpa 62 
Nak2 buza 105 
Nak3 buza 144 
Nak4 napraforgo 80 
Nak5 kukorica 90 
Nak6 kukorica 99 
Inampuszta1 arpa 52 
Inampuszta2 arpa 140 
Inampuszta3 arpa 12 
Inampuszta4 arpa 64 
Inampuszta5 napraforgo 150 
Inampuszta6 buza 14 
Nosztany1 napraforgo 156 
Nosztany2 buza 39 
Nosztany3 kukorica 155 
Nosztany4 kukorica 78 
Nosztany5 kukorica 38 
Nosztany6 kukorica 230 
Kazsok1 lucerna 1,6 
Kazsok2 lucerna 2,4 
Kazsok3 kukorica 100 
Golle1 kukorica 180 

 
Forrás: Saját készítés 

 
(Az erőforrástábla bejegyzései ékezet nélküliek, mivel ezeket a 
bejegyzéseket használtam a modellben is, és a szimulátor nem kezeli az 
ékezetes karaktereket.) 
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Erőgépek 

 Forrás: Saját készítés 

gyártó/típus Mennyiség 
(db) 

Teljesítmény 
(LE) Beosztás Max vont. 

sebesség 
MTZ-80 6 80 N 15 
MTZ-81 3 80 Á 15 

John Deere-6400 4 10 N(v) 35 
John Deere-4755 3 190 N(t) 25 
John Deere-8400 1 280 N(t) 25 

MTZ-820 2 80 N(sz) 40 
John Deere-2266 HM 2 280 N(b) 15 

IVECO eurocargo 75 E-12 1 140 N(sz) 80 
Vw LT 46 (busz) 1  N(helyben) 80 

Opel Astra 1  N(helyben)  
Toyota HiLux 1  N(helyben)  
Toyota HiAce 1  N(helyben)  

Er
őg

ép
ek

 

John Deere-3800 rakódó 1 100 N 20 

 
Munkagépek 

Szerkezet gyártó/típus mennyiség Művelési 
szélesség(m)

Művelési 
mélység(cm) 

vontatási 
sebesség 

Pótkocsi Panav(12t) 4   25 
 HV-6011 (8,3t) 3   25 

ásóborona Raab 5 1 5 12 10 
 Raab 6,2 1 6.2 13 10 
 Raab 8,4 1 8.4 14 10 
 BRM 1 6.2 12 10 

Kombinátor Combi6,6 1 6.6 10 10 
 Combi 8,2 1 8.2 10 10 

eke Rabe werk 1540 3 4 40 8 
 Rabe werk 640 1 4.4 40 8 

mélylazító Raba-case 
1014/7/4kés 1 2.5 60 8 

trágyaszóró T/088 
állóhengeres 3 3  6 

 Arnov/B 115 
fekvőhengeres 2 6  11 

vetőgép IH 6200 gabona 2 7.7 6 12 

 JD 8soros 
szemenként 2 6 8 12 

Vegyszerező RAU légzsákos 1 18  12 

M
un

ka
gé

pe
k 

 Huniper 3000 1 16  11 
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Vetőgép kombiszem 
(direktvető) 1 3.8 6 6 

Szippantó DEZK 1110 1 10köbm  25 
 DETK 205 2 5Köbm  25 
 DETK 1 7,5köbm  25 

Tárcsás borona IH 7,2 heavy 1 7.2 15 12 
 IH 6,2 heavy 1 6.2 15 12 
 IH 7,2 light 1 7.2 10 12 

Szántás 
elmunkáló Rabe werk 3 1.6 7 8 

 fogas… 3 12 10 12 
műtrágyaszóró Szulki 3köbm 1 18(36)  15 
vegyszerkeverő PeMix 4köbm 1   15 

pótkocsi EB 4 (4t) 2   25 

henger nehéz 
gyűrűshenger 3 3.6 6 15 

szállító szalag ASZ-5 mobil 5 5 15t/h  

 fortschritt 
mindentfelhordó 1 16 15-20t/h  

 fortschritt 
mindentfelhordó 1 12 15-20t/h  

Bálázó JD big 1 80*80*120 50-60db/h  
kultivátor smk 8 3 6 6 10 
vetőgép Lajta32 1 3.8 6 15 

kasza Clado 
rotációs/szecskázó 1 1.2  6 

rendkezelő Cseh 8kerekes 1 6  10 
szárzúzó RZ-4 1 3  8 
talajmaró  2 1.5  2 

kasza Claas rotációs 1 2  3 
 ismeretlen rézsűkasza 1 1.6  3 

Forrás: Saját készítés 
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A növénytermesztési ágazat technológiái 
 

Növény Művelés kapcsolódó kiegészítések 
szántás  
elmunkálás(ekével)  
ásóborona 1*v2* igény szerint 
direktvetőgép  

fejtrágyázás 
Nitrosol 45-100kg/Ha 
hatóanyag 

gyomitrás vegyszeres 
pocokirtás vegyszeres 
gomba elleni védekezés esetlegesen, vegyszeres 
betakarítás  
szemelszállítás  
szalmabetakarítás  
altalajlazítás  

Őszi árpa 
Őszi búza 

lezárás tárcsás borona 
napraforgó Őszi mélyszántás 27-32cm 

tavasszal talajelmunkálás 
fogas tisztító, vagy VRM 
6,2 

magágykészítés+vegyszerezés 
és/vagy Nitrosol  
vetés JD szemenkéntvető 
gyomirtás vegyszeres 
kultivátorozás  
növényvédelem vegyszeres 
növényvédelem esetleges, légi 
deszikkálás  
betakarítás  

 szárzúzás  
altalajlazítás  
lezárás  
szántás  

fogasolás 
tavasszal, fogas vagy 
VRM 

magágyelőkészítés 
Nitrosol és esetleg 
vegyszer 

vetés  

gyomirtás 
1 vagy 2 alkalommal, 
vegyszeresen 

kultivátorozás 
esetleg Nitrosol kijuttatás 
is 55kg/ha 

kultivátoros töltögetés  

kukorica 

betakarítás szárzúzás is 
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szántás 
szármaradványok 
leforgatása 

következő növény előtt  szántáselmunkálás 

 
1-2 alkalommal 
ásóborona utómunkálatok

 
kombiszem 
direktvetőgépes vetés 

szántás augusztus 
kombinátor  
kombinátor  
vetés 1-2cm, 20kg/Ha 
tisztítókaszálás esetleg 
kaszálások 3-4 alkalommal 

lucerna 

tisztítókaszálás okt-nov 
Forrás:Saját készítés 
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2. melléklet: Az állattenyésztési ágazat erőforrásai és 
technológiái 
 

Az állattenyésztési ágazat erőforrásai  
 

istállótípus állattípus férőhely Energiaigény 
[KWh=nap] 

Vízigény 
[l/nap] 

élőmunka igény 
(munkaóra/nap) 

kocaszallas koca 220 34 1320 1.7 
kocaszallas1 koca 220 36 1320 1.7 
kocaszallas2 koca+kan 520 39 3120 2.8 
kocaszallas3 koca+kan 520 39 3120 2.8 
fiaztato koca+malac 60 188 426 4 
fiaztato1 koca+malac 60 188 426 4 
fiaztato2 koca+malac 60 188 426 4 
batteria malac 550 34 1155 2.1 
batteria1 malac 550 34 1155 2.1 
batteria2 malac 550 34 1155 2.1 
batteria3 malac 550 34 1155 2.1 
batteria4 malac 550 34 1155 2.1 
suldoszallas suldo 220 18 1100 1.5 
hizlalda hizo 440 58 2640 2 
hizlalda1 hizo 740 113 4440 3 
hizlalda2 hizo 600 101 3600 2 
hizlalda3 hizo 600 101 3600 2 
hizlalda4 hizo 520 77 3120 2 

 
Forrás: Saját készítés 

 
(Az erőforrástábla bejegyzései ékezet nélküliek, mivel ezeket a 
bejegyzéseket használtam a modellben is, és a szimulátor nem kezeli az 
ékezetes karaktereket.) 
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Az állattenyésztési ágazat technológiái 
10-12 állat/kutrica tömeg és vemhességi állapot szerint csoportosítva 
  fiaztatóról lekerült kocákat azonnal vemhesítik 
takarmányozás  2,4kg /állat/kétszer naponta 
  2,7kg /állat/kétszer naponta vemhesség felétől 
  nedves etetés, automata keverés és kiosztás 
  vemheskocatápot kapnak táp/víz=1/3 
tartás,kitrágyázás almozott tartás, kitrágyázás egyszer naponta 

  
trágyaeltávolítás az istállóból és a kocsirarakás 
automata 

Ko
ca

sz
ál

ló
 

    
3 épület   
180 férőhely 30 állat/terem, 2 terem/ épület 
beólazás 110 napos vemhesen (előtte ólfertőtlenítés) 
takarmányozás szoptatókocatáp kétszer naponta 
választás 21 nap/ 6 kg átlagsúly 

  
választás előtt 5 nappal koca takarmány 50%-os 
visszafogás 

  választás előtt közvetlenül egy nap víz elvonás 
almos tartás kétszer naponta automata kitrágyázás, kézi almolás 
malacok 
takarmányozása 5 naposan bébi starter 15-25 dkg/malac/nap 
  prestarter 15 nap 0,5-1,5 kg/malac/nap 

Fi
az

ta
tó

 

    
5 épület   
3300 férőhely 12 állat/ battéria 
kitrágyázás egyszer naponta kézzel 
takarmányozás automata kétszeri feltöltés 
  napi etetőellenőrzés, tisztítás 
testtömeg gyarapodás átlagosan 450 g/nap 
fajlagos 
abrakfogyasztás 1,75 kg/testtömeg kg 

B
at

té
ria

 (m
al

ac
ne

ve
lő

) 

    
csak 
tenyészutánpótlásnak   
220 férőhely   
testtömeg gyarapodás 14 kg/hó 

4 kg/ testtömeg kg 

S
ül

dő
 s

zá
llá

s 

fajlagos takarmány 
fogyasztás   
5300 férőhely   
takarmányozás automatikus 
Testtömeggyarapodás 720 g/ nap 

H
íz

ó 
is

tá
lló

 

fajlagos abrak 
fogyasztás 

3,45 kg/ testtömeg kg 

Forrás: Saját készítés 
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3. melléklet: Passzív elemek, erőforrások kódolása a 
modellben 

A modellben használt passzív erőforrások táblázata a hozzájuk 
kapcsolódó állapot-adatokkal és jellemzőkkel 

Passzív elemek - eroforrasok       
          

Statusz Nev ID Mennyiseg 
Ar, 
koltseg 

      Ft, kg, db 

Ft/kg 
Ft/nap 
Ft/ha 

          
Y Kassza Kassza 8954511 [5]  
Y bermunka_aratas aratas 1 [6] 17788 
Y bermunka_legipermetezes legipermetezes 1 [7] 22000 
Y istallotragya tragya 13500000 [8] 0 
Y Buza_vetomag Mbuza 67000 [9] 43 
Y Arpa_vetomag Marpa 47000 [10] 57 
Y Kukorica_vetomag Mkukorica 24500 [11] 24 
Y napraforgo_vetomag Mnapraforgo 1650 [12] 60 
Y Lucerna_vetomag Mlucerna 80 [13] 650 
Y nitrosol nitrosol 5990 [14] 1420 
Y Víz Víz 218300 [15] 0,24 
Y Vegyszer Vegyszer 43656 [16] 2200 
N Inproduktiv Ember1 6 [17] 8960 
Y traktoros  Ember2 14 [18] 3947 
Y MTZ80 Traktor1 6 [19] 0 
Y MTZ81 Traktor2 3 [20] 0 
Y John_Deere6400 Traktor3 4 [21] 0 
Y John_Deere4755 Traktor4 3 [22] 0 
Y John_Deere8400 Traktor5 1 [23] 0 
Y MTZ820 Traktor6 2 [24] 0 
Y John_Deere2266 Traktor7 1 [25] 0 
N IVECO_eurocargo_75 Tauto1 1 [26] 0 
N Vw_LT46 Busz1 1 [27] 0 
N Opel_Astra kocsi1 1 [28] 0 
N Toyota_HiLux Tauto2 1 [29] 0 
N Toyota_HiAce Busz2 1 [30] 0 
Y John_Deere3800 Rakodo 1 [31] 7860 
Y Rabe_werk1540 Eke1 3 [32] 10619 
Y Rabe_werk640 Eke2 1 [33] 9716 
Y Raab5 Asoborona1 1 [34] 2729 
Y Raab_6,2 Asoborona2 1 [35] 2290 
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Y Raab_8,4 Asoborona3 1 [36] 2054 
Y BRM Asoborona4 1 [37] 2290 
Y IH7,2_heavy Tarcsa1 1 [38] 4557 
Y IH6,2_heavy Tarcsa2 1 [39] 5061 
Y IH7,2_light Tarcsa3 1 [40] 5061 
Y Panav_12t Potkocsi1 4 [41] 120 
Y HV6011_8,3t Potkocsi2 3 [42] 120 
Y Combi6,6 kombinator1 1 [43] 3228 
Y Combi8,2 kombinator2 1 [44] 3075 
Y Rabacase1014 melylazito1 1 [45] 26552 
Y T088_allohengeres tragyaszoro1 3 [46] 12685 
Y Arnov/B115_fekvohengeres tragyaszoro2 2 [47] 12686 
Y IH6200_gabona vetogep1 2 [48] 3676 
Y JD8soros_szemenkent vetogep2 2 [49] 4257 
Y RAU_legzsakos permetezo1 1 [50] 2614 
Y Huniper3000 permetezo2 1 [51] 2253 
Y kombiszem_direktveto vetogep3 1 [52] 4313 
Y DEZK1110 szippanto1 1 [53] 100,6 
Y DETK205 szippanto2 2 [54] 100,6 
Y DETK szippanto3 1 [55] 100,6 
Y Rabewerk szantaselmunkalo1 3 [56] 0 
Y Fogas szantaselmunkalo2 3 [57] 0 
Y Szulki_3kobm mutragyaszoro1 1 [58] 1650 
Y PeMix_4kobm vegyszerkevero1 1 [59] 901 
Y EB_4 Potkocsi3 2 [60] 120 
Y nehez_gyurushenger henger1 3 [61] 2501 
N ASZ5_mobil szszalag1 5 [62] 0 
N fortschritt_mindentfelhordo szszalag2 1 [63] 0 
N fortschritt_mindentfelhordo szszalag3 1 [64] 0 
Y JD_big balazo1 1 [65] 5894 
Y smk_8 kultivator1 3 [66] 3550 
Y Lajta32 vetogep4 1 [67] 4257 
Y Clado kasza1 1 [68] 5116 
Y Cseh _8kerekes rendkezelo1 1 [69] 3064 
Y RZ_4 szarzuzo1 1 [70] 10089 
Y TM talajmaro1 2 [71] 12320 
Y Claas_rot kasza2 1 [72] 5116 
Y Rezsukasza kasza3 1 [73] 5116 
Y traktoros_szerelo Ember3 4 [74] 4480 
Y majorgepes Ember4 3 [75] 4000 
Y egyeb_gondozo Ember5 8 [76] 3627 
Y árpa arpa 0 [77] 0 
Y búza buza 0 [78] 0 
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Y kukorica kukorica 0 [79] 0 
Y napraforgó napraforgo 0 [80] 0 
Y lucernaszéna lucernaszena 0 [81] 0 
Y Gabonaszalma szalma 0 [82] 0 
Y tanyeszkoca koca 716 [83] 0 
Y tenyeszkan kan 54 [84] 0 
Y tenyeszkoca_suldo suldo 125 [85] 0 
Y malac_ujszulott malac 1620 [86] 0 
Y malac_batteria malac1 3205 [87] 0 
Y hizo hizo 5282 [88] 0 

Forrás: Saját készítés 
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4. melléklet: Erőforrás allokáció 
A modellben használt passzív erőforrások táblázata a hozzájuk 

kapcsolódó állapot-adatokkal és jellemzőkkel 
 

Passziv elemek          
                
Statusz Tabla Fold Noveny Allapot Meret AK Tamogatas 
  hrsz ID ID ID ha   Ft/ha 
                
Y Nak1 T1 arpa X1 [89] 62  [38080,41541] 
Y Nak2 T2 buza X2 [90] 105  [38080,41541] 
Y Nak3 T3 buza X3 [91] 144  [38080,41541] 
Y Nak4 T4 napraforgo X4 [92] 80  [38080,41541] 
Y Nak5 T5 kukorica X5 [93] 90  [38080,41541] 
Y Nak6 T6 kukorica X6 [94] 99  [38080,41541] 
Y Inampuszta1 T7 arpa X7 [95] 52  [38080,41541] 
Y Inampuszta2 T8 arpa X8 [96] 140  [38080,41541] 
Y Inampuszta3 T9 arpa X9 [97] 12  [38080,41541] 
Y Inampuszta4 T10 arpa X10 [98] 64  [38080,41541] 
Y Inampuszta5 T11 napraforgo X11 [99] 150  [38080,41541] 
Y Inampuszta6 T12 buza X12 [100] 14  [38080,41541] 
Y Nosztany1 T13 napraforgo X13 [101] 156  [38080,41541] 
Y Nosztany2 T14 buza X14 [102] 39  [38080,41541] 
Y Nosztany3 T15 kukorica X15 [103] 155  [38080,41541] 
Y Nosztany4 T16 kukorica X16 [104] 78  [38080,41541] 
Y Nosztany5 T17 kukorica X17 [105] 38  [38080,41541] 
Y Nosztany6 T18 kukorica X18 [106] 230  [38080,41541] 
Y Kazsok1 T19 lucerna X19 [107] 1,6  [0,0] 
Y Kazsok2 T20 lucerna X20 [108] 2,4  [0,0] 
Y Kazsok3 T21 kukorica X21 [109] 100  [38080,41541] 
Y Golle1 T22 kukorica X22 [110] 180  [38080,41541] 
Y kocaszallas T23 koca X23 [111] 220  [0,0] 
Y kocaszallas1 T24 koca X24 [112] 220  [0,0] 
Y kocaszallas2 T25 koca X25 [113] 520  [0,0] 
Y kocaszallas3 T26 koca X26 [114] 520  [0,0] 
Y fiaztato T27 koca+malac X27 [115] 60  [0,0] 
Y fiaztato1 T28 koca+malac X28 [116] 60  [0,0] 
Y fiaztato2 T29 koca+malac X29 [117] 60  [0,0] 
Y batteria T30 malac X30 [118] 550  [0,0] 
Y batteria1 T31 malac X31 [119] 550  [0,0] 
Y batteria2 T32 malac X32 [120] 550  [0,0] 
Y batteria3 T33 malac X33 [121] 550  [0,0] 
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Y batteria4 T34 malac X34 [122] 550  [0,0] 
Y suldoszallas T35 suldo X35 [123] 220  [0,0] 
Y hizlalda T36 hizo X36 [124] 440  [0,0] 
Y hizlalda1 T37 hizo X37 [125] 740  [0,0] 
Y hizlalda2 T38 hizo X38 [126] 600  [0,0] 
Y hizlalda3 T39 hizo X39 [127] 600  [0,0] 
Y hizlalda4 T40 hizo X40 [128] 520  [0,0] 

 Forrás: Saját készítés 
 
(Az erőforrástábla bejegyzései ékezet nélküliek, mivel ezeket a 
bejegyzéseket használtam a modellben is, és a szimulátor nem kezeli az 
ékezetes karaktereket.) 
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5. melléklet: Kukorica termesztés technológiája a 
modellben 

 
Az X5 jelű tábla technológiai sorrendje kukoricanövény esetén a bázis évben 

 
Stat
usz Muvelet Idopont Noveny 

Kovetkezo 
muvelet 

Teljesitm
eny Feltetel Kovetkezmeny 

          ha/nap   

y X5 [60,90] kukorica altalajlazitas -1 K ["melylazito1","Traktor5",
"Ember2"] [] 

y altalajla
zitas [60,90] kukorica X5al 10,

5 V ["melylazito1","Traktor5",
"Ember2"] 

["melylazito1","Traktor5",
"Ember2"] 

y X5al [60,90] kukorica lezaras -1 K 
["Tarcsa1","Tarcsa2","Tr
aktor3","Traktor3","Emb
er2","Ember2"] 

[] 

y lezaras [60,90] kukorica X5l 44 V 
["Tarcsa1","Tarcsa2","Tr
aktor3","Traktor3","Emb
er2","Ember2"] 

["Tarcsa1","Tarcsa2","Tr
aktor3","Traktor3","Emb
er2","Ember2"] 

y X5l [90,120] kukorica tragyaszoras -1 K 

["tragyaszoro1","tragyas
zoro1","tragyaszoro1","tr
agyaszoro2","tragyaszor
o2","Traktor3","Traktor3"
,"Traktor3","Traktor4","Tr
aktor4","Ember2","Embe
r2","Ember2","Ember2","
Ember2", "tragya -
1800","Rakodo","Ember
3"] 

[] 

y tragyas
zoras [90,120] kukorica X5tr 36,

08 V 

["tragyaszoro1","tragyas
zoro1","tragyaszoro1","tr
agyaszoro2","tragyaszor
o2","Traktor3","Traktor3"
,"Traktor3","Traktor4","Tr
aktor4","Ember2","Embe
r2","Ember2","Ember2","
Ember2", "tragya -
1800","Rakodo","Ember
3"] 

["tragyaszoro1","tragyas
zoro1","tragyaszoro1","tr
agyaszoro2","tragyaszor
o2","Traktor3","Traktor3"
,"Traktor3","Traktor4","Tr
aktor4","Ember2","Embe
r2","Ember2","Ember2","
Ember2", "tragya -
1800","Rakodo","Ember
3"] 

y X5tr [100,150] kukorica
oszi_szanta
s_es_elmun

kalas 
-1 K 

["Eke1","Eke1","Eke1","
Eke2","Traktor5","Trakto
r3","Traktor3","Traktor3",
"szantaselmunkalo1","sz
antaselmunkalo1","szant
aselmunkalo1","szantas
elmunkalo2","Ember2","
Ember2","Ember2","Emb
er2"] 

[] 
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y 

oszi_sz
antas_e
s_elmu
nkalas 

[100,150] kukorica X5sz 10
2,4 V 

["Eke1","Eke1","Eke1","
Eke2","Traktor5","Trakto
r3","Traktor3","Traktor3",
"szantaselmunkalo1","sz
antaselmunkalo1","szant
aselmunkalo1","szantas
elmunkalo2","Ember2","
Ember2","Ember2","Emb
er2"] 

["Eke1","Eke1","Eke1","
Eke2","Traktor5","Trakto
r3","Traktor3","Traktor3",
"szantaselmunkalo1","sz
antaselmunkalo1","szant
aselmunkalo1","szantas
elmunkalo2","Ember2","
Ember2","Ember2","Emb
er2"] 

y X5sz [210,240] kukorica gyomirtas_g
epi -1 K 

["Asoborona1","Asoboro
na2","Asoborona3","Aso
borona4", 
"Traktor4","Traktor2","E
mber2"] 

[] 

y gyomirt
as_gepi [210,240] kukorica X5gy 44 V 

["Asoborona1","Asoboro
na2","Asoborona3","Aso
borona4", 
"Traktor4","Traktor2","E
mber2"] 

["Asoborona1","Asoboro
na2","Asoborona3","Aso
borona4", 
"Traktor4","Traktor2","E
mber2"] 

y X5gy [240,255] kukorica magagyelok
eszites -1 K 

["kombinator1","kombina
tor2","Traktor7","Traktor
3","Ember2"] 

[] 

y 
magagy
elokeszi

tes 
[240,255] kukorica X5me 36,

08 V 
["kombinator1","kombina
tor2","Traktor7","Traktor
3","Ember2"] 

["kombinator1","kombina
tor2","Traktor7","Traktor
3","Ember2"] 

y X5me [255,270] kukorica vetes -1 K 

["vetogep2","Traktor4","
Ember2","Mkukorica -
2250","Potkocsi1","Trakt
or2"] 

[] 

y vetes [255,270] kukorica X5v 43,
2 V 

["vetogep2","Traktor4","
Ember2","Mkukorica -
2250","Potkocsi1","Trakt
or2"] 

["vetogep2","Traktor4","
Ember2","Mkukorica -
2250","Potkocsi1","Trakt
or2"] 

y X5v [290,300] kukorica gyomirtas_v
egyszeres -1 K 

["permetezo2","Traktor2"
,"Ember2","Vegyszer -
108","szippanto2","víz -
5400"] 

[] 

y 
gyomirt
as_veg
yszeres 

[290,300] kukorica X5vgy 18
8 V 

["permetezo2","Traktor2"
,"Ember2","Vegyszer -
108","szippanto2","víz -
5400"] 

["permetezo2","Traktor2"
,"Ember2","Vegyszer -
108","szippanto2","víz -
5400"] 

y X5vgy [320,340] kukorica gyomirtas_g
epi -1 K 

["Asoborona1","Asoboro
na2","Asoborona3","Aso
borona4","Traktor4","Tra
ktor4","Traktor4","Trakto
r2","Ember2","Ember2","
Ember2","Ember2"] 

[] 

y gyomirt
as_gepi [320,340] kukorica X5gy1 18

8 V 

["Asoborona1","Asoboro
na2","Asoborona3","Aso
borona4","Traktor4","Tra
ktor4","Traktor4","Trakto
r2","Ember2","Ember2","
Ember2","Ember2"] 

["Asoborona1","Asoboro
na2","Asoborona3","Aso
borona4","Traktor4","Tra
ktor4","Traktor4","Trakto
r2","Ember2","Ember2","
Ember2","Ember2"] 

y X5gy1 [350,370] kukorica toltogetes -1 K 

["mutragyaszoro1","Trakt
or4","Ember2","nitrosol -
5580","vegyszerkevero1
","Traktor1","Ember2","k
ultivator1","Traktor3","E
mber2","Ember4"] 

[] 
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y toltoget
es [350,370] kukorica X5t 32

4 V 

["mutragyaszoro1","Trakt
or4","Ember2","nitrosol -
5580","vegyszerkevero1
","Traktor1","Ember2","k
ultivator1","Traktor3","E
mber2","Ember4"] 

["mutragyaszoro1","Trakt
or4","Ember2","nitrosol -
5580","vegyszerkevero1
","Traktor1","Ember2","k
ultivator1","Traktor3","E
mber2","Ember4"] 

y X5t [404,464] kukorica aratas -1 K ["aratas","kukorica 
+657000"] [] 

y aratas [404,464] kukorica X5a 64 V ["aratas","kukorica 
+657000"] 

["aratas","kukorica 
+657000"] 

y X5a [404,484] kukorica szarzuzas -1 K ["szarzuzo1","Traktor6","
Ember2"] [] 

y szarzuz
as [404,484] kukorica X5szz 14,

4 V ["szarzuzo1","Traktor6","
Ember2"] 

["szarzuzo1","Traktor6","
Ember2"] 

Forrás: Saját készítés 
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