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„fejlesztés,felzárkózás”



Mit értünk stratégia fogalma alatt?



Ne tévedjünk el! Egy irányba kell haladni!





Azért nem ilyen egyszerű!





Stratégia = 

∑Célok+ ∑ Eszközök + ∑ Módszerek



Kinek a stratégiájáról beszélünk?





Versenyhelyzetben a résztvevők egyensúlyi 

stratégiájának megtalálása nem könnyű, de nem 

lehetetlen feladat.

A játékelmélet, mint módszertan az agrárstratégiák 

elemzésére is alkalmazható.



Matematikai szempontból kétféle játékot 

különböztetünk meg: 

A szerencsejátékokban a játékosoknak a játék 

kimenetére semmiféle befolyásuk nincs. Ez a 

valószínűségszámítás kialakulásához vezetett. 

Stratégiai játékoknak azokat a játékokat 

nevezzük, amelyekben a játékosoknak a játék 

kimenetelére befolyásuk van. A játékelmélet a 

stratégiai játékokkal foglalkozik. 

Érdemes megjegyezni, hogy a játékelmélet 

megalapozója a magyar származású NEUMANN 

JÁNOS (1903-1957) volt.







Neumann, Oskar Morngesternnel közösen 

publikált könyve a Theory of Games and 

Economic Behavior (Játékelmélet és 

gazdasági viselkedés, 1944) világossá tette a 

játékelmélet széles körű alkalmazhatóságát.

Egy játék alapvetően három komponensből 

áll: játékosokból, játékszabályokból és az 

eredmények értékeléséből.



A játékelméletben mindig feltételezzük, hogy minden játékos 

ismeri az összes többi játékos stratégiahalmazát és 

ki�tetőfüggvényét. A játék során az egyes játékosok 

stratégiáikat egymástól függetlenül választják meg, azaz 

egyik játékos sem tudja előre, hogy a többi játékos az adott 

játékhoz stratégiahalmazából melyik stratégiát választja. 

Feltételezve azt, hogy a játék során a játékostársak jól fogják 

stratégiájukat megválasztani, akkor természetesnek 

mondható a játékosoknak biztonságra való törekvése a 

játék kimenetelét illetően.

A játékosok biztonságra, egyensúlyhelyzetre való törekvése 

olyan stratégiák kiválasztását jelenti, amelynél jobbat egyik 

játékos sem választhat, feltéve, hogy a többi játékos az 

egyensúlyhelyzetnek megfelelő stratégiát játssza. Az 

egyensúlyhelyzetnek megfelelő stratégiákat egyensúlyi 

stratégiáknak nevezik. Az egyensúlyi stratégiák együttesére 

az egyensúlypont elnevezés is használatos.



Az alábbiakban a játékelmélet alapfogalmát az egyensúlyi

stratégiákat definiáljuk, amelyeket bevezetőjéről NASH-

féle egyensúlypontnak is szoktak nevezni.





Ha a játékot sokszor lejátsszák akkor mindegyik játékosnak 

érdekében áll a viszonylag jó stratégiákat játékról játékra 

változtatni, hogy ezáltal a többieknek nyújtott információt 

csökkentse. 

Ebben az esetben a játékosokat nem az egyes játékokban 

adódó kifizetéseik(nyereségeik) érdeklik elsősorban, hanem 

a nyereségeik átlaga, várható értéke. Ezzel egy új játékot 

definiáltunk, amelyben a játékosok stratégiahalmazai az 

eredeti stratégiákon értelmezett eloszlások halmaza lesz, a 

játékosok kifizetőfüggvényei pedig az eredeti 

kifizetőfüggvényeknek a játékosok által választott 

eloszlásokra vonatkozó várható értéke. Az így definiált 

stratégiákat kevert stratégiáknak nevezzük. A kevert 

stratégiák fogalmát Neumann János vezette be először. A 

játékosok eredeti stratégiáit tiszta stratégiáknak is szokás 

nevezni.



Várható érték:

Kevert egyensúlyi 

stratégia:



Mátrixjáték: kétszemélyes zérusösszegű

Bimátrixjáték: a kifizetések algebrai összege nem zérus

A bimátrixjátékokban, mivel a játékosok nem egymás rovására 

növelhetik bevételeiket, együttműködés, kooperáció is 

elképzelhető. A bimátrixjátékok bonyolultabbak a mátrixjátékoknál. 

Vannak ún. nemkooperatív és a kooperatív esetek. 

A nemkooperatív megoldásnál a szokásos egyensúlyi stratégiákat 

keressük, azaz amikor a játékosok egymástól függetlenül döntenek 

és egyedüli céljuk a saját bevételük növelése. A kooperatív 

megoldásnál pedig azt vizsgáljuk, hogy érdemes-e a 

játékosoknak együttműködni, függetlenségüket feladni és

ha igen, akkor milyen legyen a közös stratégiájuk? Ekkor tehát 

a céljuk már nem az egyedi hasznuk, hanem a koalíció együttes 

hasznának a növelése. További feladat a közös haszon 

elosztásának kérdése.



Ha a versenyzők megtalálják 

egyensúlypontjukat, nincsenek kooperációra 

kényszerülve.

Magyarországon a feltételek következtében 

az agrárvállalkozások a kooperatív játékokra 

kényszerülnek.



Lehetséges stratégia:”fejlesztés, felzárkózás”

• Erősségeink fejlesztése,

• Gyengeségeink felszámolása,

• Minél több információ gyűjtése 

környezetünkről,

• Elért eredményeink megvédése!

Mért is?



Kik és miért akarnak beavatkozni 

gazdálkodásunkba?

Miért van szükség a stakeholderek

feltárására és vizsgálatára?







Vegyünk egy példát erősségeink fejlesztésére! 

Hogy egy kicsit reklámozzam is magunkat!



A FÖMI Kozmikus Geodéziai

Obszervatórium fejleszti és

működteti a GNSSnet.hu nevű

aktív GNSS hálózatot és az erre

épülő GNSS Szolgáltató Központot

(GSzK). A hálózatot 35 hazai és 19

határon túli, folyamatosan üzemelő,

a GSzK szervereivel állandó

kapcsolatban álló GNSS referencia-

állomás alkotja.

GNSS: műholdas helymeghatározó rendszerek

(GPS, GLONASS, Galileo...) összefoglaló neve

MŰHOLDAS HELYMEGHATÁROZÁS A PRECÍZIÓS 

MEZŐGAZDASÁG SZOLGÁLATÁBAN (IS)

A kiegészítő infrastruktúra azért szükséges, hogy a navigációval elérhető méteres pontosság

helyett az egész országra kiterjedően bárhol, bármikor a geodéziai helymeghatározást is

lehetővé tevő cm-es pontosságot lehessen elérni.



A CM-ES PONTOSSÁGÚ HELYMEGHATÁROZÁS SZEREPE A PRECÍZIÓS 
MEZŐGAZDASÁGBAN

A precíziós mezőgazdaság előnyei
 automatikus, évről évre megismételhető gépvezérlés cm-

es pontossággal
 csökkenő input költségek:
vetőmag, műtrágya, növényvédőszerek
üzemanyag
 hatékonyabb munkavégzés
 növekvő terméshozam, 
 csökkenő környezeti terhelés
 bármilyen látási viszonyok között működik
 vezető terhelése csökken
 nincs rávetés, kihagyott terület

Felhasználási területek a mezőgazdaságban
 vetés és permetezés robotpilótával, automatikus 

szakaszvezérléssel
 sorköz-kultivátorozás
 sáv-szántás
 bármilyen egyéb szántóföldi munkavégzés



A GNSS Szolgáltató Központ mezőgazdasági felhasználói támogatása

Mezőgazdasági használat országos 
eloszlása 2014-ben

• kiterjesztett rendszerfelügyelet

• felhasználók szakmai támogatása

• tudományos háttér, fejlesztői tapasztalata

• szolgáltatás 2014. évi rendelkezésre állása 
99,96 %-os

• több mint 2000 regisztrált felhasználó

• több mint 18 % mezőgazdasági felhasználó

• dedikált árképzés

• garantált rendelkezésreállás

• 2014-ben több mint 130 000 óra üzemidő a 
precíziós mezőgazdaságban

geodézia



Védjük meg elért eredményeinket!



Amíg az USA-ban 2013-ban 571.612 

nemzeti szabadalmi bejelentést tettek (1,8 

db/1000_lakos), addig Magyarországon 701 

db-ot (0,07 db/1000_lakos). Amíg a világ 

szabadalmakban mért növekedése 10 %-os, 

addig nálunk tavaly 7 %-os volt a 

csökkenés, idén még nagyobb lesz.













Az Innovációs Alapból is hamarosan várható pályázat





Felhasznált irodalom:

 KÓCZY Á. LÁSZLÓA Neumann-féle 

játékelmélet Közgazdasági Szemle, LIII. 

évf., 2006. január (31–45. o.) 

 JÁTÉKELMÉLET Dr. Nagy Tamás, 

Miskolci Egyetem, Alkalmazott 

Matematikai Tanszék

 SZTNH 2014. évi éves jelentése



Köszönöm a figyelmet!


