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Mit jelent a világ digitális átalakulása és ez miképpen hat az 

életünkre? 
Mindenképpen jelentős, a mindennapi életünket érintő, alapvető változásokról van szó. 

Ezt felismerve kezdődött el világszerte a lakosság változásra való felkészítése. Ennek keretében 

indult útjára 2015 végén hazánk Digitális Jólét Programja1, mely ezt írja: 

„Az egész világon zajló digitális átalakulás olyan átfogó társadalmi jelenség, amely alapvetően 

megváltoztatja az emberek életét, a vállalkozások és a közigazgatás szervezését és működését. A 

magyar kormány ezt felismerve a digitalizációtól nem megvédeni akarja a polgárokat és 

vállalkozásokat, hanem fel akarja rá készíteni őket. A Digitális Jólét Program (DJP) legfontosabb 

feladata annak támogatása, hogy Magyarország minden polgára és vállalkozása, miként a magyar 

nemzetgazdaság is a digitalizáció nyertese lehessen.”2 

Milyen változásokra készüljünk? 
Drasztikus változások állnak be évtizedeken belül, aminek már most is érezzük az előszelét, 

tapasztaljuk a jeleit mindennapi életünkben. 

1. technológiai változás 

2. információ robbanás 

3. életmódbeli változás 

4. tanulási módszerekben és célokban beálló változás 

5. munkahelyi változás 

6. államigazgatási, szabályozási változás 

Vegyük sorra mindezt. 

Technológiai változás 
A mindennapi életben a leglátványosabb megnyilvánulás, hogy elöntenek minket a digitális kütyük. 

Ezek egyik legjobb példája az okos telefon. Miért okos? Mert számtalan funkciója mellett az egyik – 

szinte mellékes –, hogy telefonálni is lehet vele. Valójában egy igen erős számítógépet hordunk a 

zsebünkben, amely rengeteg érzékelővel és profi kijelzővel van felszerelve. 

 
1 https://digitalisjoletprogram.hu/ 
2 http://www.kormany.hu/download/6/6d/21000/DJP20%20Strat%C3%A9giai%20Tanulm%C3%A1ny.pdf 
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Mi szükség van minderre? Egyrészt ezerszámra tölthetők le ingyenes szoftverek a mobilokra, 

amelyek szolgáltatásaikhoz használnak általában több érzékelőt is (pl. az autóvezetést támogató 

navigációs szoftverek), másrészt ezeken keresztül számtalan információhoz jutnak rólunk pl. a 

Google vagy a Facebook, mely adatokat célzott reklámozási célokra használják. Tudják, hogy mikor 

és merre járunk, milyen sebességgel közlekedünk, milyen boltba megyünk be és ott mennyi ideig 

tartózkodunk, ezenkívül a mobillal készített képek (különösen, ha feltöltöttük azokat a közösségi 

oldalakra) is sokat elárulnak rólunk, a környezetünkről, ismerőseinkről. 

Később bemutatjuk, hogy ugyanilyen érzékelőket milyen jól lehet használni egy sertéstelepen és 

milyen jelentős gazdasági előnyt biztosít a használatuk. Arról nem is beszélve, hogy jelentős számú 

élő munkaerőt lehet velük megtakarítani. Nincs betegség, nincs szabadság, az érzékelők 24 órás, 7 

napos szolgálatot teljesítenek csendben, egyszeri beruházási (melynek ára évről évre csökken) és 

minimális karbantartási költségek mellett. 

 

A technológiai változás két legfőbb motorja, nagyágyúja az informatika és a biotechnológia. 

Az informatika nemcsak az egyre erősebb és jobb képességű számítógépeket jelenti, hanem a gépi 

tanulás valamint a mesterséges intelligencia megjelenését és térhódítását.  

Jól látják, gépi tanulás. Pár évvel ezelőtt a gépi tanulás olyan volt, mint a sakk automaták tanítása. Az 

adott feladatról beadtak egy csomó korábbi megoldást, amely alapján a gép már valamilyen 

megoldási stratégiát készen kapott, majd ezt tovább finomította gyakorlások révén. 

Ez azonban a múlt. A mai öntanuló rendszerek órák (nem tévedés!) alatt képesek professzionális 

szintre jutni egy adott feladat megoldásban a nulláról úgy, hogy csak a szabályrendszert és a célt 

kapják meg. Ezzel felvértezve saját magukat kezdik fejleszteni, újabb és újabb problémákat oldanak 

meg az adott feladatkörben.4  

A másik igen gyors mértékben fejlődő tudomány a mesterséges intelligencia. Például az IBM Watson 

szuper számítógépe már a hazai – igaz fizetős – egészségügyi gyakorlatban is elérhető. A rendszer 

 
3 https://www.technologyace.com/technology/types-sensors-modern-smartphones/ 
4https://pcworld.hu/pcwlite/alphago-zero-40-nap-alatt-3000-evet-tanult-a-google-fele-mesterseges-
intelligencia-238893.html 
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hatékonyan segíti az orvosok munkáját, mivel ”ismeri majdnem az összes létező orvostudományi 

könyvet, szakcikket, és ezeket elemezve valós idejű, személyre szabott válaszokat ad egy-egy beteg 

egészségügyi kérdéseire”5. 

Ide tartoznak az önvezető autók is, melyek már valóban a sarkunkban vannak. Több országban is 

közúton tesztelik az önvezető autók képességeit. Az önvezetésnek 5 szintje van: 

1. egyetlen funkció automatizált 

2. chipek irányítanak két vagy több funkciót 

3. az autó irányít biztonság kritikus funkciókat 

4. teljes önvezetés szabályozott területen 

5. bárhol teljesen önvezető, a sofőr csak egy opció…6 

 A ma forgalomban lévő technológia maximum a 3. szintig jut el, de már vannak látványos 

eredmények az 5. szinten is. A Tesla videója elég meggyőző. Habár gyorsítva van a felvétel, nem 

trükkről van szó: https://www.tesla.com/videos/autopilot-self-driving-hardware-neighborhood-

long%20%20 

 

A másik fő terület a biotechnológia, mely az állattartók számára is nagy jelentőséggel bír. 

A biotechnológia kifejezést egy polihisztor, magyar mérnök, Ereky Károly találta ki és vezette be 

1919-ben, és a következőképpen definiálta: „Biotechnológia minden munka, amellyel 

alapanyagokból termékeket állítunk elő élő organizmusok segítségével.” Ezt, a korát messze 

megelőző „jó” definíciót Ereky azzal is megtetézte, hogy szerinte a kőkorszak és a vaskorszak 

mintájára majd egyszer egy biokorszak is eljön. Sokak szerint ma már jócskán e korban élünk.7 

Tágabb értelemben minden, az alap- és alkalmazott biológiai tudományágban használatos 

technológiát biotechnológiának neveznek.8 

A biotechnológia témakörei a klónozás, a környezeti biotechnológia, a gyógyszerbiotechnológia, a 

rekombináns fehérjék előállítása, a genetikailag módosított élőlények előállítása, az 

őssejttechnológia, a génterápia és a tumorterápia. 

 

Az informatika és a biotechnológia „egymásra találása” ugrásszerűen felgyorsítja a biotechnológiai 

változásokat, mivel adatelemzéssel és mesterséges intelligenciával támogatott megoldások 

születnek. 

Az emberek egészséges és tápláló élelmiszerekkel való ellátása már ma is égető probléma 

világszerte. A jövőben a természetes szelekciót kiegészíti a géntechnológiai manipuláció, amely nem 

különböző fajok és fajták keresztezését tűzi ki célul (mint pl. az emberi inzulinhiányos cukorbetegség 

gyógyításában használt inzulin, melyet génmanipulált E.Coli-val termeltetnek ipari méretekben9), 

hanem pl. veleszületett rendellenességeket szüntet meg vagy betegségekkel (vírusokkal) szemben 

ellenállóképes egyedeket hoz létre, illetve a termelés szempontjából fontos paramétereket (pl. 

alomszám, növekedési erély, hízékonyság) javítja. Ez a folyamat egyébként már zajlik, a Topigs 

Norsvin az alábbiakat közli: „A Wageningeni Egyetem Állattenyésztési és Genomikai Csoportja és a 

Topigs Norsvin kutatói nemrég szekvenálták 70 TOPIGS sertés teljes genomját. … A szekvenálásból 

származó információ szélesíti a Topigs Norsvin lehetőségeit a vonalain belüli genetikai előrehaladás 

javítására és felgyorsítására. Azzal, hogy pontosabb információval rendelkezünk a gének hatásáról és 

 
5https://www.cigpannonia.hu/hirek/szuperszamitogep-es-mesterseges-intelligencia-a-rakos-betegek-
gyogyulasaert.html 
6 https://autopro.hu/trend/Segitunk-kiigazodni-ezek-az-onvezetes-szintjei/24102/ 
7 https://hu.wikipedia.org/wiki/Biotechnol%C3%B3gia 
8 lásd. ENSZ biológiai sokféleségről szóló egyezménye 
9 https://diabetes.hu/cikkek/diabetes/0901/az-inzulingyartas-tortenete 

https://www.tesla.com/videos/autopilot-self-driving-hardware-neighborhood-long
https://www.tesla.com/videos/autopilot-self-driving-hardware-neighborhood-long
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helyeződéséről, javul a tenyésztés pontossága, és lehetővé válik az új tulajdonságokra való 

tenyésztés is.”10 

Információ robbanás 
Kezdjük azzal, hogy az adat nem egyenlő az információval. Ahhoz, hogy adatból információt tudjunk 

előállítani, adatgyűjtésre, adatfeldolgozásra és adatelemzésre van szükség. Az alábbi ábra szemléleti, 

hogy mennyi feldolgozási lépésen kell átmennie a nyers adatnak, amíg abból a gazda számára is 

használható tanács lesz. 

 
 

A mezőgazdaság beágyazottsága a társadalmi-gazdasági-technológiai folyamatokba – 

egy kis közgazdaságtan 
Ezeket a változásokat a mezőgazdasági termelés és gazdálkodás sem kerülheti el, több oknál fogva. 

Egyrészt a mezőgazdaság és a mezőgazdasági termelés a civilizált világba ágyazott folyamat. A 

beágyazottság több dolgot jelent, nézzük előbb a külső okokat:  

1. a piaci igények dinamikus változásának való megfelelés 

2. a versenytársak jelenléte, a folyamatos versenyhelyzet és verseny kényszer 

3. az állam szabályozó szerepének hatásai és változásai 

4. a technológiai fejlődés által nyújtott lehetőségek, Ipar 4.0 

5. társadalmi mozgások és azok hatásai 

 

A belső okok közé tartozik, hogy a mezőgazdaságban dolgozók és azt irányítók is mindennap átélik a 

digitális átalakulás (kedvező vagy kevésbé előnyös) hatásait és ez befolyásolja döntéseiket, 

cselekedeteiket, igényeiket. Vegyük sorra azokat a tényezőket, melyek kikényszerítik és lehetővé 

teszik a mezőgazdaság digitális átalakulását, a mezőgazdaság 4.0 megjelenését és kiteljesedését. 

 
10 https://topigsnorsvin.hu/news/70-topigs-norsvin-sertes-teljes-genom-szekvenciaja/ 
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A piaci igények és a társadalmi folyamatok dinamikus változásának való megfelelés 

 
Az Eurostat vizsgálatai szerint a 45 év alatti dolgozók aránya a mezőgazdaságban csupán 21%, míg az 

55 év felettiek aránya 56% volt 2013-ban. Miközben teljes munkaidőben a mezőgazdaságban 

foglalkoztatottak létszáma itthon 6% (Eurostat 2015). Látható, hogy a mezőgazdaságban dolgozók 

kiöregednek és nincs utánpótlás. A számok további romlása azt eredményezi, hogy 2030-ra 

várhatóan további 28%-s létszámcsökkenés lép fel a mezőgazdaságban. 

Ezekkel ellentétes folyamatok zajlanak az igények oldalán. Közgazdászok és a FAO11 szerint a világ 

minőségi(!) élelmiszerek iránti igénye 2050-re 70%-kal nő. Ez a növekedés jóval kisebb, mint a 

várható népességszám növekedés, de jól mutatja, hogy Kína és India lakossága évente sok millió 

emberrel lép be a minőségi élelmiszerpiacra. 

Ugyanakkor az élelmiszertermelési, mezőgazdasági potenciálunk, csupán képességeinek 40%-n 

termel, 60%-a még kihasználatlan: 

„a magyar élelmiszergazdaságban a mostaninál 60%-kal nagyobb termelési potenciál van - állapítja 

meg a Kormány által elfogadott 2050-ig szóló Magyarország Élelmiszergazdasági Koncepciója (2017-

2050)” 12 

Tehát van hová és van miért fejlődni. 

Folyamatos versenyhelyzet és verseny kényszer 
Globális, világméretű gazdaságokban a verseny is globális. A védővámok (melyek a belső gazdaságot 

védenék a külső hatásoktól) ideje lassan lejár. Az Európai Unión belül teljesen nyílt a kereskedelem, 

szabadon mozognak az áruk, minden országban megkapunk bármely más EU-s országban 

megtermelt terméket. Ehhez társulnak még a termelési kvóták, melyek (habár ideiglenes hatályúak) 

helyenként a termelést is akadályozzák. 

Mindez annak érdekében, hogy hosszú távon szabad verseny alakulhasson ki a termelők között, mely 

árcsökkenést (következményesen mennyiségi növekedést) és minőségjavulást jelent a felhasználók 

tömegei számára. 

 
11 The future of food and agriculture, Trends and challenges (http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf) 
12 
http://www.kormany.hu/download/d/26/51000/Magyarorsz%C3%A1g%20Digit%C3%A1lis%20Agr%C3%A1r%
20Strat%C3%A9gi%C3%A1j%C3%A1nak%20tervezete_%20%C3%B6sszefoglal%C3%B3.pdf 
http://www.kormany.hu/download/0/07/11000/%C3%89lelmiszergazdas%C3%A1gi%20Program%202017-
2050.pdf 
 

http://www.kormany.hu/download/d/26/51000/Magyarorsz%C3%A1g%20Digit%C3%A1lis%20Agr%C3%A1r%20Strat%C3%A9gi%C3%A1j%C3%A1nak%20tervezete_%20%C3%B6sszefoglal%C3%B3.pdf
http://www.kormany.hu/download/d/26/51000/Magyarorsz%C3%A1g%20Digit%C3%A1lis%20Agr%C3%A1r%20Strat%C3%A9gi%C3%A1j%C3%A1nak%20tervezete_%20%C3%B6sszefoglal%C3%B3.pdf
http://www.kormany.hu/download/0/07/11000/%C3%89lelmiszergazdas%C3%A1gi%20Program%202017-2050.pdf
http://www.kormany.hu/download/0/07/11000/%C3%89lelmiszergazdas%C3%A1gi%20Program%202017-2050.pdf
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Meg kell tehát találni azokat a termelési módszereket, megoldásokat, melyek ezt a hármas célt 

(munkaerő pótlása, növekvő igények kielégítése, versenyhelyzetben való megfelelés) kiszolgálni 

képesek. 

Az állam szabályozó szerepének hatásai és változásai 
Az állami szereplők, döntéshozók számára a mezőgazdaság mindig is stratégiai ágazat volt.  

Ez teljesen természetes, mivel az állam kötelezettségei közé tartozik állampolgárai megélhetésének 

biztosítása. Ez persze jól felfogott érdeke is, mert egészséges, megfelelően táplált és tanult 

állampolgárok képesek megfelelően dolgozni, magas minőségi követelményeknek megfelelő árukat 

előállítani, amelyek versenyképesek a világpiacon és adóbevételeket termelnek az ország ellátása 

számára. 

Globalizált világunkban a szabályozók egy része kikerült a nemzeti hatáskörből annak 

eredményeképpen, hogy országunk is több nemzetközi szervezethez csatlakozott. Ezek többsége 

ajánlásokat ad, de a szervezetben való maradás feltétele – a szervezeti tagság előnyeinek 

kihasználása érdekében – ezen ajánlások elfogadása, majd a hazai parlamentek és döntéshozó 

fórumok általi elfogadása. Mindez tovább erősíti a világpiaci trendekhez való alkalmazkodás 

szükségességét és időnként kényszerét. 

A mezőgazdaságunkat érintő – és a témánkba vágó – állami program a Digitális Jólét Program 

keretében készülő „Magyarország Digitális Agrárstratégiájának tervezete”13, melynek kidolgozásában 

az IVSZ14 (Szövetség a Digitális Gazdaságért) agrárinformatikai csoportja15 tevékenyen részt vett: 

16 

 
13 
http://www.kormany.hu/download/d/26/51000/Magyarorsz%C3%A1g%20Digit%C3%A1lis%20Agr%C3%A1r%
20Strat%C3%A9gi%C3%A1j%C3%A1nak%20tervezete_%20%C3%B6sszefoglal%C3%B3.pdf 
14 http://ivsz.hu/ 
15 http://ivsz.hu/agrarinformatika/ 
16 http://ivsz.hu/agrarinformatika/digitalis-agrar-strategia/ 
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A tervezetből látható, hogy – a lehetőségeknek megfelelően – a „digitalizáció + bővülő kereslet” 

kedvező párosának megfelelően, 4 év alatt 300 mrd forintos (azaz GDP szinten 1%-s) növekedést vár 

az állam a programtól. A korábban jelzett jelenlegi 40%-s termelési potenciál mellett ez nem tűnik 

túlzó számnak. Ugyanakkor minden azon múlik, hogy ki és milyen mértékben él ezekkel a 

lehetőségekkel. 

A lehetőségek között természetesen ott vannak az állami támogatás ilyen célra szánt összegei, 

valamint az Uniós támogatások. A cél az, hogy ezek oly módon, olyan beruházásokban 

hasznosuljanak, amelyek képesek az elvárt célok elérésére, sőt azok jelentős túlszárnyalására is. És 

ehhez elvileg minden lehetőség adott. 

A technológiai fejlődés által nyújtott lehetőségek, Ipar 4.0 
Miért pont 4?  

17 

Hát ezért… 

Minden egyes lépés az ipari forradalomban mélyreható társadalmi és politikai változásokat hozott 

létre, és ez most sincs másképp. 

 

A gépek elterjedésével visszaszorult a manufaktúra, a kézműves munka – egyúttal megjelentek a 

géprombolók, akik szerint a gépek veszik el a munkájukat. A történelem eddigi alakulása azt mutatja, 

hogy minden új technikai felfedezés, az azokat kiszolgáló, azokkal együttműködő dolgozói réteget 

igényelt. A foglalkoztatottság így nem csökkent, hanem éppen ellenkezőleg – nőtt, de más jellegű 

képességeket, hozzáállást kívánt meg, mint a korábbi termelési módok! A kézműves munka ma már 

csak mutatóban, hobbiként jelenik meg, illetve termékeivel speciális vásárlóközönséget céloz meg. 

 

A tömeggyártás kialakította az ipari munkásságot, a proletariátust, a munkásosztályt. A 

munkásosztály – mint minden gazdasági erő – a politikában is helyet kért, a szocializmus azonban a 

 
17 https://digitalizationindustry.com/hu/2017/07/26/a-negyedik-ipari-forradalom/ 
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Szovjetunió bukásával visszaszorult. Kína valami mást épít, amiben ötvözni próbálja a kapitalista 

elemeket a központi irányítással. Meglátjuk mire jut vele, ha a multinacionális vállalatok az 

informatikai és biotechnológiai forradalom eredményeként nem szorulnak rá az olcsó, emberi 

munkaerőre. 

 

Az automatizálás eredményeként egyre magasabban kvalifikált munkaerőre van szükség, egyre 

többet termel egyre kevesebb ember. A kapitalizmus azonban a fogyasztásra épül. Amíg a múlt 

század közepén sokan egy életre vettek mondjuk egy autót, ma már itthon is általános – legalábbis a 

vállalkozók körében –, hogy 3-4 évente lecserélik egy újra. Összehasonlítva a mai ember otthonát, 

életkörülményeit, háztartása gépesítettségét vagy ruhatárának állapotát elmondható, hogy sokkal 

jobb minőségű és nagyobb választékú, mint mondjuk 50 évvel ezelőtt volt. Mostanáig érvényesült a 

több termelés + olcsóbb termék = bővülő kereslet képlete, kérdés, hogy ez meddig tartható fenn? 

 

Az Ipari Forradalom 4.0 alapvetően változtatja meg a termelési viszonyokat. Az informatika és a 

biotechnológiai forradalom ugyanis (kialakítva és elterjesztve – olcsóbbá téve – a gépi tanulást és 

mesterséges intelligenciát) az emberi munka iránti igény drasztikus csökkenésével jár. És itt nemcsak 

a fizikai munkáról van szó, hanem a teljes termelési folyamatban való részvételről, a tervezéstől a 

megvalósításig. Olyan munkahelyekről is szó van, mint orvosi, ügyvédi vagy akár számítógép 

programozói munkákról. 

Ha a gépek minden termelési – sőt, döntéshozói – feladatot is átvesznek, mi marad az embernek? 

Ideális esetben a megtermelt javak elfogyasztása, az antik görög értelemben vett demokrácia, 

amikor a szabad polgárok tanácskoztak, politizáltak (a szó eredeti értelmében, tehát a közösség 

életével foglalkoztak18), tudományokat és művészeteket műveltek és persze szórakoztak. Akkoriban 

a rabszolgák biztosították számukra ezt a lehetőséget. 20-50 év múlva mindezt a gépek biztosíthatják 

számunkra. Addig azonban még nagyon sok tudományos, fejlesztői, államigazgatási és vállalkozói 

feladatot kell megoldani.  

Itt is igaz a mondás: aki nem lép fel az egyre gyorsuló vonatra, az lemarad és nem tudja kihasználni 

azokat a lehetőségeket, amelyek a teljes gépesítésig még számára is adódnak… 

Társadalmi mozgások és azok hatásai 
Az egész világon nagyon erős trend a vidékről a városokba költözés. Ez a hatás a fejlett és a fejlődő 

országokban fokozottan érvényesül. 

 

 
18 https://hu.wikipedia.org/wiki/Politika 
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Míg 2005-ben kb. 1:1 volt az arány a vidéki és városi lakosok között globálisan, ez az arány a városi 

lakosok irányában meredeken emelkedik. Ez az egyik oka a mezőgazdaságban az emberi munkaerő 

hiányának. De miért hagyják el az emberek a vidéket? 

A digitális kütyük, az irodai, sokszor légkondicionált, tiszta munkahelyek, a nagyobb szabadidő, a 

rugalmas munkaidő, a változatos szórakozási lehetőségek, a tágabb ismeretségi kör mind-mind 

nagyobb vonzerőt jelentenek a fiatalok számára, mint a hagyományos mezőgazdasági munka. 

Hovatovább ott tartunk, hogy vagy szoros elköteleződés, a szakma iránti szeretet vagy külső 

kényszerítő erők tartják a dolgozókat, termelőket, tulajdonosokat a mezőgazdaságban.  

államigazgatási, szabályozási változás 
Mindezek a folyamatok fokozottan hatnak arra a keretrendszerre, melynek célja, hogy a társadalom 

szövetét kialakítsa, az individuális törekvéseket olyan mederbe terelje, melyek a teljes népesség 

számára előnyöket jelentenek. 

Ha tehát olyan új folyamatok jelennek meg (legyenek azok bármilyen természetűek), melyek a 

meglévő keretrendszerből kilógnak, a társadalmi egyensúlyt veszélyeztetik, a társadalmi célok 

megvalósítását befolyásolják, akkor – a társadalom érdekében – államigazgatási és szabályozási 

lépéseket kell megtenni. 

A világ digitális átalakulása esetében az állam legnehezebb feladata az alkalmazkodás és az új 

megoldások bevezetése annak érdekében, hogy modernizálják az államot és jelentősen felgyorsítsák 

annak működését. A személyre szabott állampolgári feladatok megoldása mellett ugyanakkora 

kényszer az adatok megfelelő védelmének biztosítása. 

A személyre szabás, a feladatok egyszerűsítése és elvégzésének gyorsítása mellett a harapófogó 

másik szára az adatvédelem. Amíg ugyanis az előbbiekhez egyre több személyes adatot kell gyűjteni, 

a másik oldal éppen azt jelenti, hogy ezeket az adatokat védett módon és csak az adott célra, 

meghatározott ideig szabad felhasználni. 

Mindezek miatt várható az állami informatikai rendszerek jelentős bővítése, az elektronikus 

ügyintézés egyre szélesebb körű bevezetése. Ide tartoznak hazánkban az ügyfélkapu, az elektronikus 

ügysegéd, a SzJA bevallás teljes elektronizálása és webes intézése, a biometrikus személyi 

igazolvány, az elektronikus időpont foglalások, adatok (céges, föld, autó, stb.) elektronikus elérése – 

és mindez még csak a kezdet… 

Mindennek persze van árnyoldala is, pl. a kínai totális személyi ellenőrzés, pontrendszer bevezetése 

és ennek eredményeképpen bizonyos szolgáltatások megvonása az állampolgároktól19… 

Miért a digitális az új kor egyik legfontosabb szava? 
Az ember egyik legjellemzőbb képessége és tulajdonsága a konstrukciós és modellalkotó képesség20. 

Ez emeli ki az állatvilágból – és nem annyira az érzelmi élete, ahogy ezt sokan feltételezik… Az 

etológia egyre újabb és újabb érzelmi megnyilvánulásokat (harag, düh, szeretet, hűség stb.)21 fedez 

fel az állatvilágban, ahogy egyre finomodnak az erre irányuló vizsgálatok. 

A konstrukció és modellalkotás annak érdekében alakulhatott ki, hogy az emberek minél jobban 

alkalmazkodni tudjanak életkörülményeikhez. Ha képes vagyok előre látni a préda állat mozgását, 

nagyobb eséllyel ejtem el. Ugyanez igaz a menekülésre is. Ha képes vagyok előre látni a rám vadászó 

állat mozgását, akkor sikeresebben menekülhetek el. 

 
19 https://444.hu/2018/09/20/remuletes-videoriport-mutatja-be-hol-tart-a-totalis-megfigyeloallam-kiepulese-
kinaban 
20 http://www.matud.iif.hu/02jun/csanyi.html, http://www.matud.iif.hu/2016/12/03.htm  
21https://hu.wikipedia.org/wiki/Etol%C3%B3gia#Viselked%C3%A9s_%C3%A9s_%C3%A9rzelmek_az_%C3%A1ll
atokn%C3%A1l  

http://www.matud.iif.hu/02jun/csanyi.html
http://www.matud.iif.hu/2016/12/03.htm
https://hu.wikipedia.org/wiki/Etol%C3%B3gia#Viselked%C3%A9s_%C3%A9s_%C3%A9rzelmek_az_%C3%A1llatokn%C3%A1l
https://hu.wikipedia.org/wiki/Etol%C3%B3gia#Viselked%C3%A9s_%C3%A9s_%C3%A9rzelmek_az_%C3%A1llatokn%C3%A1l
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Egy idő után a modellezés új konstrukciók létrehozásába váltott át, amelyekkel olyan körülményeket 

teremtett az ember, hogy az általa elvárt események következzenek be. A vadászat után a 

mezőgazdaság az a terület, ahol az előrelátásnak (magvak elvetése, hogy majd egyszer ehető 

termést adjanak és persze az állatok befogása majd szaporítása, szelektálása), modellezésnek igen 

nagy szerepe van. Ezek a területek azonban főleg az adottságokra épülnek és kevésbé a mesterséges 

környezet kialakítására, bár vannak komoly próbálkozások22. Ugyanakkor az iparszerű állattartó 

telepek egyre inkább megpróbálják iparszerűvé tenni a termelést több-kevesebb sikerrel, attól 

függően, hogy a biológiai igényeket és a folyamatos, magas szintű termelés követelményeit, hogy 

sikerül összeházasítani. A megközelítés módjai: próbálgatás, kísérletezés, tapasztalatok gyűjtése – 

minden szinten. A gazda hasonló gondolati sémákat követ, mint a kutató. Talál egy problémát (vagy 

feltesz egy kérdést) és megpróbálja a rendelkezésére álló eszközökkel megoldani, megtalálni a 

megoldást. 

Tanuljunk új fogalmakat! 

Mit jelent az, hogy digitális és miért használjuk ezt a kifejezést? 
Hogy jön ide a digitalizáció?  

Az emberiség az elmúlt évtízezredek során mérhetetlen mennyiségű információt halmozott fel – 

analóg módon. Azaz többnyire írott formában – esetleg szájhagyomány útján, de Gutenberg óta – 

könyvekben tárolta az információt. Ennek legnagyobb problémája, hogy esetlegesen, nem mindenki 

számára érhető el, a benne tárolt információk összekapcsolásához emberi tevékenységre (emberi 

agyra) volt szükség. Ennek eredményeként a tudás és az összefüggések kevesek számára voltak 

elérhetők és nagyon sok tudás, ismeret (az írást tartalmazó adathordozóval együtt) örökre elveszett. 

Gondoljunk csak az alexandriai könyvtárra23 és annak pusztulására.  

Ilyen módon globális kérdésekre nagyon nehéz választ adni. Szükségessé vált olyan adattárolási és 

adatközvetítési forma kialakítása, mely egyetemes, álalánosan elérhető, hosszú ideig, 

veszteségmentesen(!) tárolja az adatokat. Erre a célra alakították ki a digitális24 adatokat, a 

számítógépek megalkotásával együtt. Az első generációs számítógépek kialakítása a múlt század 40-s 

éveire tehető. Megalkotásában Neumann Jánosnak25 úttörő szerepe volt. 

A digitus26 (vagy dictus) szó eredeti jelentése latinul: a kéz ujja. 

Ha számoláshoz használjuk, akkor olyan diszkrét egységeket jelentenek, melyek mindenki számára 

egyértelműen ugyanazt jelentik (feltéve, ha számot akarunk vele kifejezni) – valamilyen mennyiség 

jelzését. 

A számítógépek és adattárolók ma a kettes számrendszert használják, amiről elég annyit tudni, hogy 

minél távolabb vannak egymástól a megkülönböztetni vágyott egységek, annál kevésbe lehet 

összekeverni azokat. A kettes számrendszer 0 és 1-s elemeit bármilyen távolságra tehetjük 

egymástól, ami biztosítja azok hosszú időn át tartó megkülönböztethetőségét. A fizikusok, mérnökök 

azon dolgoznak, hogy ez a távolság minél kisebb legyen, így egyre kisebb helyen tudunk egyre több 

adatot tárolni. 

Összefoglalva a digitális adattárolás teszi lehetővé számunkra azt, hogy a digitális eszközökkel 

létrehozott és digitális adathordozókon tárolt adatokkal dolgozni tudjunk, azokból üzleti információt 

állíthassunk elő. Az adatok megosztásától függően férhetünk hozzá digitális adatokhoz, melyek 

mennyisége exponenciálisan nő. 

 
22https://qubit.hu/2018/05/22/urbanus-forradalom-a-mezogazdasagban-terjed-a-vertikalis-kerteszet, 
http://kozjavak.hu/vertikalis-kerteszet-mint-kormanyzas-egyik-uj-kihivasa  
23 https://hu.wikipedia.org/wiki/Alexandriai_k%C3%B6nyvt%C3%A1r  
24 https://wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/Digit%C3%A1lis  
25 https://hu.wikipedia.org/wiki/Neumann_J%C3%A1nos  
26 https://en.wiktionary.org/wiki/digitus#Latin 

https://qubit.hu/2018/05/22/urbanus-forradalom-a-mezogazdasagban-terjed-a-vertikalis-kerteszet
http://kozjavak.hu/vertikalis-kerteszet-mint-kormanyzas-egyik-uj-kihivasa
https://hu.wikipedia.org/wiki/Alexandriai_k%C3%B6nyvt%C3%A1r
https://wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/Digit%C3%A1lis
https://hu.wikipedia.org/wiki/Neumann_J%C3%A1nos
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Miért lényeges az exponenciális változás megértése? 
Az exponenciális növekedés világunk jellemzője. Nemcsak a mai világé, de a korábbiaké is. Azonban, 

ha kis léptékben szemléljük az exponenciális változásokat, szinte lineárisnak tűnnek. Olyan ez, mint a 

föld gömbölyűsége. Amíg gyalog vagy autóval közlekedünk az otthon és a munkahely között észre 

sem vesszük. Ha azonban repülőre szállunk, már látjuk. A repülők útvonaltervezésekor nem síkokkal, 

hanem gömbszeletekkel számolnak, így állapítják meg a megteendő távolságot és számítják ki a 

szükséges üzemanyagot. 

Egy rövid példa, mivel fontos a különbség megértése a lineáris és az exponenciális változások között. 

Lineáris növekedés esetén az egyes elemek között azonos távolság van. Ilyenek az egyszerű egész 

számból álló számsorok: 1,2,3,4,5… Mennyiségekben kifejezve 1,2,3,4,5 darab vagy 1,2,3,4,5 kg vagy 

bármilyen más egység. A számsor minden egyes eleme között AZONOS távolság van, egymástól 

AZONOS távolságra helyezkednek ez az egyes elemek. Itt az azonos távolságokon van a hangsúly. 

Exponenciális különbség esetén az adott távolság TÖBBSZÖRÖSE az előző és a következő elem 

közötti különbség. Ha például az exponencialitás értéke kettes szorzó, akkor a számsor a 

következőképpen alakul: 

lineáris értékek 1 2 3 4 5 6 

exponenciális értékek 1 2 4 8 16 32 

 

Látható, hogy minden elem duplája az előzőnek.  

10-es lépték esetén pedig a tízszerese: 

lineáris értékek 1 2 3 4 5 6 

exponenciális értékek 1 10 100 1000 10000 100000 

 

Klasszikus példa az exponenciális növekedés hatásának érzékeltetésére a következő: ha van egy 100 

literes medencém, amelybe minden percben dupla annyi víz kerül, mint az előzőben, és 60 perc alatt 

telik meg, akkor mennyi víz lesz benne 50 és mennyi 59 perc múlva?27 

Ebből a példából is könnyen belátható, hogy az exponenciális változás sebességét nem tudjuk 

megfelelően megbecsülni, mivel eddigi evolúciós pályafutásunk során erre nem volt szükségünk. Ha 

egy zsákmány állat menekült előlünk, nem volt képes folyamatosan megdupláznia a sebességét. 

Ugyanígy az ellenségeinknek sem sikerült ez. A mai világban, a technológiai – és jegyezzük meg, hogy 

a pénzügyi világban is – ilyen léptékű változások történnek. Ennek legmeglepőbb jele, hogy sokáig 

látszólag nem történik semmi, aztán egyszer csak – mint derült égből a villámcsapás – már a 

változások forgószelében találjuk magunkat. Ehhez nem könnyű alkalmazkodni, és nem könnyű előre 

látni sem.  

Az ilyen típusú növekedéshez a mindennapi életben nem vagyunk hozzászokva, márpedig az 

informatika fejlődése és a világ digitális adatmennyisége ilyen léptékben növekszik. 

Ezt hívjuk robbanásszerű növekedésnek, mely csak akkor látható, amikor a növekedési görbe elkezd 

meredeken felfelé kúszni.  

 
27 megoldás: az 59. percben 50 liter, az 50.-ben viszont még 10 milliliter sincs benne (0.09765625 liter) 
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Jól látható, hogy mekkora érték különbségek vannak exponenciális növekedés esetén egységnyi 

távolságoknál, a lineáris értékekhez képest. Amíg a lineáris érték 15-nél tart, a kettes alapú 

exponenciális érték már 215-n, azaz 32768-nál… És amint megtörténik a lineáris és exponenciális 

görbe kereszteződése, onnan kezdve, a lineáris változás egységnyi ideje alatt sokszorosára nő az 

exponenciális növekedés értéke, ereje.  

Technológiai szingularitás 
Létezik egy még kevéssé elterjedt fogalom, a szingularitás, pontosabban a technológiai szingularitás. 

Ezzel egyre többet fognak a tisztelt olvasók találkozni mindennapi életükben is. 

„Technológiai szingularitásnak … nevezzük … azt a lehetséges jövőbeli eseményt, amikor … a 

technológiai fejlődés és a társadalmi változások felgyorsulnak, olyan módon és sebességgel 

változtatva meg a környezetet, amit a szingularitás előtt élők képtelenek felfogni vagy megbízhatóan 

megjósolni.”28 

Sajnos igen, értelmezési és főleg megjósolhatósági problémák lépnek fel. Ez nemcsak a mindennapi 

emberekre lesz igaz, hanem a tudóstársadalomra is. Ennek az állapotnak az elérését (egyelőre még a 

tudományos jósolhatóság szintjén) a tudósok és jövőkutatók a XXI., tehát a mi századunkra teszik. 

Addig azonban még óriási lehetőségeket rejtő évtizedek vannak hátra számunkra, és abban a 

szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ebből a hihetetlen informatikai és biotechnológiai fejlődésből 

remekül tudunk profitálni! HA odafigyelünk és felhasználjuk azokat a lehetőségeket és 

eredményeket, melyeket tálcán kínálnak nekünk! 

Ezért kell felkészülni rá, odafigyelve a kis változásokra is, mert azok rövid idő alatt elterjedhetnek és 

generális hatásokat okoznak. Ne becsüljük le az önvezető autók megjelenésének és elterjedésének 

lehetőségét, csakúgy, mint a mesterséges intelligencia, biotechnológia, nano robotok és társaik 

jelentőségét sem. Kettőt pislogunk és már kikerülhetetlenek…  

Mire való az Internet? 
Korábban generációról generációkra, apáról fiúra hagyományozódott a tudás, tapasztalat. Ma, 

amikor az interneten keresztül szinte minden információ olcsón elérhető és karnyújtásra van, 

teljesen megváltozott a helyzet. 

„Régebben (a modern kort megelőzően) az iskolai tananyag, a tartalmi szabályozás viszonylag lassan 

változott, hiszen nem volt túl gyors a fejlődés és az emberi életmód is kényelmesebb tempóban 

 
28 https://hu.wikipedia.org/wiki/Technol%C3%B3giai_szingularit%C3%A1s 
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alakult át. Az iskola az állandóság bástyája lehetett, átörökítve a kultúra értékeit. Ma más a helyzet, 

mivel az ismeretek bővülése hallatlanul felgyorsult és ezzel együtt jelentkezik a megszerzett tudás 

gyors elavulásának problémája is.”29 

Mindez a gyerekek és a felnőttek tanulására is vonatkozik!30 

Az internet okozta, szabadon kereshető információdömpinggel az oktatás ma már (vagy még? majd a 

jövő megmutatja) nem képes lépést tartani. Ma ott tartunk, hogy felvetődik a kérdés: „A biztos tudás 

és a tapasztalat többet ér, mint egy diploma?”31 

Azt hiszem nem ez a legfőbb kérdés, hanem az, hogy a tanulás nem ér véget az iskolapadban. 

Sohasem ért véget, de a mai korban szinte az intenzitása sem változik. Az ezerszer elcsépelt 

„élethosszig tartó tanulás”32 ma már a mindennapok része. Itt is igaz, aki nem tart lépést valamilyen 

szinten a változó világgal, az egyre bővülő ismeretekkel, azt egyre nagyobb hátrány éri a 

versenyszellemű piacokon. Lehet csodálkozni és keseregni azon, hogy mi történik, de sokkal 

hasznosabb, ha ennek a mindennap változó világnak megtaláljuk az előnyös oldalát és felhasználjuk 

termelési (és persze hétköznapi, magánéleti) céljaink elérésére. 

Ha nincs az internet, akkor ma én sem vagyok állatorvos – informatikus. Van egy oktatásban 

(állatorvosi diploma) és egy interneten szerzett (informatika) szakmám. Úgy gondolom, hogy az 

emberek mindenképpen több szakma elsajátítását is elvégzik életük során. Az a legjobb, ha új 

szakmaként olyat választanak, ami érdekli őket. Így észre sem fogják venni, hogy tulajdonképpen 

intenzíven tanulnak és a tanultakat azonnal alkalmazzák is – azt fogják hinni, hogy tulajdonképpen 

csak a hobbijuknak élnek. Ennek az állapotnak még az a rettentő nagy előnye, hogy az ember csak 

abban tud kiemelkedőt alkotni, aminek elvégzését élvezi is! Minden más esetben a napi kötelező 

munkát robotnak vagy gályázásnak hívjuk… Egyébként meggyőződésem, hogy ez az örök ifjúság titka 

is. Próbálják ki! 

Valahol olvastam, hogy 5 év intenzív és tanulással kiegészített, jó felkészültségű munkatársakkal 

történő munka egyetemi végzettséggel ér fel. Ma ezt egyszerűen munkahelyi tapasztalatnak hívják, 

pedig ez annál sokkal több! A munkahelyi tapasztalat azt jelentené, hogy az elméleti tudást 

kiegészítjük gyakorlati tudással. Mára azonban teljesen megváltozott a helyzet! 5-10 év alatt teljesen 

elavulttá válhat az a tudás, amit valaki egyetemen megszerzett! Ami azonban egész életben 

megmarad: az a tanulási készség, az ismeretek rendezésének képessége, a lényeges és kevésbé 

fontos elemek elkülönítése, az érdeklődés a szakma és az újdonságok iránt, a megszerzett ismeretek 

gyakorlatba való folyamatos átültetése, valamint a mindennapi gondolkodásra való képesség – ez 

utóbbit sokszor csak problémamegoldó képességnek nevezik, pedig annál jóval több: életstílus. Ha 

ezeket az alapvető – és az élet minden területén használható - képességeket valaki az iskolapadban 

megszerzi, akkor 1 percet sem töltött el hiába! 

IoT, azaz a dolgok internete 
Nem tévedés… Az internetet az emberi tevékenység mellett gépek is használják, ugyanarra, mint mi 

– adatcserére. Amikor a neten megnyitunk egy weblapot, akkor is adatcsere történik. Egy távoli 

szerverről33 a saját gépünkre töltünk át adatokat, amelyeket egy web böngészőben megjelenítünk. 

A gépek közötti kommunikáció nagy távolságokra, szintén az interneten keresztül történik.  

Az IoT (Internet of Things) sematikus felépítése a következő: 

 
29 http://ofi.hu/tudas-szerepe-es-tartalma 
30 https://www.hirstart.hu/hk/20180831_tobb_tudast_szerzunk_a_munkahelyunkon_mint_az_iskolaban 
31 https://www.cvonline.hu/blog/2015/karriertanacsok/a-biztos-tudas-es-a-tapasztalat-tobbet-er-mint-egy-
diploma/6098 
32 https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89lethosszig_tart%C3%B3_tanul%C3%A1s 
33 nagy teljesítményű, központi számítógép 
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34 

Számunkra kevésbé érdekes, hogy milyen módon, sokkal fontosabb, hogy milyen „dolgokat” 

kapcsolunk össze és főleg milyen célból! 

Ha ma vásárlunk egy új eszközt, akkor szinte biztos, hogy rendelkezik valamilyen elektronikával. Ha 

már van benne elektronika, akkor megtalálhatók benne azok az elemek is, amelyek segítségével 

kapcsolatot tud létesíteni az internettel és más informatikai berendezésekkel is. Mindezt az teszi 

lehetővé, hogy szó szerint, fillérekbe kerülnek ezek a komplex rendszerek, több száz milliárdos 

tételben gyártják őket, naponta.  

Könnyen belátható, hogy az eszközök önmagukban, kézi vezérléssel ugyan nagyon hasznosak tudnak 

lenni, de messze nem olyan hatékonyak, mint összekapcsolva, vagy távoli vezérléssel ellátva. A távoli 

vezérlés sem vakon dolgozik, hanem azoknak az adatoknak a felhasználása alapján, amelyeket a 

vezérlendő eszköztől kap. Így megvalósul a visszacsatolás és eljutunk az okos eszközökhöz. 

IoF – okos eszközök a mezőgazdaságban és az élelmiszertermelésben 
A mezőgazdaság és élelmiszeripar jelentőségét az is mutatja, hogy ezek az okos eszközök ma már 

önálló csoportot képeznek az IoT világában. IoF = Internet of Farm and Food35. Az Európai Unió célul 

tűzte ki, hogy a precíziós gazdálkodást 2020-ra a mindennapok részévé teszi. 

Már ma is sok olyan cég van, akik arra specializálódtak, hogy gazdaságon belül üzemeltessenek okos 

eszközöket. Vannak nemzetközi36 és hazai37 példák is. A médiában38 is egyre nagyobb teret kapnak. 

Okos eszközök – mennyire okosak? 
Minden olyan eszköz „okos”, ami képes kapcsolatot létesíteni más eszközökkel, informatikai 

rendszerekkel. 

 
34 https://betanews.com/2017/09/28/iot-adoption-rising-enterprise/ 
35 https://www.iof2020.eu/ 
36 https://www.antelliq.com/ 
37 http://eflottaagro.hu/ https://www.nextfarming.hu/ 
38https://www.vg.hu/vallalatok/kuszobon-all-az-okosfarmok-megjelenese-773419/ 
https://www.pwc.com/hu/hu/kiadvanyok/assets/pdf/digitalizacio_az_agrarszektorban.pdf 

https://www.antelliq.com/
http://eflottaagro.hu/
https://www.vg.hu/vallalatok/kuszobon-all-az-okosfarmok-megjelenese-773419/
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Amikor tehát okos eszközökről beszélünk, tulajdonképpen az IoT-ról beszélünk39. 

Az eszközök tehát attól lesznek – emberi logika szerint – okosak, hogy képesek adatcserére. Az 

adatcsere révén számos funkciót lehet megvalósítani, melyek alapvetően két sémára épülnek. 

1. mi magunk jutunk sokkal több információhoz, amennyiben érzékelőkből származó adatok 

alapján értesülünk pl. arról, hogy mennyi takarmányt fogyasztottak ma a tenyész kocáink 

vagy hogy változott a fiaztatókban a napi hőmérséklet 

2.  az eszköz kap vezérlési instrukciót valamely más informatikai eszköztől többnyire annak 

alapján, amilyen adatokat saját maga állapotáról közölt 

Az adatcsere tehát két irányú és igen komplex folyamatok automatikus és „okos” vezérlését oldja 

meg. Az egyik leglátványosabb az önvezető autók vagy a robotok40, sőt repülő robotok (drónok41) 

ilyen jellegű tevékenysége. Újabban a művészetekben is felhasználják az okos eszközöket42. 

A mindennapi életben széles körben elterjedtek az okos eszközök, elég csak az okos telefonokra 

utalnom. Biztos vagyok benne, hogy a családban vagy a szűkebb ismeretségi körben többek 

zsebében is ott lapul és napi szinten használják. 

Az okos telefon átmenetet képez a hordható okos eszközök világába, melynek ma egyik 

legelterjedtebb képviselői az okos órák43. Lassan azonban elterjednek a szervezetünkben lévő okos 

eszközök is, elsősorban orvosi célokra44. 

Az állattenyésztési felhasználás ebben talán előbbre jár, a szarvasmarha bendő bólusz (többen is 

gyártják világszerte, itthon is elérhető, könnyen megtalálható az interneten) ma már folyamatosan 

mér hőmérsékletet, mozgást és – igaz egyelőre korlátozott ideig, kb. fél évig – pH-t is. 

Ezeket az adatokat percenként közvetíti egy számítógép felé, ahol bonyolult algoritmusokkal – és sok 

tapasztalati adattal – következtetéseket vonnak le az állatok egészségi állapotáról, ivarzásáról, 

termelési képességéről. Ez igen nagy segítség a szarvasmarha tartásban, hiszen – csak egy példát 

említve –, ha a termékenyítési rátát mondjuk 3-ról 2-re sikerül lecsökkenteni, ez egy 1000 

tejelőtehenet tartó nagyüzemi gazdaságban (2019-s árakon számolva), cca 30 millió Ft plusz 

eredményt jelent, évente. 

Tényleg, mennyire okosak ezek az eszközök? Annyira, amennyire azok a számítógépes programok, 

algoritmusok, amelyek az adatokat feldolgozzák és belőle olyan információkat állítanak elő, melyeket 

vagy mi vagy más eszközök, vagy az adatot előállító eszköz képes felhasználni.  

A folyamat egy „autonóm” okos eszköz esetén a következő: 

1. érzékelés 

2. adattovábbítás  

3. adatfeldolgozás 

4. válasz kialakítása 

5. adattovábbítás az okos eszköz felé 

6. parancs végrehajtása 

Majd újra és folyamatosan az érzékeléstől a parancs végrehajtásáig.  

Nagyon hasonlít ez a folyamat a biológiai rendszerekben is megismert „feedback”, visszacsatolási 

folyamatokra. 

Az előrelátás magasabb fokán megjelenik a feed-forward, ami nem a múlttal foglalkozik, hanem a 

jövővel. Természetesen ez a módszer is a múltbeli események eredményeit használja 

 
39 https://fmc.hu/2018/01/17/mitol-okos-az-okos-eszkoz/ 
40 https://www.bostondynamics.com/ 
41 https://hu.wikipedia.org/wiki/Pil%C3%B3ta_n%C3%A9lk%C3%BCli_rep%C3%BCl%C5%91g%C3%A9p 
42 https://www.dronexpert.hu/dronok-tanca.html 
43 https://hu.wikipedia.org/wiki/Okos%C3%B3ra 
44 https://www.origo.hu/techbazis/20151009-nanobot-nanotechnologia-jovo-robotok-kutatas-kiborgok-
istenszeruve-valunk.html 
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kiindulópontként, viszont a válaszlépés nem egyszerűen egy visszacsatolás, hanem egy jövőbeli, 

kívánt állapot elérésének optimálisabb megtervezése. A feed-forward módszer modellezi a jövőbeli 

eseményt és már előre, annak elérését vagy éppen elkerülését célzó lépéseket igyekszik most 

megtenni. Ehhez a múltbeli események történéseit használja fel. 

Big Data 
Ez tényleg irgalmatlanul sok adatot jelent. Persze itt is előkerül az exponenciális növekedés 

jelensége, azaz az adatok mennyiségének exponenciális növekedése. Elborzaszthatnám a tisztelt 

olvasót mindenféle peta- és zettabyte-okkal45, helyette álljon itt egy egyszerű ábra: 

 
Szinte szabályos exponenciális görbe, mely azt mutatja, hogy a világon létrejött adatok mennyisége 

kb. 2 évente megduplázódik.  

Ebből az is következik, hogy a világban, az elmúlt 2 évben annyi új információ jött létre, mint az 

emberiség egész életében, az azt megelőző év tízezredek során összesen. 

Van egy másik hírem is: ez az adat-duplázódási idő csökken, azaz egyre gyorsabban állítja elő az 

emberiség a teljes korábbi történetének megfelelő adatmennyiséget. 

Remek, de mit kezdhetünk ennyi adattal, ilyen adatcunamival? 

Erre fejlesztik a big-data rendszereket, melyek képesek ezt a valós időben keletkező adatszörnyet 

(persze részletekben és kis falatokban, de valós időben és párhuzamos feldolgozással) kezelni, az 

adatokban megbújó információt kinyerni. 

Miért kell ilyen sok adat? Azért, mert minél több adatunk van egy adott rendszer működéséről, annál 

pontosabban, részletesebben tudjuk megjósolni annak működését, annál gyorsabban tudunk egy 

nem várt eseményre reagálni és annál finomabban (akár egyedre szabva) tudunk beavatkozásokat 

(pl. takarmányozás) végezni. Mindezek eredménye a termelés sokkal jobb kontrollja, kisebb eltérése 

az optimálistól és a jelenleg kiszámíthatatlannak és nehezen megjósolhatónak tűnő mezőgazdasági 

és biológiai folyamatok kiszámíthatósága, megjósolhatósága.  

 
45 http://www.missqt.com/what-is-a-zettabyte/ 
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Következményesen, a jelenleg képességei 40%-n termelő mezőgazdasági folyamatok 

hatékonyságának drasztikus növelése, ami azt eredményezi, hogy a termelés költségei csökkennek, a 

termékek olcsóbbak lesznek, miközben az ágazat jövedelmezősége is javul. 

Eddig azonban még hosszú út vezet (bár az exponenciális változások miatt ezek már csak évek, 

esetleg 1-2 évtized), aminek első lépése, hogy a nyers adatokból információt állítsunk elő. 

Miért, nem ugyanaz a kettő? Nem, nagyon nem ugyanaz… 

Mi a különbség az adat és az információ között? 
Az adat (mi most is, és a továbbiakban is, minden esetben digitális adatokat értünk alatta) a nyers, 

számokban kifejezhető, egzakt tartalom, valamilyen egyértelmű mértékegységhez és adatforráshoz 

kötve. 

Az információ pedig az adatokból levonható üzleti következtetés, amit (jelen esetben) a 

mezőgazdasági termelés során fel tudunk használni. 

Amíg az adat objektív, addig az információ szubjektív. Az információ ugyanis abban a környezetben 

értékelhető, amire vonatkoztatjuk. Ugyanazt az adattartalmat egészen másként értékelhetjük, és 

alakíthatjuk át információvá, a lelkiállapotunktól függően is… A klasszikus példa: félig tele van a 

pohár vagy félig üres?  

Ebből az egyszerű példából több következtetés is levonható. Az egyik szerint az adatok információ 

tartalmát alapvetően meghatározza az adatok forrása, a másik szerint ugyanabban az 

adathalmazban rendszerint többféle (inkább sokféle) információ is megtalálható.46 

Mindennapi tapasztalat, hogy ugyanaz az egzakt mennyiség az értelmező állapotától függően mást 

és mást jelent. Ezt a megfigyelést (és ennek tudományos bizonyítását) már komoly elismeréssel 

jutalmazták Daniel Kahneman47 és munkatársai részére, akik pszichológusként kaptak közgazdasági 

Nobel díjat, mivel vizsgálatukkal bebizonyították, hogy a közgazdászok oly magasra értékelt 

racionalitása – nem is annyira racionális… A big data pláne ilyen, mérhetetlen mennyiségű 

adathalmazt és benne hasonlóan mérhetetlen mennyiségű információt tartalmazva. 

Ennek megfelelően ugyanabból az adathalmazból – a feltett kérdésnek megfelelően – többféle 

válasz adható. A mi vizsgálódásunk tárgya azonban nem az, hogy milyen módon viszonylunk az 

eredményekhez, hanem az, hogy milyen szempontok alapján dolgozzuk fel – matematikai-statisztikai 

módszereket használva – az adatokat. A feldolgozás módja, az adatbányászat iránya, célja 

alapvetően meghatározza, hogy milyen információkhoz juthatunk a rendelkezésünkre álló adatokból. 

Amennyiben az adatforrás megfelelő a különböző információk kinyerésére, úgy minden kinyert 

információ helyes és nem mond ellent egymásnak, csak más nézőpontot képvisel. Az előbbi példa 

szerint a félig üres pohár = a félig tele pohárral. 

Mindennek azért van jelentősége, mert a gazdálkodóknak nem adatokra vagy grafikonokra van 

szükségük egy adatgyűjtő és adatfeldolgozó rendszerből, hanem azokra az információkra, amelyek 

mindezekből levonhatók, és a napi termelésben felhasználhatók. Pl. miképpen változtassam meg a 

takarmány összetételt, hogy a napi súlygyarapodást növeljem, vagy mit tegyek, hogy a nettó 

árbevételt növeljem, a termelés gazdaságosságát javítsam? Mit tegyek, hogy az elhullásból eredő 

veszteségeimet csökkentsem – és még sorolhatnám. 

Amennyiben csak azokhoz az adatokhoz jutok hozzá, amelyeket még további feldolgozásnak kell 

alávetni ahhoz, hogy azokból információk legyenek, akkor ez a feldolgozás rám, a termelőre van 

bízva. Nagyösszegű fogadásom lenne arra, hogy ez így a termelők túlnyomó többsége számára nem 

 
46 
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_25_adatbazis_kezeles_scorm_02/233_klnbsgek_a
dat_s_informci_kztt.html 
47 https://hvgkonyvek.hu/konyv/gyors-es-lassu-gondolkodas 
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járható megoldás. A termelőnek a kész információra van szüksége, és biztos vagyok abban, hogy az 

adatelemző rendszerek ebbe az irányba fognak továbbfejlődni inkább előbb, mint utóbb. 

 

Cloud 
A cloud angolul felhőt jelent. Ezt a költői képet egy nagyon is földhözragadt informatikai megoldás 

viseli. A cloud megoldás annyit jelent, hogy az informatikai rendszerek tőlünk távol, számunkra 

ismeretlen helyen végzik el a számítástechnikai műveleteket. Mi, felhasználók interneten keresztül, 

többnyire egy web böngészőn keresztül tartjuk a kapcsolatot az informatikai rendszerekkel, azokon 

keresztül adunk nekik parancsokat, kapjuk meg a számítási eredményeket, grafikonokat (aztán majd 

a közeli jövőben), az üzleti információkat. 

Valami ilyesmi: 

48 

Ez azt jelenti, hogy a számítástechnika egyre inkább szolgáltatássá válik. Ma még sokan saját, erős 

számítógépeket és komplex szoftvereket vásárolnak, majd ezekhez folyamatosan upgrade-eket, 

frissítéseket, újabb elemeket vásárolnak és saját maguk kezelik önállóan az egész rendszert. Ez 

azonban nem olyan egyszerű, ehhez informatikusokra, adminisztrátorokra is szükség van, akik 

beavatkoznak, ha baj van. Szolgáltatás alapú megoldásnál mindezt a szolgáltató vállalja magára, 

akárcsak az adatok védelmét, rendszeres mentését, szükség esetén visszaállítását is. Ez egy nagyon 

kényelmes megoldás, állandó rendelkezésre állással és olcsóbb is, mintha magunk akarjuk mindezt 

megvalósítani. Szolgáltatás (angol nevén service) jellegű megoldásnál csak a számunkra hasznos 

szoftver kezelésével kell foglalkoznunk, minden más feladat (fenntartás, bővítés, erőforrások 

biztosítása, adminisztráció, support) a szolgáltató feladata. A megoldás olcsóságát az adja, hogy jóval 

kevesebb emberi személyzettel és sokkal optimálisabb hardver kihasználással lehet sokkal több 

felhasználót ellátni, mintha ezek önálló, saját platformokon, saját berendezésekkel dolgoznának, 

saját informatikus gárdát fenntartva. Hasonlóan, mint a mezőgazdasági erőgépek esetében. Ha van 

egy közepes traktorom, amelyet 20%-ban tudok az év folyamán kihasználni, annak fajlagos költsége 

magas lesz. Ha felváltva többen is használni tudjuk gazdaságainkban ugyanazt a traktort, akkor a 

költségek mindannyiunk számára lényegesen alacsonyabbak lesznek, miközben én is minden 

szükséges feladatot időben el tudok végezni. 

 
48 http://www.justscience.in/articles/hardware-software-borderline-cloud-computing/2018/01/22 
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Egy dologra kell csak nagyon odafigyelni, az adataink biztonságára, az illetéktelen kezelés 

elkerülésére. Szerencsére vannak erre megbízható megoldások. Szinte minden, ma használatos 

adatbáziskezelő rendszer képes úgy titkosítani a tárolt adatokat, hogy azokat csak annak tulajdonosa 

képes olvasni. Olyan szolgáltatót kell választani, aki ezt garantálja. 

Az adatbiztonság másik oldala az adatok elvesztésének réme. Erre is kiváló megoldások léteznek. 

Kritikus pont az is, hogy ne legyünk kiszolgáltatva az adatainkat kezelőnek, azaz bármikor tudjunk 

szolgáltatót váltani úgy, hogy az adatainkat magunkkal visszük, azokat pedig a korábbi szolgáltató a 

saját rendszerein megsemmisíti, végérvényesen törli. 

Mindent összevetve, szolgáltató választáskor érdemes egy független tanácsadót igénybe venni, aki 

ezeknek a lényeges adatkezelési kritériumoknak a meglétét igazolja. Ezek ugyanis csak ritkán, de 

akkor kritikus esetekben kerülnek a figyelem középpontjába. Ha ekkor nem működnek megfelelően, 

akkor sajnos már késő… 

Nyilván fontos még az elérhetőség, a sebesség, a teljesítmény, melyeket a szerződések mind 

tartalmaznak. A puding próbája azonban az evés, minden szolgáltatónál van próbaidőszak, és mindig 

van bővítési lehetőség is, ha valahol szűk keresztmetszetek lépnének fel. 

Mesterséges Intelligencia49 
Mint minden elterjedt és – elsőre úgy tűnik – egyszerű szókapcsolatnak, ennek is nagyon sokféle 

értelmezése, magyarázata, meghatározása terjed a köztudatban, annak megfelelően, hogy kinek és 

mit jelentenek a mesterséges és az intelligencia kifejezések. 

Nevezik még szuperintelligenciának50, de hallottam olyan vélekedést is, amely szerint az evolúciós 

folyamatban az emberi intelligencia csak egy ugródeszka a mesterséges intelligencia kialakulásához… 

Az ember persze szeret fantáziálni és összeesküvés elméleteket fabrikálni – éppen az ehhez hasonló, 

fejlett modellalkotó és előrelátóképesség emelte ki az állatvilágból51, de mint mindennek, ennek is 

vannak árnyoldalai…  

Számomra a mesterséges intelligencia nem a bolygónkon ismert, biológiai alapokon, evolúciós 

folyamattal kialakult intelligencia, hanem ember által alkotott (nem magától létrejött) konstrukció 

eredménye. 

Az intelligencia pedig valamilyen problémamegoldó képesség… 

Sokféle intelligencia ismert52, van humán intelligencia (IQ), érzelmi intelligencia (EQ) és újabban 

mesterséges intelligencia (AI) is… 

A gépek valószínűleg előbb fogják elérni az emberi IQ ma ismert átlagos szintjét (ez a 100-s érték), 

mint az EQ-t, és biztosan sokféle intelligenciával fogják gazdagítani a mi, aztán a maguk fogalmi 

szótárát. 

A mai informatikai, számítástechnikai gépek bonyolult számítási feladatokat pillanatok alatt oldanak 

meg, ezáltal vívják ki csodálatunkat. Ebben ugyanis mi gyengék vagyunk. Ami viszont számunkra 

egyszerű, az a gépek számára ma még megoldhatatlan. 

Tapasztalat alapján a mesterséges intelligenciának tipikusan azok a dolgok nehezek, ami az 

embernek könnyű, az idegrendszer nem tudatosan elintéz (pl.: egyensúlyozás, alak felismerés, arc 

felismerés) és azok a feladatok könnyűek, amiket az ember nehezen hajt végre (számolás). 

Hogyan is működik a mesterséges intelligencia egy általános probléma megoldásában? 

 
49 https://hu.wikipedia.org/wiki/Mesters%C3%A9ges_intelligencia 
50 https://hu.wikipedia.org/wiki/Szuperintelligencia 
51 https://qubit.hu/2019/01/31/az-elorelatas-kepessege-emelhette-ki-az-embert-az-allatvilagbol 
52 https://hu.wikipedia.org/wiki/Intelligencia 
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53 

A feladat, hogy eljussunk A állapotból B állapotba.  

Az ember logikusnak tartott próbálkozásokat végez, aminek eredménye egyszer a megoldás lesz, A 

állapotból eljutunk B állapotba. 

A gépi tanulás felfoghatatlan gyorsasággal alakít ki véletlenszerű próbálkozásokat (másodpercenként 

több ezret vagy ennél is sokkal többet), majd ezek tapasztalatait felhasználva oldja meg a feladatot. 

 

Mai vélekedés szerint akkor fogja elérni a gép az emberi intelligencia szintjét, ha 5 perces párbeszéd 

alatt (miközben a felek nem látják egymást és csak szöveges üzenetekkel kommunikálnak) az ember 

nem fogja tudni megállapítani, hogy a másik oldalon ember van-e vagy gép. Ezt hívják Turing 

tesztnek54. 2014-ben már azt gondolták, hogy ez meg is történt, de sokak szerint mégsem, mert egy 

13 éves, nem angol anyanyelvű gyereket imitáló számítógép programról volt szó55… 

 

Annak érzékeltetetésére, hogy mennyire másképp gondolkodunk, mint a gépek, idézek egy 

kérdéssort, amelyhez hasonlókat helyesen megoldva (állítólag) már igen közel lesznek a gépek az 

emberi gondolkodásmódhoz56: 

Az itt felsorolt tárgyak közül melyik anyaga nem fordul elő a természetben?  

• pamutpóló 

• faszék 

• műanyag kanál 

• vesszőkosár 

Ugye milyen egyszerűen hangzik? 

 
53 https://me.me/i/theory-practice-machine-learning-t3-e3e48db7ccd24c1bade6a7ee26402b84 
54 https://hu.wikipedia.org/wiki/Turing-teszt 
55 https://444.hu/2014/06/10/miert-nem-ment-at-eugene-goostman-a-turing-teszten 
56 http://www.ujnemzedek.hu/tudomany/megvan-a-kerdes-amit-ha-megvalaszol-a-mesterseges-intelligencia-
mar-semmi-sem-lesz-tobbe 
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Ma a mesterséges intelligencia számunkra maximum egy személyi asszisztenst jelent a 

mobiltelefonunkban, amelyet élőszóval kérdezhetünk, de sajnos sok hibával és félreértéssel dolgozik 

– ráadásul 2019 elején magyarul el sem érhető… 

Azért ne becsüljük le a mesterséges intelligenciát, mert az már ma is egyre jelentősebb 

eredményeket ér el, például az önálló, ember által nem támogatott tanulás során. 

„az AlphaZero néhány órányi tanulás után három játék (sakk, go, sógi) regnáló gépi játékosát is 

legyőzte, méghozzá úgy, hogy a játékszabályon kívül semmit sem tápláltak bele előre, vagyis minden 

lépés az algoritmus saját kreativitásán, improvizációján múlt.” 57 

Órák alatt több ezer év játéktudásnyi tapasztalattal rendelkező ellenfeleket – nemcsak emberit, 

hanem gépi ellenfeleket is – győzött le. Az ember erre sem lenne képes… 

Azt, hogy mindez mit jelenthet a mezőgazdaságban, a mezőgazdaság 4.0 fejezetben tárgyaljuk 

részletesen! 

 

Mezőgazdaság 1.0-tól 4.0-ig 
Sőt, ahogy az alábbi ábra mutatja, már megjelentek a mezőgazdaság 5.0 elemei is, de haladjunk 

sorban… 

58 

A fenti megközelítés kissé elfogult, mert a mezőgazdaságot azonosítja a növénytermesztéssel, pedig 

a teljes mezőgazdasági termelés eredményének 1/3-t az állattenyésztés adja: 

„2017-ben … A növényi termékek aránya 58, az állatok és állati termékeké 34, a mezőgazdasági 

szolgáltatások és másodlagos tevékenységeké 7,5% volt.”59 

 
57 https://qubit.hu/2018/12/13/szintet-lepett-a-mesterseges-intelligencia-eloszor-tanult-meg-sakkozni-egy-ai-
emberi-segitseg-nelkul 
58 https://www.slideshare.net/iier/digitlis-agrr-stratgia-beavatkozsi-rendszere 
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Az viszont tény, hogy a mezőgazdaság digitális átalakulási folyamatában a növénytermesztés 

orrhosszal vezet… 

A mezőgazdaság 1.0 az emberi és a gépi erő kiterjedt felhasználásán alapult. Az ipari forradalom az 

1800-s években megalkotta a gépeket, melyekkel nagyságrendekkel több, gépi erőforrást lehetett 

felhasználni a termelésben, így a termelékenység nőtt. Az ipari forradalom összekapcsolódott a 

kémiai forradalommal is, a kemikáliák széleskörű elterjedése hatékonynak bizonyult a kizsarolt 

földek bizonyos mértékű – de egyáltalán nem kiegyensúlyozott – tápanyag visszapótlásában, a 

kártevők visszaszorításában. A gépesítésnek köszönhető az öntözés kiterjesztése is. 

Az állattenyésztésben az extenzív, legelőre alapozott állattartást felváltotta a nagyüzemi, zárt 

rendszerű termelés – annak összes előnyével és hátrányával együtt. Előnyt jelentett a természeti 

környezettől való függőség csökkentése, hátrányt jelentett az állatok biológiai igényeinek figyelmen 

kívül hagyása, így sok esetben az iparszerű állattartás tönkretette az állatokat, romlott a 

termelékenység, kizsarolta az egyedeket. Ezen próbálnak ma változtatni az állat jólléti 

intézkedésekkel, melyek azon felül, hogy csökkentik az állatok szenvedéseit, a termelékenységüket is 

javítják. Itt is igaz, hogy az az állat termel jól, többet és hosszabb ideig, melynek jobb a közérzete, 

jobban érzi magát. 

Mezőgazdaság 4.0 az állattenyésztésben - Precision Livestock Farming 
A PLF (Precision Livestock Farming) fogalmat 2004 táján kezdték el alkalmazni. 

Jelenleg mind az USA-ban, mind Európában kiterjedt kutatások folynak annak érdekében, hogy minél 

hatékonyabb lehessen a Precíziós (vagy néha Smart, azaz okos) Állattenyésztés. 

Mit is jelent ez? 

A PLF a teljes állattartási folyamat során (legyen az haszon- vagy tenyészállat előállítás) a 

fogantatástól az állat levágásáig vagy elhullásáig egyedi módon azonosíthatóan végig követi az állat 

életét, méri és rögzíti azokat a paramétereket, melyek az állatra élete során hatnak, és 

természetesen méri az állati terméket is, annak minőségi és mennyiségi paramétereit. Ezek a 

hatások igen változatosak: tartási, takarmányozási, környezeti és szociális (állat-állat és állat-ember) 

hatások. A végtermékek mérésére pedig már régóta használják és egyre tökéletesítik a mérési 

technikákat. 

A hatások mérésére többnyire már ismert eszközöket (kamera, mikrofon, környezeti érzékelők: mint 

víz, levegő hőmérséklet, összetétel, stb.) használ. Bevonja az adatgyűjtésbe a külső forrásokból 

származó adatokat is, mint pl. takarmányok beltartalmi összetevői, vágási eredmények, hús, gyapjú, 

tej, tojás, stb. paraméterek, költségek alakulása (könyvelés). Ami a PLF-t kiemeli az eddigi 

gyakorlatból, az az adatok összességének integrált módon való alkalmazása és egyedekre lebontott 

hatásainak elemezhetősége. Ez 1-1 egyed esetében is több százezer vagy akár több millió adatsort 

jelenthet, amit az informatika mai szintjén (százas állatlétszám esetén) akár egy jó minőségű 

laptopon is képesek vagyunk megfelelő teljesítménnyel kezelni, hála a gépek exponenciális és a 

szoftverek (főleg a nyílt forráskódú szoftverek) látványos fejlődésének. 

Az eredmények kiértékelése statisztikai programok segítségével történik, az eredményeket pedig 

adatvizualizációs eszközökkel60 prezentálják. Az adatok előállítása és feldolgozása, döntéselőkészítő 

rendszerek prezentálása azonban a PLF-nek csak egy aspektusa. A PLF döntően a napi rutin, a teljes 

tartási és tenyésztési folyamat végig követésére, állapotai visszajelzésére és a szükséges riasztások, 

figyelmeztetések létrehozására irányul. 

Ma robbanásszerűen terjednek az okostelefonok, iPad-k, tablet gépek, melyek egyre olcsóbb áruk, 

hordozható és könnyű kezelhetőségük révén a vidéki gazdálkodók számára is egyre inkább 

elérhetőek, hasznosak. Lassan a PLF területen is széles körben elterjednek olyan mobil app-k, 

 
59 http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mezo/mezoszerepe17.pdf 
60 https://powerbi.microsoft.com/hu-hu/data-visualization/ 
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amelyek egyszerűen és könnyen értelmezhetően adnak visszajelzést a gazdáknak arról, hogy mi az 

aktuális állapot, hol szükséges beavatkozni. A PLF életre hívását az is indokolja, hogy egyre kevesebb 

ember kíván mezőgazdasággal foglalkozni, csökken az élőmunkaerő száma és egyre inkább itt is a 

képzett, a technológia jelzéseit fogó és felhasználó, valamint annak irányítására képes dolgozókra 

van szükség - miközben a mezőgazdasági termékek iránti kereslet mind mennyiségi, mind minőségi 

szempontból egyre nő. Egyre több, korábban a minőségi élelmiszerektől elzárt embertömeg számára 

válik elérhetővé e termékcsoport. Ennek legerősebb példája Kína, ahol százmilliók kapcsolódtak be 

az elmúlt évtizedekben a minőségi élelmiszer fogyasztásba.  

A (számítás)technika ilyen mértékű belépése a mezőgazdaságba azonban nem kell, hogy érzelmek 

nélküli, elgépiesedett automatákat hozzon létre. Ez csupán egy olyan eszközrendszer, illetve inkább 

ökoszisztéma, amely lehetővé teszi, hogy jobban, hatékonyabban és az állatok számára is 

kedvezőbben használhassuk fel azokat az erőforrásokat, melyek egyre szűkösebben és egyre 

drágábban állnak rendelkezésre. Azért ökoszisztéma, mert sok különböző elemet (ember, állat, 

tartási körülmények, takarmányozás, állathigiénia, állatorvoslás, számítástechnika, érzékelők, 

internet, stb.) foglal magába és ezeket határozott célok érdekében, egymással összehangoltan, 

egységes rendszerként kezeli, működteti. Az Európai Unió 2014 óta foglalkozik a témával61. Jelenleg 

a PLF-hez szükségesnek tartott KI-k (Key Indicator, azaz teljesítmény mutatók) és GS-k (Gold 

Standard - arany sztenderdek) kialakítását végzik.  

A végeredmény egy Blueprint dokumentum lesz, amely a labor körülményekből kiviszi a 

megvalósítást az üzemekbe. A Blueprint hasznos tanácsokat és konkrét megoldásokat ad majd meg, 

amelyek alapján a Precíziós Állattenyésztés beindítható és fenntartható lesz. 

A jelenleg zajló 7 lépcsős folyamatot a mellékelt ábra mutatja be 

  
62 

 
61 http://www.eu-plf.eu 
62 http://www.eu-plf.eu/index.php/project/work-projects/ 
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• WP1: Az automatizált módon és folyamatosan érkező adatfolyamhoz kapcsolódó 

kulcsfontosságú állatjóléti, termelékenységi és egészségügyi mutatók (KI-k) és 

aranystandardok meghatározása 

• WP2: Széleskörű tesztelések végzése, jelenleg laboratóriumi szinten vagy prototípusként 

rendelkezésre álló eszközökkel 

• WP3: a kapott adatok elemzése, integrált megoldások kialakítása annak érdekében, hogy a 

PLF eredményei megfelelő szolgáltatást nyújthassanak a termelőknek 

• WP4: PLF megoldások használatával elért eredmények 

• WP5: magas technikai, technológiai szinten működő KKV-k (kis és közepes vállalkozások) 

fejlesztésének elősegítése 

• WP6: Blueprint anyag létrehozása 

• WP7: a project eredményeinek széleskörű publikálása 

A fenti feladatsor megvalósításának az első és legfontosabb lépése az adatok összegyűjtése és 

kiértékelése. 

Az 1980-s években indult el az Új Gazdaság (New Economy) irányzat, melynek egyik jelmondata: 

"Amit nem tudsz mérni, azt befolyásolni, irányítani sem tudod!" 

A KPI-okhoz, GS-ekhez szükséges adatok zöme pedig már ma is rendelkezésre áll az 

állattartótelepeken, tehát semmi akadálya annak, hogy mi is elkezdjük ezek feldolgozását. 

A kiértékelésnél természetesen felhasználjuk az interneten a tárgyban elérhető anyagokat, így nem 

kell nulláról kezdeni a munkát, hanem folytatni és gazdagítani lehet azt, ami már a világban évek óta 

zajlik. 

Ez azonban hazánkban még kuriózumnak számít. 

Az adat az új olaj! 
Miért is? Mivel a világ legnagyobb vállalatainak rangsorában egyre nagyobb szerepet kapnak – értsd, 

egyre nagyobb bevételekre tesznek szert – az adatokra épülő cégek. 
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63 

Rendben van, de miképpen aknázhatók ki az adatokban rejlő lehetőségek, miért értékes annyira az 

adat? 

Egyrészt azért, mert a mai világban az adatok túlnyomó többsége digitális adat, így számítógépekkel 

összegyűjthetők és nagy tömegben, gyorsan (valós időben) elemezhetők. A valós adatokban ott 

vannak a valós üzleti információk is. Ugyanabból az adathalmazból – a kiaknázási módszerektől és a 

„kérdés feltevéstől” függően – többféle üzleti kérdésre, problémára is választ kaphatunk. 

Az egyik ilyen ígéretes módszer az adatokban meglévő üzleti információk kinyerésére a sokváltozós 

adatelemzés. 

Sokváltozós adatelemzés 
Ha sok adatunk van, akkor kézenfekvő, hogy ezeket az adatokat valamilyen módon feldolgozzuk, a 

bennük lévő információt kinyerjük. 

A mezőgazdaság digitális adatrobbanásának még nagyon az elején tartunk. A különböző érzékelők 

tömeges elterjedésével azonban egyre több és egyre pontosabb, emberi beavatkozás nélkül 

született digitális adathoz juthatunk. Az ilyen eszközök terjedésének exponenciális fázisában járunk 

az állattenyésztésben is. Ennek több oka van: ma már megfizethetők (és egyre olcsóbbak), 

megbízhatóak és divatosak is. Az emberi munkaerő egyre csökken a mezőgazdaságban, valahogy 

pótolni kell a "gazda szemét" az istállókban, legelőkön. Erre a feladatra is kiválóak ezek a szenzorok. 

Az adat azonban még nem információ… Az adatokban rejlő információkat fel kell tárni. 

Más szakterületeken már korábban rendelkezésre állt rengeteg digitális adat és egyre égetőbbé vált, 

hogy ne csak kiragadott összefüggéseket tárjanak fel, hanem az összefüggéseket komplexitásukban 

vizsgálják - hiszen ez áll legközelebb a valós eseményekhez és hatásokhoz. Ilyen tudományok közé 

tartozik a kémia, a gyógyszerészet. 

 
63 http://mohanet.hu/iot/hu/vityi-peter-az-adat-az-uj-olaj/ 
https://index.hu/tech/2017/09/26/a_nagy_techcegek_uraljak_az_uzleti_vilagot/ 

http://mohanet.hu/iot/hu/vityi-peter-az-adat-az-uj-olaj/
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Ezeken a területeken az 1970-s évektől kezdődően elkezdték kidolgozni a sokváltozós adatelemzés 

módszereit. Ma ezt kemometriának is hívják, pedig ez valójában egy "rohamosan fejlődő, a 

legkülönbözőbb szakmák talaján virágzó interdiszciplináris szakterület"64. 

Mit tud a sokváltozós adatelemzés? Pontosan azt, amire rámutat. Sok - és akkor ne pár tucatra 

gondoljunk, hanem -, több száz vagy ezer különböző változó közötti összefüggést, kapcsolatrendszert 

tár fel. Ezek azok a kapcsolatrendszerek, melyek megmutatják, hogy egy adott termelési célt milyen 

tényezők befolyásolnak. Nem mesterségesen létrehozott kísérleti beállításokban, hanem ahogy azok 

a való életben kialakulnak. 

Miképpen hasznosíthatnánk ezt mi is, hogy tudnánk a mezőgazdaságban felhasználni? Előre 

bocsájtom, hogy nem kell hozzá matematikusnak vagy statisztikusnak lenni, sőt! Inkább szakember 

szükségeltetik hozzá, aki értő módon tudja összeállítani az adatsorokat, a vizsgálandó 

paramétereket, majd ugyanilyen értő módon képes az eredményeket is felhasználni. 

Ahhoz, hogy bármilyen módon felhasználhassuk a sokváltozós adatelemzést (akár csak annak 

végeredményeit is), fontosnak tartom, hogy tisztában legyünk az alábbiakkal:  

• az egyes sokváltozós adatelemzési módszerek mire valók, milyen összefüggéseket képesek 

feltárni, miképpen kell értelmezni az eredményeiket 

• milyen félreértési lehetőséggel terheltek - azaz az eredményeiket miképpen lehet félreérteni 

(vagy a vizsgálatot rosszul beállítani, nem megfelelően előkészíteni), hiszen mégiscsak 

statisztikáról van szó 

• milyen módon előkészített adatokat igényelnek, az adatok között milyen összefüggéseknek 

kell eleve meglenniük ahhoz, hogy értelmes lehessen az eredmény 

o egy példa hibás következtetésre, fals összefüggésre: ha találok olyan szignifikáns 

összefüggést, hogy bizonyos településeken a magasabb gyerekszám a településen 

több gólyafészekkel párosul, még nem bizonyítja, hogy a gyerekeket a gólya hozza 

o ebből a szempontból biztos, hogy csak olyan adatok vonhatók be a vizsgálatba, 

amelyek valamilyen módon hatással vannak a vizsgálni kívánt változóra (KPI65), azaz 

nekünk előre ismerni kell az összefüggéseket az adatok között. Nem azt kell tudni, 

hogy az egyiktől miképpen függ a másik (ezt az adatelemzés fogja megmondani), 

csak azt kell tudni, hogy az eredményeknek valahol közük lehet egymáshoz 

▪ pl: takarmány összetételek és napi átlagos testtömeggyarapodás vagy napi 

etetések száma és hízékonyság vagy a levegőben lévő ammónia mennyisége 

és légzőszervi betegségek  vagy koca életteljesítmény és született élő 

malacszám vagy életteljesítmény és takarmányozási nap vagy 

életteljesítmény és termékenyítési index - valamint ezek tetszőleges 

kombinációja, és ITT jön be a sokváltozós adatelemzés! Mert nemcsak 

páronként, hanem együtt vizsgál, így a szinergiák és antagonizmusok 

láthatóvá válnak. A mindennapi életben sok hatás érvényesül egyidejűleg. 

▪ Minél többféle, általunk fontosnak tartott változóra (mennyiségi, minőségi, 

gazdaságossági, környezetvédelmi stb.) lehet kimutatni egy-egy mért változó 

hatását (pl. D vitamin mennyisége a takarmányban, bizonyos 

gyógykezelések, megelőző intézkedések, környezeti tényezők), annál 

biztosabb, hogy azok valóban hatnak az általunk fontosnak tartott 

változókra. Így az eredményekből leszűrt tanácsaink is célzottabbak lesznek 

 
64 <http://www.staff.u-szeged.hu/~rajko/KemometriaTankonyv/eloszo.html> Horvai György (szerkesztő) 
sokváltozós adatelemzés (TANKÖNYVKIADÓ 2001)) 
65 teljesítmény mutató 
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• ezért is fontos, hogy mindig több változóra való hatást vizsgáljunk, ne 

csak 1-1 kiragadott változót. Pl. ne csak elhullásokra vagy ne csak a 

testtömeggyarapodásra vizsgáljunk, hanem mindkettőre. 

Megérzésem szerint legalább 6 vizsgált tényezőre való hatást 

érdemes egyidejűleg figyelembe venni, hogy a szinergiák és 

antagonizmusok már láthatók legyenek 

• az is fontos, hogy ne olyan változókat válasszunk vizsgálandónak 

(KPI), amelyek között már eleve van összefüggés, pl. napi testtömeg 

gyarapodás, napi takarmányértékesítés, hízékonysági index, mert 

ami hat az egyikre, az nyilván hatni fog a másikra is. Ez hamis 

szinergia lesz... Sajnos a mindennapokban elterjedt gazdaságossági 

számítások ezt több helyen ma még nem veszik figyelembe és sok 

hasonló változót használnak a gyakorlatban... 

• dolgoznunk kell azon is, hogy újabb és használhatóbb KPI-okat 

találjunk az elemzések pontosabb kiértékeléséhez, mélyebb 

összefüggések feltárásához 

• ugyanakkor nyitottnak kell lenni a nem várt összefüggésekre is, pl. 

hízóba állítási súly és napi testtömeg gyarapodás 

o ha azt tapasztaljuk, hogy pl. 20-25 kg-os súllyal hízóba állított 

malacok jobb eredményeket produkálnak, mint a nagyobb 

súllyal hizlalóba telepítettek, akkor előfordulhat, hogy nem 

fogjuk tudni feltétlenül az okát az eltérésnek elsőre, de 

javaslatként megjelenhet (próbáljunk meg kisebb súllyal 

indítani hízlalási csoportokat) és vélhetően lesz is hatása, 

ezért is kell visszaméréseket végezni.  

o Ez most nem egy általános tanács volt, csak egy példa. 

Minden gazdaságban, sőt telepen más és más tényezők 

hatnak, ezért azok hatásait a vizsgálat szintjén telepenként 

lehet csak figyelembe venni. 

Nem a módszerek matematikájában kell elmélyednünk, hanem az alkalmazásukban! 

Nem akarunk újat kitalálni, csak a már igazolt módszereket akarjuk a gyakorlatban mezőgazdasági 

célokra felhasználni. 
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Átalakuló mezőgazdasági termelés és döntéshozatali folyamat a XXI. 

században 

 
 

Ez az összefoglaló ábra 4 pontban fejti ki a digitalizáció hatását az agrár termelésre. 

Mindezt az informatikai forradalom és a digitális adatok elterjedése teszi lehetővé. 

Vegyük sorra a változásokat és vizsgáljuk meg, hogy miképpen hatnak a termelésre és döntéshozatali 

folyamatokra. 

Termelés hatékonyságának növekedése 
A sertés ágazatban legalább az alábbi erős hatásokkal számolhatunk: 

1. genetikai hatások, melyek ugrásszerűen (30%-kal) növelték az alomszámot a 

sertéstenyésztésben az elmúlt 30 évben úgy, hogy a felnevelés során nem nőtt ugyanilyen 

mértékben a malacelhullások száma. Igaz ugyan, hogy a malacok egyedi születési súlya 

csökkent, de ezt a kezdeti lemaradást 1-2 hét alatt behozzák. A genetikai hatások közé 

tartozik a felnevelés javítása is, azaz megfelelő csecsszámmal és tejtermelési képességgel 

rendelkező tenyészkocákat tudunk használni. Van persze hátulütője is a fokozott 

termelésnek, a tenyészkoca forgó lerövidülése, aminek eredményeként nem ritka az éves 

kocaállomány 30-50%-nak selejtezése sem – de így is megéri, sőt talán így éri meg a 

legjobban. Érdemes lenne az összes tényezőt és annak forintosítását is megvizsgálni ahhoz, 

hogy valóban ez-e a legjobb út… Ehhez sok adat és megfelelő analitikai, matematika-

statisztikai megoldások szükségesek. A genetikai hatások közé tartoznak a húsformák, a 

nagyobb növekedési erély és a hús/zsír arány 60% fölötti biztosítása. 

2. takarmányok minőségének és összetételének javulása. Kétféle utat ismerünk. Az egyik 

szerint minden takarmányt készen lehet venni, a másik szerint az alaptakarmányt (többnyire 

kukoricát, de mivel az utóbbi években a kukorica terméshozamai nem voltak megbízhatóak, 

egyre inkább búzával váltják ki) a gazdaság megtermeli a saját földjein, majd ezt minden 
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évben bevizsgáltatva összetevőkre, premixekkel egészíti ki. A gazdák tudatossága a 

takarmány összetétel fontosságát tekintve hagy némi kívánnivalót, de ezt nem lehet 

hibaként felróni, mivel egy komplex takarmány több tucat alkotórészből és kétszer annyi 

beltartalmi komponensből (nyers fehérje, nyers rost, energiák, aminosavak, makro- és 

mikroelemek, vitaminok) áll és igen mély, szinte tudományos ismeretek kellenek ahhoz, 

hogy megállapíthassuk, hogy mire is van szüksége az állatainknak, és ezeket a takarmányok a 

korcsoportoknak megfelelően tartalmazzák-e. Megkönnyíti a gazdák helyzetét, hogy a fajta 

tulajdonosok pár oldalas kiadványokban pontosan megadják ezeket az összetevőket 

tenyészkocákra, tenyészkoca süldőkre, vemhes és tejelő állatokra, majd a hízókra csaknem 

5kg-s súlyhatárok között. Evvel párhuzamosan a napi testtömeg gyarapodás és fajlagos 

takarmány értékesítés adatait is közreadják. Ezt persze lehet vitatni, de az igaz, hogy ezeket 

a paramétereket különlegesen jó körülmények között (levegő, ivóvíz, hőmérséklet, 

páratartalom, alacsony ammónia, kiváló minőségű padozat, trágyakezelés, hűtés/fűtés, stb.) 

produkálják az állatok. Ami vagy rendelkezésre áll a gazdaságban, vagy nem. Így aztán azt 

veszi a gazda, amit kap, és egyetlen szempontja az ár. Nem véletlen, hogy a takarmány 

előállítók saját telepeket üzemeltetnek takarmány összetételük javítására és tesztelésére. 

3. tartástechnológiai elemek javulása. Ide tartoznak az etetők (számítógéppel vezérelt, program 

szerint működők, kötött tartású tenyészkocák esetében egyedileg beállítható programmal), 

itatók, padozat, trágya eltávolítás, szellőző, hűtő és fűtő berendezések. Persze ide tartoznak 

az egyre inkább terjedő érzékelő (IoT) rendszerek, melyek vagy riasztást adnak vagy 

automatikus vezérléshez szolgáltatnak adatokat, illetve jelzik, hogy milyen a termelés. 

Utóbbiak közé tartoznak a kamerás rendszerek, melyek a napi testtömeggyarapodásról 

tájékoztatnak. Ezt összevetve a fogyott napi takarmány mennyiséggel, rögtön látjuk a napi 

fajlagos takarmány felhasználást, ki tudjuk számítani, hogy mikorra érik el az állatok a 

vágósúlyt, mennyire nőnek szét az állatok a csoportban, van-e lemaradt, selejt, esetleg beteg 

állat a csoportban, melyet ki kell emelni. Az IoT megoldásoknak további előnyei az objektív 

adatgyűjtés, az emberi élőmunka csökkentése, a riasztások révén a gyors beavatkozások 

biztosítása, a naprakész visszajelzések a termelés folyamatáról és az info-kommunikációs 

rendszerek elterjedése. 

4. Az info-kommunikációs rendszerek (mobil applikációk) elterjedése révén a nadrágzsebben 

hordhatjuk a gazdaság összes lényeges, pontos és azonnali helyzetét mutató információkat. 

Az info-kommunikációs megoldások esetében igaz, hogy átlag 18 hónap alatt megduplázódik 

a teljesítményük és ezzel együtt az egységnyi teljesítmény ára is felére csökken. Ez az egyik 

olyan potenciál, amely révén széleskörben tudnak az ilyen megoldások a költség érzékeny 

mezőgazdasági ágazatokban is elterjedni. A másik potenciál a munka hatékonyságát és 

jövedelmezőségét kiugróan emelő hatásuk. 

Mindezek, az ember mellett, a legfőbb tényezői a termelés hatékonyságának, melynek inkább 

következménye a fenti ábrában jelzett hozam és minőség növekedés, károsanyag kibocsátás 

csökkenése, melléktermékek, hulladékok csökkenése, kockázatok csökkenése, a termelés 

kiegyensúlyozottabbá válása és a megalapozottabb és hatékonyabb vezetői döntések meghozatala. 

Munkaerőpiaci hatások 
Ahogy az iparban is egyre kevesebb, de egyre magasabban kvalifikált munkaerőre volt szükség a 

nagy teljesítményű gépek, berendezések kezelésére, ez a folyamat indult el a mezőgazdaságban is. 

Az automatikus megoldások leveszik az ember válláról a nehéz fizikai munkát, a visszacsatoló 

rendszerek nagymértékben önállóan dolgoznak, de az irányító szerep, a cél meghatározása, kritikus 

esetekben a beavatkozás emberi feladat marad. Ehhez mezőgazdasági szakmérnökökre van szükség, 

akik a termelés biológiai aspektusai mellett, azok gépi, technológiai, informatikai, valamint pénzügyi, 
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közgazdasági oldalát is készség szinten ismerik. A biológiai aspektus esetén kiemelném, hogy a mai 

modern genetikai fajták minél pontosabb környezeti és tápanyag igényét is ismerniük kell azért, 

hogy megfelelően tudjanak választani a beszállítók közül. Ez a komplex feladat nem egy emberre 

hárul, de olyan csapatot kell kialakítani, amelyben valamennyi szükséges ismeret és készség 

megtalálható. Takarmány esetén, ha a beltartalmakat biztosítják a beszállítók, akkor az ár fog 

számítani. Ha azonban minden ajánlat túl magas az állatok optimális ellátásához és a nyereségesség 

biztosításához, akkor kompromisszumokat kell kötni, illetve azokat a tényezőket kell javítani, melyek 

a nyereségességet befolyásolják, pl. állategészségügy, állatjóléti intézkedések. Utóbbi kettő, ha jól 

csinálják, akkor nem viszi, hanem hozza a pénzt. Ez ma is így van. 

Teljesen egyetérthetünk az ábra megállapításaival, mely szerint  

• nő a képzett munkaerő iránti igény 

o az előbb taglaltuk, hogy ez mit jelent 

• csökken a betanított fizikai munkaerő iránti igény 

o az infokommunikációs rendszerek és az automatikus megoldások széleskörű 

térnyerése révén 

• javul az agrárpályák megítélése 

o tisztább lesz a környezet, több gondolkodást, szürkeállományt igényel a feladatok 

elvégzése, nő a felelősség, magasabb érték felett diszponálnak a dolgozók 

• létszámhiány alakul ki a képzett munkaerő terén 

o következményesen, javulnak a kereseti lehetőségek 

Az alábbi kép azt az ideális állapotot mutatja, ahol az embert kiszolgálja a technológia a termelésben 

 
66 

 
66 https://www.therobotreport.com/digital-farms-are-already-a-reality/ 
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Környezeti hatások 
A környezeti hatások javítása – sajnos – nem elsődleges igénye a termelőknek, de az állami és 

nemzetközi szabályzók kikényszerítik ezek javítását, az ember túlélése érdekében. 

Nem lehet gyorsabban lerabolni a bolygó lassan megújuló erőforrásait, mint azok regenerációs 

képessége. Tiszta levegő, tiszta víz, megfelelő éghajlati viszonyok nélkül nem lehet korlátlanul 

termelni. 

A sertéstartást a vízfelhasználás mellett az ammónia kibocsátás érinti érzékenyen. Erre is létezik EU-s 

kvóta, nemcsak a széndioxidra. 

A sertés abból a szempontból sem a legszerencsésebb fehérje forrás az emberiség számára, hogy 

abrak fogyasztó (akárcsak a baromfi), azaz emberi fogyasztásra is alkalmas takarmányokat (ami egyre 

inkább búza alapú) fogyaszt, így ezért verseng az emberrel. A egy vagy több gyomrú növényevő 

állatok ebből a szempontból előnyösebbek, nincs versengés a takarmányok terén. A halak is kiváló 

fehérje forrást jelentenének az ember számára, ha nem lennének a világ óceánjai annyira 

szennyezettek és túlhalászottak – éppen azért is, mert a halfehérje kiváló takarmány alapanyag is… 

Sok esetben a sertéstakarmány összetevők között is megtaláljuk… 

Adatvagyon növekedés 
Korábban említettük, hogy nagyüzemi körülmények között ma már szinte csak digitális adatok 

keletkeznek, melyeket tárolnak, visszakeresnek, elemeznek. Mindezek eredményeként jelentések, 

automatikus rendszerek vezérlései és döntéstámogató rendszerek készülnek a gazdasági vezetők 

részére. Az államigazgatás is digitális adatokat gyűjt elemzésekre és döntéshozatali, törvényalkotási, 

visszamérési (statisztikai) folyamatainak javítására. 

Ha ezek az adatok ennyire értékesek az államigazgatás számára, akkor könnyen beláthatjuk, hogy 

számunkra még értékesebbek lehetnek.  

A mezőgazdasági folyamatok kiszámíthatók 
Ma a mezőgazdaságról mindenki azt tartja, hogy kiszámíthatatlan. Én azt vallom, hogy a 

mezőgazdaság igenis kiszámítható – csak még nem fogtak hozzá. Ezért persze senkinek sem lehet 

szemrehányást tenni, mivel az elmúlt évtizedig nem állt rendelkezésre olyan minőségű és 

mennyiségű adat, mellyel kellő mélységű és alapos elemzést a termelők körében is el lehetett volna 

végezni. A helyzet azonban napról-napra változik, egy re több és több adat jelenik meg 

(exponenciális sebességgel) a termelésben, mellyel egyre többféle megállapítás tehető, egyre 

pontosabban. 

Az első lépés, hogy használjuk fel a meglévő adatvagyont, készítsünk belőlük olyan statisztikákat, 
kimutatásokat, elemzéseket, melyek segítik, hogy a múltbeli tapasztalatokból minél több, a jövőre 
vonatkozó eredményt lehessen leszűrni. 

Hogyan kezdjünk hozzá? 
Számos forrásból származó adat gyűlik minden állattartó telepen, állategészségügyi intézményben, 
szoftveres távoli alkalmazásokban, és érhető el akár publikus formában az interneten. 
Ezeket az adatokat össze lehet gyűjteni és az adatok között fellelhető összefüggéseket, változásokat, 
korrelációkat és regressziókat ki lehet mutatni. 
A kimutatás azonban nem önkényes, az a célja, hogy észrevegyük, hogy az állatokra ható környezeti 
hatások milyen hatást gyakorolnak az állati végtermékekre, akár már annak előállítási (hízlalás, 
vemhesség, stb.) folyamata alatt. 
Folyamatos mérésekkel és az eredmények folyamatos kiértékelésével gyakorlatilag minden állattartó 
telep egy működő laboratóriummá vált/válik, ahol folyamatosan arra törekednek, hogy minél 
olcsóbban, minél több és jobb minőségű állati terméket állítsanak elő. 
Amiben a digitális technika és adatfeldolgozás segíteni tud, az egy ELŐREJELZŐ RENDSZER, ami a 
megtörtént események alapján prediktív módon jelez előre más eseményeket. 
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Ezt a lehetőséget lehet és kell megragadni! Ebben lehetnek partnerek a tulajdonosok, gazdák, mivel 
az eredmények kézzel foghatók – illetve zsebbe vágók… 
Hasonlóképpen, mint az időjárás előrejelzésben: mi következett be egy előző állapotból? 
Mint az iparban az alkatrész meónál: miképpen változtak a vizsgált paraméterek - összefüggésben az 
adott alkatrész jellemzőivel (kopás, élettartam, stb.)? 
Ha ugyanezt a gyártási paraméterekkel vetjük össze, akkor válaszolhatunk arra a kérdésre is, hogy 
milyen élettartamot, meghibásodási lehetőségeket várhatunk a terméktől, amire már a gyártás 
során keletkezett adatokból következtethetünk? 
 

Mit lehet élő rendszerekben vizsgálni, milyen lehetőségeink vannak már most? 
Megvizsgálhatjuk, hogy van-e összefüggés egyedcsoportok teljesítménye és az őket ért különböző 
hatások között! 
Minél előbb (akár nemzedékeken keresztül, de legalább bekerüléstől) folyamatosan mérni kell minél 
több paramétert és be kell vonni minél több adatforrást, pl. állategészségügyi, járványtani, 
állathigiéniai adatok, a vásárolt takarmányok beltartalmi mutatói, lejárati idejei, árai, esemény 
naptárak (megtermékenyítés, oltás, fialás, malacnevelés, hízlalás, stb.), publikus időjárási adatok, 
könyvelési adatok, stb. - mivel előre nem tudjuk (bár sejthetjük), hogy hol fogunk olyan 
összefüggéseket találni, melyek befolyásolják a termelést. 
Majd a végtermék (malac, vágóállat) alapján egyedcsoportokat kell kialakítani, és visszamenőleg meg 
kell vizsgálni, hogy mely (azonos időben mért) paraméterek között volt szignifikáns (statisztikailag 
igazolt) eltérés - vagy épp összefüggés -, az adott egyedcsoportok paramétereinek átlagát 
összehasonlítva, időintervallum bontásokban (hogy megfelelő részletezettsége, finomsága legyen az 
adatoknak)… 
Ha több végterméket is vizsgálunk, akkor azok között is érdemes pozitív vagy negatív összefüggést 
keresni. 
Könnyen elképzelhető, hogy ott is találunk összefüggést, ahol nem várjuk 
• A gondozók és rájuk bízott állatok teljesítménye között 
• A különböző forrásból származó takarmányok között - még akkor is, ha azonos 

beltartalommal rendelkeznek, mert pl. az ízük miatt másképpen fogyasztják az állatok, vagy 
épp lejárat közeliek voltak… 

• Vezető váltások esetében 
• Technológiai váltások esetében 
• Időjárási faktorok esetében 
• Tenyészanyag váltás, élőállat forrás változásakor 
• Az adott telep vízellátásának változásakor – áradás, szárazság… 
• Pénzügyi gondok esetében 
• Gépek meghibásodása esetében 

 Az egész vizsgálati megoldásra automatikus eljárásokat lehet építeni - jelentések (trendek), 
riasztások (határérték beállítások) kialakításával. Önkiszolgáló jelentéskészítést is ki lehet alakítani. 
Lehet felhőben (minden jogosult számára elérhető, távoli szerveren) üzemeltetni. 
Megyére, országosan is ki lehet terjeszteni és ennek megfelelő átlagokat képezni. 
Átlagértékeket, javasolt limit beállításokat - anonimizálva - folyamatosan publikálni is lehet. 
Egyre több szenzorral/adatforrással dinamikusan ki lehet egészíteni a rendszert, hogy mindenki 
számára testhez álló legyen. Bizonyára túl nagy a scope. 
De ha van egy íve az elképzelésnek, akkor tapasztalatom szerint már sokkal könnyebb hozzá olyan 
modulokat kialakítani, amelyekkel a teljes kép irányába építhető folyamatosan a rendszer. 

Próbáljuk meg összefoglalni az olvasottakat… 
Nem könnyű feladat, mert a világ digitális átalakulásának számtalan aspektusa van, amely nemcsak a 

munkánkat, hanem életünk teljes területét fenekestül forgatja fel. 
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Ha azonban ennyire áthat mindent, talán nem is olyan nehéz olyan megoldásokhoz jutni, olyan 

hozzáállást kialakítani, amely eredményre vezethet. Ha ugyanis mondjuk a magánélet területén 

találtunk jól működő digitális megoldást, akkor mi akadálya van annak, hogy azt a termelésben is 

felhasználjuk? Elárulom: semmi akadálya sincs! Jó példa erre a mobiltelefonok vagy az okos 

otthonokban fellelhető eszközök sokasága, melyet egyre kiterjedtebben használnak munka kiadásra, 

munkaszervezésre, ellenőrzési funkciókra, többek között az élelmiszerek nyomonkövetése67 során is. 

Innen csak egy ugrás, hogy ugyanezeket az eszközöket a gazdaságon belül is felhasználhassuk.  

 

Foglaljuk össze a fő trendeket: 

1. informatikai és biotechnológiai robbanás 

a. IoT és okos eszközök elterjedése, IoF a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban 

b. minden – mindennel összekapcsolódik, felhő alapú (cloud) megoldások, 

szolgáltatások kialakulása 

c. genetikai képességek drasztikus javulása - géntérképezés 

d. egyre több adat az egyedekről, nemcsak az állat csoportokról 

e. PLF elterjedése az állattenyésztésben 

2. digitális adatok teljeskörű elterjedése 

a. minden új információt ma már digitálisan rögzítünk 

b. big data az adatgyűjtés és az adatfeldolgozás során 

3. digitális adatokon alapuló adatelemzések kialakulása 

a. a digitális adatokat meg is tudjuk osztani és komplex módon fel tudjuk dolgozni 

b. a számítási kapacitások exponenciális növekedése és a matematikai-statisztikai 

módszerek továbbfejlesztése (sokváltozós adatelemzés) zajlik 

c. a mesterséges intelligencia megoldásai a mezőgazdaságban is széleskörűen 

terjednek 

 

Kedves Olvasóim, röviden itt tart ma a világ digitális átalakulásának története. 

Érdekes lesz pár év múlva újra elolvasni e sorokat és látni, hogy milyen változások történtek a 

világban, beleértve személyes és munkahelyi életünket is. 

 

Sok sikert kívánunk az új világban! 

 
67 https://www.te-food.com/ 


