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2015. június 10., szerda 
 

10.00 - Érkezés, regisztráció 

 

10.45 A konferencia megnyitása 

 

11.00 – 13.00  A szekció: Játékelmélet 
 Elnök: Kóczy László 

Pintér Miklós: Az axiómák függetlenségéről 

Kóczy László: A kockázati mag 

Bednay Dezső: A mag stabilitása többoldalú hozzárendelési játékokban 

Sziklai Balázs: A nukleolusz kiszámítása kiegyensúlyozott játékokon  

Solymosi Tamás: A per-capita nukleolusz számítása kiegyensúlyozott játékokban  

 

11.00 – 12.40  B szekció: Közgazdasági modellezés I.  
 Elnök: Mádi-Nagy Gergely 

Sisakné Fekete Zsuzsa: Nyugdíjmodellezés az MNB-ben, a társadalombiztosítás implicit 

adósságának számítása 

Hajdu Ottó: A többdimenziós szegénység mérésének egy új többváltozós statisztikai 

módszertana 

Csicsman József: A mikroszimuláció alkalmazási lehetőségei a döntés előkészítési munkában 

Kovács József Viktor, Mádi-Nagy Gergely: Villamosenergia-piacok hibrid alapú 

összekapcsolása a társadalmi jólét maximalizálásával 

 

12.45 - 14.15  Ebéd 

 

14.15 - 15.55  A szekció: Lineáris programozás  
 Elnök: Illés Tibor 

Maros István: Optimalizációs szoftver fejlesztése: a Pannon Optimizer esete 

Böröcz Péter, Tar Péter, Maros István: Lineáris optimalizáló rendszerek ritkás 

adatszerkezeteinek összehasonlító vizsgálata 

Stágel Bálint, Tar Péter, Maros István: Degeneráció-ellenes technikák hatékony 

kombinációjának vizsgálata a szimplex algoritmusban 

Tar Péter, Stágel Bálint, Maros István: Párhuzamos pivotálási stratégiák a szimplex 

algoritmusban 

Smidla József, Maros István: Numerikusan szélsőségesen instabil feladatok megoldása a 

szimplex módszerrel 
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14.15 - 15.55  B szekció: Pénzügyi modellezés  
 Elnök: Gerencsér László 

Lovics Gábor, G.-Tóth Boglárka: Értékpapír-portfolió Pareto-optimális megoldásainak 

keresése modern kockázati mértékeket alkalmazva 

Csóka Péter, P. Jean-Jacques Herings: Decentralizált klíring pénzügyi hálózatokban 

Mádi-Nagy Gergely: Energiapiaci portfólió kockázat alapú optimalizálása likviditási korlátok 

mellett 

Gerencsér László, Mánfay Máté, Gerencsér Balázs: Az empirikus karakterisztikus függvény 

módszer pénzügyi idősorok elemzésében 

 

15.55 - 16.15 Kávészünet 

 

16.15 - 17.10  Plenáris előadás 
 Elnök: Maros István 

Frank András: Kombinatorikus optimalizálási problémák közös gyökerei 

 

17.10 - 18.00  Plenáris előadás 
 Elnök: Ligeti Csák 

Forgó Ferenc, Komlósi Sándor: Krekó Béla szerepe az operációkutatás tananyagának 

kidolgozásában és a képzés beindításában a Közgazdasági Egyetemen  

 

19.00  Ünnepélyes konferencia-vacsora 

 Díjátadások: Egerváry Jenő-emlékérem, Krekó Béla-díj 
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2015. június 11., csütörtök 

 

9.00 - 10.40  A szekció: Gráfelmélet 
 Elnök: Szántai Tamás 

Bernáth Attila: Fenyők és k-fenyők lefogása 

Hujter Mihály: Gráfok végesen és végtelenül 

Krész Miklós: Kényszerkielégítési problémák és a párosítások strukturális elmélete 

Szántai Tamás, Kovács Edith: Hálózatok különböző tulajdonságainak hatása az átjárhatósági 

valószínűség becslésére 

 

9.00 - 10.40 B szekció: Döntéselmélet  
 Elnök: Fülöp János 

Bozóki Sándor, Fülöp János: Páros összehasonlítás mátrixokból számolt súlyvektorok Pareto-

optimalitása 

Ábele-Nagy Kristóf, Bozóki Sándor: A súlyvektor Pareto-optimalitása az egy elemtől eltekintve 

konzisztens páros összehasonlítás mátrixok esetén 

Kéri Gerzson: Páros összehasonlítás mátrixok osztályozása adatbázis készítésével 

Fülöp János: Hálózati optimalizálás alkalmazása preferenciasúlyok páros összehasonlítások 

segítségével történő meghatározásánál 

 

10.40 - 11.00  Kávészünet 

 

11.00 - 12.40  A szekció: Alkalmazások I.  
Elnök: Borgulya István 

Bánhelyi Balázs, Szekeres Gábor, András Szenes, Csete Mária, Csendes Tibor, Lévai Balázs, 

Zombori Dániel, Mester Abigél: Optimalizálási eljárás fejlesztése komplex nanofotonikai 

problémára 

Borgulya István: Heurisztika a 2D lap-pakolási problémára quillotine feltétellel 

Tóth Attila: Nyomtatott áramkörök összeszerelésének optimalizálása több terméktípus esetén 

Csendes Tibor, Bársony István, Szalay István: Optimalizálás a műtéti tervezésben 

 

11.00 - 12.40  B szekció: Alkalmazások II.  
Elnök: Vörös József 

Rappai Gábor, Vörös József: Folyamat minőség és sorozat nagyság JIT környezetben 

Dobos Imre, Vörösmarty Gyöngyi: Zöld beszállító értékelés a közös súlyok meghatározásával 

egy DEA modellben 

Dobos Imre, Grigory Pishchulov: Hányszor újítsunk fel egy használt terméket egy visszutas 

logisztikai modellben? 

Bajalinov Erik, Dobos Imre, Duleba Szabolcs: Vállalati krízishelyzetek felismerése a 

termelésben DEA-típusú modellekkel 
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12.45 - 14.15  Ebéd 

 

14.15 - 14.55  Plenáris előadás 
 Elnök: Jordán Tibor 

Kis Tamás: Gépütemezés termelő és fogyasztó feladatokkal 

 

15.00 - 16.40  A szekció: Implementációk  
Elnök: Galambos Gábor 

Mészáros Csaba: Implementáció és hardware kölcsönhatása a belső pontos algoritmusokban 

Molnár-Szipai Richárd, Illés Tibor: Primál MBU-szimplex algoritmus maximális folyam 

feladaton 

Békési József, Galambos Gábor: Mátrix transzponálás buszokkal rendelkező mesh-

architektúrában 

Koppány Krisztián, Hajba Tamás: Hibrid regionális input-output modellek kiegyensúlyozási 

problémái: lehetséges megoldások a GyőRIO modellben 

 

15.00 - 16.40  B szekció: Alkamazások III. 
 Elnök: Kosztyán Zsolt Tibor 

Hajdu László, Krész Miklós, Tóth Attila: Gráfszínezésen alapuló heurisztikus megoldások a 

műszakkiosztási feladat megoldására  

Árgilán Viktor, Balogh János, Dávid Balázs, Krész Miklós: Ütemezési problémák elemi 

módszertani megközelítése 

Kosztyán Zsolt Tibor, Németh Anikó, Kovács Zoltán: Karbantartási projektek mátrixos-alapú 

tervezése 

Kosztyán Zsolt Tibor: Projektek mátrix-alapú kockázat-elemzése 

 

16.40 - 17.00  Kávészünet 

 

17.00 - 18.40  A szekció: Közösségi döntések  
Elnök: Tasnádi Attila 

Tasnádi Attila: Választókerület-szabdalással kapcsolatos bonyolultságelméleti kérdések 

Csató László: Többség vagy arányosság: egy vegyes választási rendszer matematikai modellje 

Burka Dávid: Közösségi döntések neurális hálókkal 

Csercsik Dávid: Egy energiapiaci kombinatorikus aukció hálózati korlátozásokkal 
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17.00 - 18.40  B szekció: Alkalmazások IV. 
Elnök: Kis Tamás 

Horváth Markó, Kis Tamás: Több-depós integrált jármű- és vezető ütemezés 

Békési József: Valósidejű útvonalkeresés nagyméretű tömegközlekedési hálózaton 

Nagy Balázs: Gépi látáson alapuló tájékozódás természetes környezetben 

Dávid Balázs, Krész Miklós: Jármű-hozzárendelés a helyközi és távolsági buszközlekedés 

hosszú távú tervezésében  

 

19.30  Vacsora 
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2015. június 12., péntek 
 

9.00 - 10.40  A szekció: Közgazdasági modellezés II.  
Elnök: Bessenyei István 

Kovács Kristóf, G.-Tóth Boglárka: Minőségi változóval kibővített Stackelberg elhelyezési 

probléma hálózatokon 

Bessenyei István: Endogén korrupció 

Berlinger Edina, Lovas Anita, Juhász Péter: Az állami támogatás hatása a projekt- 

finanszírozásra erkölcsi kockázat és pozitív externáliák mellett 

 

9.00 - 10.40  B szekció: Döntéstámogatás  
Elnök: Temesi József 

Temesi József: Interaktív eljárások a páros összehasonlítási mátrixok elemeinek 

meghatározására 

Németh Zoltán: A nem teljesen kitöltött páros összehasonlítás mátrixokra vonatkozó 

súlyszámítási algoritmusok online implementációja 

Csáji Balázs Csanád: Nem-aszimptotikus konfidencia-halmazok GARCH folyamatok QML 

becsléseihez 

Reicher Regina: CRM informatikai megoldás sikeres bevezetésének vizsgálata 

 

10.40 - 11.00  Kávészünet 

 

11.00 - 12.40  A szekció: Optimalizálás  
 Elnök: Csendes Tibor 

Pál László, Csendes Tibor: Egy módosított helyi kereső eljárás vizsgálata 

Vinkó Tamás, Gelle Kitti: Globális optimalizálási feladatok hálózata 

Burai Pál: Általánosított konvexitás és az optimalizálás kapcsolata 

 

11.00 - 12.40  B szekció: Alkalmazások V. 
Elnök: Bertók Botond 

Bertók Botond, Frits Márton, Szili László: Gyártásütemezési feladatok megoldása időkorlátos 

folyamatszintézissel 

König Éva, Süle Zoltán, Bertók Botond: Ellátási láncok tervezése kétlépcsős P-gráf modell 

alkalmazásával bizonytalan paraméterek mellett 

Baumgartner János, Süle Zoltán, Frits Márton, Tarczali Tünde: Üzleti folyamatok P-gráf alapú 

optimalizálása erőforráskorlátok figyelembevételével 

Bóna Péter: Stratégiai válaszok a változásokra a kiemelkedő teljesítmény érdekében 

 

12.45 - 14.00  Ebéd  
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A súlyvektor Pareto-optimalitása az egy elemtől eltekintve 
konzisztens páros összehasonlítás mátrixok esetén 
 

Ábele-Nagy Kristóf1, Bozóki Sándor2 
1
 Budapesti Corvinus Egyetem,     kriszo_5@yahoo.de 

2
 MTA SZTAKI, Budapesti Corvinus Egyetem,     bozoki.sandor@sztaki.mta.hu 

 

A többszempontú döntések elméletében és gyakorlatában nagy népszerűségnek örvend a 

páros összehasonlítás mátrixok alkalmazása, mert a döntéshozó preferenciáinak 

számszerűsítéséig egyszerű kérdések sorozatán keresztül jutunk el. A döntéshozó által 

kitöltött mátrixból távolságminimalizáló módszerekkel, vagy a jobb oldali sajátvektor 

kiszámításával adódó közelítést súlyvektornak nevezzük. Egy súlyvektor Pareto-optimális, 

ha az egyes koordinátapárok hányadosaiból kapott közelítés nem javítható úgy, hogy 

eközben legalább egy másik mátrixelem közelítése nem romlana. Noha a páros 

összehasonlítás mátrixok vizsgálata közel negyven éve tart, csak 2006-ban mutatták meg, 

hogy a sajátvektor nem mindig Pareto-optimális. Ezen felismerés által motiválva azt 

bizonyítjuk be az előadásunkban, hogy a páros összehasonlítás mátrixok egy speciális 

osztályán, amikor a mátrix csak egyetlen elemben és reciprokában tér el a konzisztenstől, a 

sajátvektor Pareto-optimális. A sajátvektor Pareto-optimalitására tehát egy elégséges 

feltételt adunk. Az előadást a szükséges és elégséges feltételek megadásával, mint nyitott 

kérdéssel zárjuk. 
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Ütemezési problémák elemi módszertani megközelítése 
 

Árgilán Viktor1, Balogh János2, Dávid Balázs3, Krész Miklós4  
1
 Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar,     gilan@jgypk.u-

szeged.hu 
2-4

 Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar      

     {balogh, davidb, kresz}@jgypk.u-szeged.hu 

 

Egyes gyakorlati, optimalizálási problémák sokszor elemi kombinatorikus feladatokra 

vezetnek. Ezek megoldási módszerei, mint az esettanulmányunkban szereplő feladatoké is, 

gyakran matematikai programozási technikák alkalmazását igénylik, amely a felsőfokú 

oktatásban sok képzésben megjelenik. Célunk olyan gyakorlati feladatok, példák 

megadása és ezek elemi megoldása, amelyekkel a valós életbeli problémákat közel hozzuk 

az elemi szinten tárgyalt témakörökhöz is (pl. középiskolás szakkörök, felsőoktatási 

szakképzések stb), ezért vesszük ezt módszertani esettanulmány vizsgálata alá. 

A módszertani megközelítés célja, reményeink szerint jövőbeni haszna is lehetne, 

hogy alacsonyabb szintű oktatásban is kedvet adjon a gyakorlatorientált, de elméleti 

hátteret is igénylő feladatokkal való foglalkozáshoz, azok megoldásához (adott esetben a 

magas szintű elméleti háttér részletes ismerete nélkül). 

Egy esettanulmány kapcsán az egydepós jármű-ütemezési feladat (Single Depot 

Vehicle Scheduling Problem, SDVSP) megoldását elemezzük. A feladat úgy fogalmazható 

meg, hogy adott egy tömegközlekedési menetrend (pl. egy város összes napi buszjáratai), 

kezdő- és befejező időpontjaikkal és állomásaikkal, valamint a két állomás közötti (utas 

nélkül) átjutáshoz szükséges idők (azaz a rezsijáratok időbeli hosszai). A feladatról 

Bertossi és szerzőtársai megmutatták [1], hogy egy teljes páros gráf minimális súlyú teljes 

párosítására vezethető vissza, valamint a jelen szerzők 2014-ben [2] a járművek számának 

minimalizálására vonatkozó modellt definiáltak egy (nem teljes, súlyozatlan) páros gráf 

maximális elemszámú párosításával. 

Esettanulmányunkban elemi úton modellezzük, és megoldjuk a kapcsolódó 

feladatokat, továbbá vizsgálataink eredményeit és kiterjesztéseit mutatjuk be.  

 

Hivatkozások 

[1] Bertossi, A., Carraresi, P., and Gallo, G., On Some Matching Problems Arising in 

Vehicle Scheduling Models, Networks, Vol. 17 (1987), 271-281. 

[2] Árgilán, V.S., Balogh, J., and Tóth, A., The basic problem of vehicle scheduling can be 

solved by maximum bipartite matching, Proceedings of the 9th International Conference 

on Applied Informatics, submitted, 2014. 

  



XXXI. MAGYAR OPERÁCIÓKUTATÁSI KONFERENCIA 

14 

Vállalati krízishelyzetek felismerése a termelésben DEA-
típusú modellekkel 
 

Bajalinov Erik1, Dobos Imre2, Duleba Szabolcs3 

1,3
 Nyíregyházi Főiskola, Gazdálkodástudományi Intézet,  

2
 BCE Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék,     imre.dobos@uni-corvinus.hu 

 

Vállalati csőd-, vagy krízishelyzetek elemzése a magyar gazdálkodástani irodalomban 

viszonylag hosszú múltra tekint vissza. (Virág (2011): Pénzügyi elemzés, csődelőrejelzés, 

Kossuth) A felhasznált adatállomány jórészt a mérlegbeszámolókra (mérleg és 

eredménykimutatás) alapszik. Ez azt jelenti, hogy a krízishelyzet felismerése a vállalat 

egészére vonatkozik. 

Dolgozatunkban arra teszünk kísérletet, hogy a vállalati tevékenység (termelés, 

szolgáltatás) méréséből származó adatokra alapozva jelezzünk előre krízishelyzetet. 

A célunk eléréséhez egy esettanulmányt mutatunk be. Az adatállományunk egy 

kisvállalat 2004-2013 közötti adatait vizsgálja havi bontásban. Öt idősor állt 

rendelkezésünkre a vizsgálatok végrehajtásához: árbevétel, költségek, bér, beruházás és 

készletállomány. 

Az elemzésünkben először az öt adatállomány statisztikai tulajdonságait elemezzük 

lineáris regresszióval és faktorelemzéssel. Majd a DEA módszerével a havi adatokból a 

krízishelyzeteket tárjuk fel. 

 

  

http://scholar.google.hu/citations?view_op=view_citation&hl=hu&user=pvoYe-wAAAAJ&citation_for_view=pvoYe-wAAAAJ:_FxGoFyzp5QC
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Optimalizálási eljárás fejlesztése komplex nanofotonikai 
problémára  
 

Bánhelyi Balázs1, Szekeres Gábor, Szenes András, Csete Mária, Csendes Tibor, 
Lévai Balázs, Zombori Dániel, Mester Abigél 
1
 Szegedi Tudományegyetem,     banhelyi@inf.u-szeged.hu  

 

A kvantuminformációt hordozó infravörös egy-fotonok érzékelésére szolgáló hatékony 

detektorok optimális szerkezetének paraméterei nagyban függenek a hullámhossztól. Az 

integrált detektorok optikai tulajdonságainak kontrollálása szempontjából 3-4 féle 

plazmonikus struktúra is figyelemre méltó tulajdonságokkal rendelkezik. Ezen integrált 

struktúrák vizsgálatának területén rengeteg optimalizálási problémával találtuk szembe 

magunkat.  

Az integrált detektorok érzékenységének vizsgálatára a nanofotonikában elfogadott 

eszköz a COMSOL RF modulja. Ez egy Java alapú MATLAB-bal együttműködni képes 

modellező rendszer. A COMSOL-ban vannak beépített optimalizáló eljárások, de ezek 

képességei nagymértékben korlátozottak. A kezdeti optimalizálási feladatokat a 

MATLAB-os Global-lal végeztük el. A prezentációban erre is mutatunk példákat.  

Mivel a MATLAB-COMSOL kommunikáció egy netes szerver-kliens elven 

alapszik, így a sebessége kedvezőtlen mértékben elmarad az elvárhatótól. Továbbá 

összetettebb optimalizálási feladatok esetében a lehetőségei is elég korlátozottak. Ezért 

fejlesztjük a Global Java-s változatát és a COMSOL direkt elérését. Az ebben rejlő 

lehetőségeket is bemutatjuk az előadás során. 
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Üzleti folyamatok P-gráf alapú optimalizálása 
erőforráskorlátok figyelembevételével 
 

Baumgartner János1, Süle Zoltán2, Frits Márton, Tarczali Tünde  
1,2

 Pannon Egyetem,     {baumgartner, sule}@dcs.uni-pannon.hu 
 

Minden szervezet és vállalat számára alapvető fontosságú üzleti folyamatainak 

felügyelete, karbantartása és a felmerülő piaci igényekhez való igazítása, hiszen 

versenyképességük csak így őrizhető meg. Ezen folyamatok leképezését több grafikus 

leíró nyelv támogatja, azonban a reprezentációk egyike sem biztosítja azt a formális 

matematikai precizitású leírást, amely lehetőséget nyújt különféle optimalizálási feladatok 

vizsgálatára. Munkánkban egy módszertant dolgoztunk ki üzleti folyamatok algoritmikus 

vizsgálatához, amelynek alapját a Business Process Diagram adja [1], melyet a gazdasági 

élet szereplői gyakran alkalmaznak folyamataik bemutatására. E diagram elemei többek 

közt az erőforrások, tevékenységek és az összekötő logikai kapuk, amelyekkel leírhatók az 

üzleti folyamatok, azonban önmagában ez a leképezés algoritmikus vizsgálatokra nem ad 

lehetőséget. Az optimalizálás elvégzéséhez az üzleti folyamatok vizsgálatát 

folyamathálózat-szintézis feladatként tekintjük, megteremtve az analógiát a két 

feladatosztály között.  

Előadásunkban ismertetjük az üzleti folyamatok optimalizálása- és a 

folyamathálózat-szintézis feladatok között felírható kapcsolatot, és bemutatjuk azon 

leképezési szabályokat, amelyekkel a transzformáció elvégezhető a két feladattípus között. 

Az alkalmazott szabályok eredményeként a kiindulási feladat egy P-gráfját kapjuk [2], 

amely biztosítja az üzleti folyamatok strukturális vizsgálatát és különféle szempont 

szerinti (pl. költség, megbízhatóság, idő) optimalizálását. A tevékenységekhez rendelt 

lehetséges erőforrások, azok korlátai és a lehetséges végrehajtási sorrendek egy ütemezési 

feladatot definiálnak, amely a kiindulási gráf további kibővítését követeli meg. Az így 

kapott optimalizálási modell egy vegyes-egész értékű lineáris programozási feladat, 

amelyet a P-gráf módszertan algoritmusaival oldunk meg. A fent ismertetett feladat 

megoldására kidolgozott algoritmust, valamint a kifejlesztett szoftverrendszer segítségével 

kapott eredményeinket előadásunkban egy valós esettanulmány felhasználásával 

illusztráljuk.  

A publikáció az Európai Unió, Magyarország és az Európai Szociális Alap 

társfinanszírozása által biztosított forrásból a TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0004 

azonosítójú "Nemzeti kutatóközpont fejlett infokommunikációs technológiák 

kidolgozására és piaci bevezetésére" című projekt támogatásával jött létre. 

 

Irodalom 

[1] Object Management Group Business Process Model and Notation, www.bpmn.org 

[2] Friedler, F., K. Tarjan, Y. W. Huang, and L. T. Fan, Graph-Theoretic Approach to 

Process Synthesis: Axioms and Theorems, Chem. Engng Sci., 47, 1973-1988 (1992). 
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A mag stabilitása többoldalú hozzárendelési játékokban 
 

Bednay Dezső 

Budapesti Corvinus Egyetem,     bednay@gmail.com 
 

Neumann és Morgenstern az elosztások egy olyan halmazát tekintették egy kooperatív 

játék megoldásának (stabil halmazának), amelyben semelyik két elosztás nem dominálja 

egymást (belső stabilitás), ugyanakkor együttesen dominálják az összes, halmazon kívüli 

elosztást (külső stabilitás). Általában nincs módszer stabil halmazok keresésére, amik 

ráadásul nagyon bonyolult szerkezetűek is lehetnek.  

A játék magja (a nem dominált elosztások halmaza) definíció szerint mindig 

teljesíti a belső stabilitást, és ha a külső stabilitást is teljesíti, abban az esetben a mag az 

egyetlen stabil halmaz. Több ismert eredmény van a mag stabilitására például minden 

konvex játék magja stabil. Hozzárendelési játékokban (olyan játékok, ahol a játékosok két 

osztályra oszthatók, eladókra és vevőkre, és csak az egy eladó-egy vevő típusú koalíciók a 

hatékonyak) a mag nemüres és pontosan akkor stabil, ha a játékot definiáló mátrix 

főátlódomináns, azaz a főátlójában szereplő összes elem egyszerre sor- és 

oszlopmaximum.  

A többoldalú hozzárendelési játékok osztályán (ahol a játékosok nem két, hanem 

több diszjunkt osztályra bonthatók, és csak az olyan koalíciók hatékonyak, amelyekben 

minden osztályból pontosan egy játékos szerepel) a mag stabilitásának nincsen ismert 

szükséges és elégséges feltétele. A főátlódominancia itt is szükséges feltétel, a kérdés az, 

hogy elégséges-e. Az egyetlen ismert eredmény, hogy a háromoldalú esetben, ha minden 

osztályban két játékos van, akkor elégséges is.  

Megmutatjuk, hogy a főátlódominancia a négyoldalú hozzárendelési játékokban is 

szükséges és elégséges feltétele a mag stabilitásának, ha minden osztályban két játékos 

van. 
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Mátrix transzponálás buszokkal rendelkező mesh-
architektúrában 
 

Békési József, Galambos Gábor 

SZTE JGYPK Informatika Alkalmazásai Tanszék,     {bekes, galambos}@jgypk.u-szeged.hu 

 

A mátrix transzponálás egy olyan permutációs eljárás, amelyet gyakran használunk 

különböző matematikai és operációkutatási feladatok megoldása során. A lineáris 

egyenletrendszerek, a parciális differenciálegyenletek és a Fourier analízis csak néhány 

példa az alkalmazási területek széles skáláján. A párhuzamos számításokra alkalmas egyik 

legjobban elterjedt számítógépes architektúrákat a 2. és a 3-dimenziós mesh topológiák 

alkotják. 2-dimenziós topológiájú processzorokat mind az Intel (Delta, Paragon), mind az 

IBM (Victor) is gyárt, 3-dimenziós mesh-architektúrákat fejlesztettek a 2000-es évek 

elején az MIT-n. Az első generációs – tisztán a processzorok összekötésén alapuló – 

mesh-architektúrákat az elmúlt évtizedben fokozatosan váltották fel azok a mesh-

architektúrák, amelyek vagy „store-and-forward” típusú adat-továbbítást használnak 

„féreglyukon” át, vagy sor- és oszlopbuszokat alkalmaznak a távoli processzorok közötti 

információk továbbítására.  

Ebben az előadásban a mátrix-transzponálási probléma megoldását vizsgáljuk a 

sor- és oszlop-buszokkal rendelkező 2- és 3-dimenziós mesh-architektúrájú számítógépes 

környezetben. Bár a feladat lineáris időben kezelhető, mégsem mellékes, hogy mekkora a 

minimális lépésszám abban az esetben, ha egy lépésben a mesh architektúrában 

szomszédos processzorok mellett a buszokkal összekapcsolt processzorok is cserélhetnek 

üzenetet. A cikkben először a 2-dimeniós esetre adunk egy 0,45n alsó korlátot a 

lépésszámra, majd megadunk egy algoritmust, amelynek lépésszáma 0,5n + 9. Ezután 

bebizonyítjuk, hogy az alsó korlát érvényes marad a 3-dimenziós esetben is. 
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Valósidejű útvonalkeresés nagyméretű tömegközlekedési 
hálózaton 
 

Békési József 

SZTE JGYPK Informatika Alkalmazásai Tanszék,     bekesi@jgypk.u-szeged.hu 

 

Manapság egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a különböző útvonalkereső 

alkalmazások, amelyek az egyéni közlekedéstől a tömegközlekedésig sok területen 

alkalmazhatók. Ezen alkalmazások közös sajátossága, hogy az utazási lehetőségeket egy 

speciális, általában irányított gráffal reprezentálják. Speciálisan tömegközlekedésnél a gráf 

általában a megállókat és a közöttük lévő utazási lehetőségeket modellezi. A gráf csúcsai a 

járművek megállóit, az élek a közlekedési módokat jelentik. Általában többféle lehetőség 

van eljutni egy fizikai helyről a másikra, ez főképp járművel történő utazással lehetséges, 

de sok esetben gyaloglásra is van mód. Ezen modellek sajátossága, hogy ha az összes 

közlekedési lehetőségek szeretnénk modellezni például egy régióban, akkor a gráf igen 

nagyméretű lehet. A felhasználói igények viszont azt kívánják, hogy egy ilyen rendszer 

nagyon rövid idő alatt képes legyen akár több utazási alternatíva megadására is. Bár a 

legrövidebb utak keresésére rendelkezésünkre állnak jól ismert, hatékony módszerek, mint 

például a Dijkstra-algoritmus és annak különböző változatai, nagyméretű gráfokon valós 

időben történő alkalmazásuk komoly algoritmustervezési és implementálási kihívást 

jelenthet. Előadásunkban bemutatunk egy olyan módszert, illetve egy ezt alkalmazó 

tömegközlekedési információs rendszert, amely képes egy kb. 12000 csúcsot és több mint 

6 millió élt tartalmazó gráfban valós időben történő hatékony legrövidebb-út keresésre. A 

gráf két ország egy-egy régiójának egyesített adatbázison alapuló tömegközlekedési 

lehetőségeit modellezi a gyalogos, illetve helyi közlekedéstől a távolsági utazásokig. A 

fejlesztés a HUSRB/1203/112/246/01 számú, Európai Unió által finanszírozott Magyar-

Szerb IPA projekt támogatásával valósult meg. 
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Az állami támogatás hatása a projektfinanszírozásra 
erkölcsi kockázat és pozitív externáliák mellett 
(szerződéselméleti megközelítés) 
 

Berlinger Edina1, Lovas Anita, Juhász Péter 
1 BCE, MTA KRTK,     edina.berlinger@uni-corvinus.hu 

 

Elméletben és gyakorlatban is tisztázatlan az a kérdés, hogy az állami támogatásnak mi a 

hatása a vállalkozó viselkedésére és ezen keresztül a gazdasági növekedésre. Abban 

viszonylag nagy az egyetértés, hogy az állami jelenlét a finanszírozásban rontja az 

ösztönzőket, de abban már megoszlanak a vélemények, hogy az externális hatások 

figyelembe vételével az állami támogatások eredője nem válik-e mégis pozitívvá. Számos 

szerző foglalkozik azzal a kérdéssel is, hogy az egyes támogatási formák 

(visszatérítendő/vissza nem térítendő, kezdeti/utólagos, feltételes/feltétel nélküli) közül 

melyik az optimális. Mi egy háromszereplős (állam, vállalkozó, magánfinanszírozó) 

modell keretében megmutatjuk, hogy egyszeres erkölcsi kockázat és pozitív externáliák 

mellett az állami támogatás egyértelműen értéket teremt, sőt, a helyesen megtervezett 

támogatási rendszer nem rontja, hanem kifejezetten javítja az ösztönzőket, ezáltal nem 

kiszorítja, hanem katalizálja a magánfinanszírozást. A konkrét támogatási forma 

megválasztása azonban semleges, mivel optimumban ugyanazt a jóléti hatást lehet elérni 

mindegyikkel. Kivétel ez alól a minden esetben visszatérítendő állami hitel, mert annak 

semmiféle gazdaságélénkítő hatása nincs a modell keretei között.  
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Fenyők és k-fenyők lefogása  
 

Bernáth Attila  

MTA-ELTE Egerváry Jenő Kombinatorikus Optimalizálási Kutatócsoport,     bernath@cs.elte.hu  

 

Adott egy irányított gráf és az éleknek költsége. A gráfelmélet egyik jól ismert eredménye 

(lásd pl. Fulkerson) azt mondja ki, hogy ebben tudunk keresni polinom időben minimális 

összköltségű feszítő fenyőt (feszítő fenyőn egy olyan irányított feszítő fát értünk, ahol 

minden pont befoka legfeljebb 1). Ezt általánosítva Edmonds adott hatékony algoritmust 

olyan élhalmaz keresésére, amely k éldiszjunkt feszítőfenyő uniója (röviden: k-fenyő), és 

az ilyenek közül is a lehető legkisebb az összköltsége. Ezeknek a feladatoknak tekintjük a 

lefogási változatát: keressünk minimális méretű élhalmazt, amely metsz minden optimális  

k-fenyőt. A kérdést k = 1 esetén Kamiyama vetette fel, és sikerült részeredményeket 

elérnie a megválaszolásában. Ezt a feladatot sikerült Pap Gyulával megoldanunk a k = 1 

speciális esetben, illetve abban a speciális esetben, amikor minden él költsége ugyanaz a 

szám. A feladatoknak tekinthetjük a súlyozott változatát is, amikor az irányított gráf 

élhalmazán egy költségfüggvény és egy (nemnegatív) súlyfüggvény is adva van (ezek 

egymástól teljesen függetlenek), a feladat pedig minimális súlyú élhalmazt keresni, amely 

lefog minden minimális költségű k-fenyőt. A k = 1 esetben ezt is sikerült kezelni, azonban 

a másik esetben (azaz konstans költségfüggvény esetén) már csak fix k-ra polinomiális 

algoritmust sikerült adni.  
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Gyártásütemezési feladatok megoldása időkorlátos 
folyamatszintézissel 
 

Bertók Botond1, Frits Márton, Szili László 
1
 Pannon Egyetem, Rendszer- és Számítástudományi Tanszék     bertok@dcs.uni-pannon.hu 

 

Szakaszos gyártási feladatok nagyon gyakoriak az iparban, különösen igaz ez 

Magyarországon, ahol az összeszerelő- és járműipar van túlsúlyban. Szakaszos 

gyártórendszerek ütemezésének célja meghatározni, hogy a gyártás folyamán 

végrehajtandó feladatokat mely berendezések milyen sorrendben hajtsák végre. Az 

ütemezési döntések három területre terjednek ki. Első a folyamat alternatív lépései közötti 

választás rugalmas recept esetén. Második minden lépés megvalósítására berendezések 

kijelölése. Harmadik pedig az egyazon berendezés által végrehajtandó lépések 

sorrendjének vagy időzítésének megadása. A háromféle döntés különböző döntéstámogató 

módszerek esetén történhet egyszerre vagy egymás után. 

Az előadásban egy P-gráf módszertanra épülő szuperstruktúra szemléletű módszert 

adunk a feladat globálisan optimális megoldásának meghatározására. Az ütemezési 

feladatot időkorlátos folyamatszintézis feladatként formalizáljuk és oldjuk meg támogató 

szoftverrel. A módszer többféle tárolási stratégiát és a tevékenységek elosztott 

megvalósítását is támogatja. 
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Endogén korrupció 
 

Bessenyei István 

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar,     essenyei@ktk.pte.hu 

 

A zárt gazdaság endogén növekedési modelljébe vezetjük be a korrupciót, az ábrán látható 

módon. Modellünkben csak azok a gazdasági szereplők jelennek meg, akik közvetve vagy 

közvetlenül képesek a korrupciót befolyásolni. Mivel a likviditáskorlátos háztartások nem 

ilyenek, figyelmen kívül hagyjuk őket. Hasonló okok miatt, az AK-modellek logikáját 

követve, a tőke fogalmát az emberi tőkére is kiterjesztjük. A piaci szereplők viselkedését a 

szokott módon, egy optimális irányítási probléma alapozza meg. Megvizsgáljuk, hogy 

milyen esetben érinti a korrupció erősödése a homogénnek feltételezett piaci szereplőket 

előnyösen, s milyen esetben érinti őket hátrányosan. Az előadás fő újdonsága, hogy a 

mikro-szinten kapott eredményeket a korrupció elterjedtségének magyarázatához 

használjuk fel. Egy síkbeli dinamikus rendszer segítségével értelmezzük a korrupciós 

index (CPI) egyensúlyi értékét, és megmutatjuk az egyensúlyi helyzet stabilitását. 

Megvizsgáljuk, hogy ez az egyensúlyi érték milyen feltételek teljesülése esetén zérus, és 

miért nehéz a kormányzat számára ezen feltételek biztosítása. 
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Stratégiai válaszok a változásokra a kiemelkedő 
teljesítmény érdekében 
 

BónaPéter  

Pannon Egyetem,     hunpoto@gmail.com 

 

A sikeres működéshez szükséges eszközök nagyban függnek az aktuális kortól és 

környezettől. Az idők folyamán mindig más volt a siker legfőbb kulcsa. A gazdasági világ 

gyorsulása, a távolságok jelentéktelenné válása miatt ez a kulcs azonban egyre 

összetettebb, bonyolultabb lett. A nemrég bekövetkezett gazdasági krízis hatására pedig 

már egy rendkívül törékeny rendszerben kell a vállalatoknak életben maradni. Így kiemelt 

szerepe van annak, milyen eszközök segítségével lehet fennmaradni, és a belső 

képességekből, piaci lehetőségekből még többet kihozni. Ezáltal nagy jelentőség hárul 

olyan, időszaktól független, általános tényezőre, mint a stratégia. Arra, hogy miként 

történik a kulcskompetenciák hasznosítása annak érdekében, hogy a vállalat fenntartható 

versenyelőnyre tegyen szert. Meghatározó tehát, hogy egy szervezet miként használja fel a 

belső képességeit, és miként reagál a külső kihívásokra. A kutatás stratégiai hatásokat 

vizsgáló szegmensének célja egy olyan modell kidolgozása, amely megmutatja miképpen 

hatnak a stratégiai sikertényezők a teljesítményre. Ehhez célkeresztben a 

feldolgozóiparban érdekelt vállalatok állnak. Először a kutatás faktoranalízis segítségével 

azonosítja a vizsgálatba bevont, befolyásoló stratégiai sikertényezőket. A teljesítmény 

vizsgálata minden érintett irányában – az elsők között a fenntarthatósági nézőpontot is 

bevonva – megtörténik balanced scorecardot használva. A tanulmány a faktoranalízissel 

kapott elemek kiemelkedő teljesítményre vonatkozó hatásait útelemzéssel és logisztikus 

regresszióval modellezi és tárja fel. Ennek eredményeképpen láthatóvá válik, hogy mely 

stratégiai megoldások, tevékenységek generálnak jobb teljesítményt. Így a kialakított 

modell által feltárul az, hogy a stratégiai sikertényezők miként tehetnek jobbá egy 

vállalatot, és mely érdekcsoportok elégedettségének irányában fejtik ki hatásukat 

legnagyobb mértékben. 
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Heurisztika a 2D lap-pakolási problémára quillotine 
feltétellel 
 

Borgulya István 

PTE Közgazdaságtudományi Kar,     borgulya@ktk.pte.hu 
 

Előadásunkban egy párhuzamos memetik algoritmust ismertetünk a 2D derékszögű lap-

pakolási problémára quillotine feltétellel. A párhuzamos modell egy island modell és 

minden islandon egy memetik algoritmus (MA) fut. Az MA egyedei a kész eredmények 

(layout). Az MA mutációval és különböző helyi kereső eljárásokkal csoportosítja a 

téglalapokat jobb vágási csoportokba a korábbi eredményekből. Ehhez új elhelyezési 

stratégiát, javító eljárást és újrapakoló eljárást alkalmaz.  

A szokásos benchmark tesztproblémák esetén algoritmusunk jobb eredményeket 

ért el mint a korábban publikált módszerek mind a rotáció nélküli, mind a rotációt 

megengedő probléma változatoknál. 
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Páros összehasonlítás mátrixokból számolt súlyvektorok 
Pareto-optimalitása 
 

Bozóki Sándor1, Fülöp János2 
1
 MTA SZTAKI, Budapesti Corvinus Egyetem,     bozoki.sandor@sztaki.mta.hu 

2
 MTA SZTAKI, Óbudai Egyetem,     fulop@sztaki.hu 

  

A többszempontú döntési feladatok megoldásában a szempontok fontossága és az 

alternatívák értékelése páros összehasonlításokon keresztül is számszerűsíthető. A 

döntéshozó által megadott arányok közelítésére számos módszer ismert, melyek 

összehasonlító elemzéseiből eddig – meglepő módon – kimaradt egy általunk fontosnak 

ítélt szempont: a súlyvektor hatékonysága, azaz Pareto-optimalitása. 

Egy súlyvektort Pareto-optimálisnak nevezünk, ha nem található olyan másik 

súlyvektor, amely minden mátrixelemet legalább olyan jól közelít, és legalább egy 

pozícióban szigorúan jobban. Blanquero, Carrisoza és Conde (2006) rámutatott, hogy a 

jobb oldali sajátvektor nem mindig Pareto-optimális, továbbá olyan lineáris programozási 

feladat felírását javasolták, amellyel tetszőleges súlyvektorról eldönthető, hogy Pareto-

optimális-e. 

Előadásunkban rámutatunk a Pareto-optimalitás további definícióinak 

ekvivalenciájára, valamint megvizsgáljuk a Pareto-optimalitás ellenőrzésére felírt lineáris 

programozási feladat különböző változatait. Elégséges feltételt adunk arra, hogy az 

optimális megoldás Pareto-optimális súlyvektort eredményez. Az eredményeket példákkal 

és ellenpéldákkal is szemléltetjük.  
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Lineáris optimalizáló rendszerek ritkás 
adatszerkezeteinek összehasonlító vizsgálata 
 

Böröcz Péter, Tar Péter, Maros István 

Pannon Egyetem, Rendszer- és Számítástudományi Tanszék,     {borocz, tar, maros}@dcs.uni-pannon.hu 

 

Manapság számos, teljesítmény szempontjából kritikus algoritmus alapját képezik lineáris 

algebrai műveletek. Mivel a használt lineáris algebrai kernelek tulajdonságai jelentősen 

befolyásolják ezen algoritmusok hatékonyságát, fontos a megfelelő adatszerkezetek és 

implementációk alkalmazása. Sok esetben tehát jobb teljesítmény érhető el egy, az adott 

feladat karakterisztikáit kihasználó kernel használatával. 

Ilyen karakterisztika lehet a feladat modelljei által meghatározott 

adatszerkezetekben szereplő nulla értékek magas aránya, azaz a ritkásság. A ritkásság 

számos tudományterület modelljeinek jellemző tulajdonsága. Egy ilyen tudományág a 

lineáris optimalizálás is, amely széles alkalmazási területe és gyakorlati alkalmazásának 

kihívásai miatt napjaink fontos kutatási témája. Egy lineáris programozási (LP) feladat 

megoldó szoftver adatszerkezeteinek implementációja nem triviális, számos tényező 

befolyásolja a különböző műveletek teljesítményét.  

Munkánk során feltérképeztük és elemeztük a ritkás lineáris algebrai 

adatszerkezeteknek azon kulcsfontosságú implementációs tényezőit, amelyek 

befolyásolják a különböző műveletek teljesítményét. Létrehoztuk saját LP megoldónk, a 

Pannon Optimizer lineáris algebrai kernelét, amelyhez terveztünk egy új, saját 

adatszerkezetet is, az indexelt sűrű vektort. Az elkészült lineáris algebrai kernelünk 

teljesítményét összehasonlítottuk több nyílt forráskódú ritkás lineáris algebrai könyvtárral, 

különös tekintettel a más lineáris optimalizálási megoldók kerneleire, többek között a 

széles körben használt CLP kernelével. 

„A publikáció az Európai Unió, Magyarország és az Európai Szociális Alap 

társfinanszírozása által biztosított forrásból a TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0004 

azonosítójú "Nemzeti kutatóközpont fejlett infokommunikációs technológiák 

kidolgozására és piaci bevezetésére" című projekt támogatásával jött létre.” 
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Általánosított konvexitás és az optimalizálás kapcsolata 
 

Burai Pál 

Debreceni Egyetem,     burai.pal@inf.unideb.hu 

 

A konvexitás és általánosításai fontos szerepet játszanak az optimalizálás elméletében, 

különösen a nemlineáris, globális optimalizálásban. Ezen előadás fő célja két általánosított 

konvexitási fogalom bevezetése, és az optimalizálás elméletében játszott hasznosságuk 

bemutatása. Terítékre kerül még ezen függvényosztály tagjainak vizsgálata, a közöttük 

lévő kapcsolat, és néhány optimalitási feltétel is bemutatásra kerül. 
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Közösségi döntések neurális hálókkal  
 

Burka Dávid 

Budapesti Corvinus Egyetem,     dburka001@gmail.com 

 

A szavazási paradoxonok és a közösségi döntések szavazáson keresztüli meghozatala 

miatt a szavazáselméletet egy máig népszerű kutatási terület. Az egyes szavazási eljárások 

mellett szólnak axiomatikus jellemzéseik és ellenük a különféle paradox viselkedésük. 

Borda és Condorcet több mint két évszázados vitája máig nyitott, mivel nem létezik az 

összes elvárható tulajdonságnak eleget tevő eljárás. Így többek között kialakultak a Borda-

szavazást, a páronkénti többségi szavazást, vagy a jóváhagyó szavazást támogatók köre. 

Ezért a szavazási eljárások vizsgálatát más úton közelítjük meg: az emberi agy működését 

"szimuláló" neurális hálókat kívánjuk felhasználni a szavazatok aggregálásához. Kiinduló 

pontunk, hogy adott szavazatprofil esetén a Condorcet-győztes alternatíva kiválasztása 

kívánatos, amennyiben létezik ilyen. E természetes, mások által is alkalmazott kiinduló 

pont számos preferenciaprofil esetén meghatározza a közösségi döntést. Ezért épp ezen 

adathalmazt választjuk az ellenőrzött tanulás modellkeretében tanulási halmaznak, majd 

neurális hálók segítségével meghatározzuk a közösségi döntést. A betanult eljárás 

hasonlóságát ismert választási eljárásokkal statisztikailag teszteljük. 
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Nem-aszimptotikus konfidencia-halmazok GARCH 
folyamatok QML becsléseihez 
 

Csáji Balázs Csanád 

MTA SZTAKI,     balazs.csaji@sztaki.mta.hu 

 

GARCH (Generalized Autoregressive Conditionally Heteroscedastic) folyamatok széles 

körben elterjedtek a pénzügyi matematikában, pl. a volatilitás klaszterezettség (volatility 

clustering) modellezésére [2, 6]. Ezen nemlineáris idősor modellek egyik legelterjedtebb 

becslési módszere a QML (Quasi-Maximum Likelihood) becslés, amely gyenge feltételek 

mellett erősen konzisztens és aszimptotikusan Gauss eloszlású [1, 7]. 

Gyakran, a pontbecslések köré – mint amilyen a QML becslés is – megadott 

valószínűségű konfidencia tartományt is szeretnénk konstruálni, amelyek különösen 

fontosak, pl., kockázatkezelési vagy robosztus megközelítések számára. A tipikus módszer 

konfidencia-halmazok építésére, ha a becslés határeloszlását használjuk – ami Gauss a 

QML becslés esetén – és ennek segítségével definiálunk egy konfidencia-halmazt, amely 

tipikusan a becslés körül a határeloszlás skálázott inverz kovariancia-mátrixával definiált 

ellipszoid [10]. Ezek azonban véges minták esetén csak közelítő megoldások, konfidencia 

valószínűségük nem garantált.  

Ebben az előadásban a nemrég kifejlesztett SPS (Sign-Perturbed Sums) algoritmus 

[3, 4, 5, 8, 9, 12] egy továbbfejlesztését mutatom be, amely képes nem-aszimptotikus, 

egzakt konfidencia valószínűséggel rendelkező, eloszlás-független konfidencia-

halmazokat építeni GARCH folyamatok QML becslései köré, bármilyen megadott 

(racionális) valószínűséghez. Az említett SPS algoritmus ilyen konfidencia-halmazokat 

általános lineáris (dinamikus) rendszerekhez tud konstruálni, és a normálegyenletek előjel-

perturbációján alapul, amelynek segítségével – a bootstrap [11] típusú módszerekhez 

hasonlóan – alternatív mintákat épít, feltételezve, hogy a folyamatot hajtó zaj független 

valószínűségi változókból áll és minden marginális eloszlás szimmetrikus. 

Az SPS módszert azonban nem lehet közvetlenül alkalmazni GARCH 

folyamatokra, mivel, (i) azt lineáris rendszerekhez tervezték és a GARCH folyamatok nem 

lineárisak; valamint (ii) az SPS egy kvadratikus hibafüggvény minimalizálásával definiált 

– pl., LS (least-squares) – becslés köré építi a konfidencia-halmazokat, nem a QML 

becslés köré; és (iii) a reziduálisok előjel-perturbációja nem eredményez alternatív 

(variancia) trajektóriákat GARCH esetben. Az előadásban javasolt továbbfejlesztés a score 

függvény (log-likelihood gradiense) perturbálásán alapul, amelyben a becsült 

reziduálisoknak nem az előjeleit perturbáljuk, hanem véletlenszerűen átrendezzük 

(permutáljuk) oket. Ehhez a módszerhez nem szükséges a zaj eloszlások 

szimmetrikusságának feltételezése, viszont a zajnak független azonos eloszlásúnak (i.i.d.) 

kell lennie, ami azonban egy standard feltevés GARCH folyamatoknál. Bizonyítható, hogy 

így egzakt, eloszlás-független konfidenciahalmazokhoz jutunk véges minták esetén is. Az 

eloadás néhány szimulációs kísérlet bemutatásával zárul.  
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Többség vagy arányosság: egy vegyes választási rendszer 
matematikai modellje 
 

Csató László 

Budapesti Corvinus Egyetem Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék és MTA-BCE 

„Lendület” Stratégiai Interakciók Kutatócsoport,     laszlo.csato@uni-corvinus.hu 

 

Az előadás egy vegyes választási rendszer olyan általános modelljét vizsgálja, mely 

kompenzációs mechanizmusa révén a tiszta többségi és a teljesen arányos kimenetel 

közötti bármely végeredmény előállítására alkalmas. Az elemzés fókuszában három 

lehetséges korrekciós eljárás különbségei állnak. Szimulációs, illetve egyszerű esetekben 

analitikus eszközökkel megmutatjuk, hogy két párt esetén bizonyos mértékű átváltás 

figyelhető meg a várható szavazatarány és a többség megszerzésének valószínűsége 

között. A kompenzáló módszerek a manipulációs technikák tekintetében is eltérnek 

egymástól. 

Modellünket a 2014-es parlamenti választás segítségével illusztráljuk. A 

hipotetikus eredmények alapján a korrekciós mechanizmus önmagában nem, csak a listás 

és egyéni mandátumok arányával együtt értékelhető. Ennek módosításával a három 

vizsgált eljárás lényegében ekvivalenssé tehető. 
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Optimalizálás a műtéti tervezésben 
 

Csendes Tibor1, Bársony István, Szalay István 
1 Szegedi Tudományegyetem,     csendes@inf.u-szeged.hu 

 

A daganatos betegségek kezelésre való brachyterápia egy nehéz diszkrét geometriai 

optimalizálási feladatra vezet, amely közel áll a kör- illetve gömbpakolási, illetve fedési 

feladatokhoz. A legutóbbi konferencián ismertetett feladatra vonatkozó újabb 

eredményeinkről számolunk be az optimális gömbfedés, az optimális szabályos 

gömbfedés és fejlett globális optimalizálási eszközök bevetésével. 
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Egy energiapiaci kombinatorikus aukció hálózati 
korlátozásokkal 
 

Csercsik Dávid 

MTA KRTK,     csercsik.david@krtk.mta.hu 

 

Egy energiapiaci modellt tekintünk, ahol a termelők versenyeznek a fogyasztók 

ajánlataiért. Marginálisan csökkenő termelési költség (avagy konkáv termelési 

karakterisztika) feltételezése mellett minden generátor a termelési kapacitásainak teljes 

kihasználásában érdekelt. 

Ilyen esetekben a kombinatorikus aukció kézenfekvő megközelítés. Másrészről a 

nagyfeszültségű hálózat korlátozott átviteli kapacitása további korlátozásokat jelent a 

probléma szempontjából. Az eredő modellben megvizsgáljuk a termelők illetve 

fogyasztók együttműködésének hatásait is. 

 

  



XXXI. MAGYAR OPERÁCIÓKUTATÁSI KONFERENCIA 

35 

A mikroszimuláció alkalmazási lehetőségei a döntés 
előkészítési munkában 
 

Csicsman József  

Calculus Kft.,     csicsman@calculus.hu 

 

A kormányzati, a pénzintézeti, a telekommunikációs döntések előkészítési munkájában a 

mikroszimulációs módszertan hatékony eszköz lehet azzal, hogy módot ad az intézkedések 

hatásainak előrejelzésére a modern matematikai és számítástechnikai eszközök 

felhasználásával.  

Azzal, hogy ez az eszköz a mikroegyedek adatait az idő függvényében írja tovább, 

csak nagy elemszámú sokaságokra alkalmazható. A lakosságra, a kisvállalkozásokra ható 

intézkedések várható hatásait, az ügyfelek a meglevő vagy az új termékekkel kapcsolatos 

viselkedési szokásait vizsgálhatjuk segítségével. (A lakosság a vállalatok, illetve az 

ügyfelek száma már elegendően nagy, hogy a módszertant biztonságosan 

alkalmazhassuk.) 

A modellezésre használható alapsokaság adatai vagy az állami adatforrásokból, 

KSH, NAV,… illetve az vállalkozások saját adatforrásaiból alakíthatók ki. Általában a 

Statistical Matching módszertanával létre kell hozni egy un. kutató állományt, mely 

alkalmas a vizsgált probléma szimulációs eszközökkel való továbbvezetésére.  

Nagy kérdés, hogy a módszertan alkalmazásához szükséges nagyméretű és a 

modellezésre alkalmas minőségű adatállományok rendelkezésre állnak-e. Az előadásban a 

KSH kutatószoba használatának tapasztalatait is ismertetem. 

A mikroszimulációs módszertan segítségével, számítógépes technikával 

ellenőrizhetjük a döntések várható hatásait, így nem csak utólag a lakosságra, a 

gazdálkodó szervezetekre, a termékek elfogadására ható esetleges negatív események után 

kell korrigálni döntéseket. (A számítógépes kísérletezés sokkal kevesebb kárt okoz, mint a 

lakosságra, vagy a gazdálkodókra ható esetleges rossz döntés). Az egyszerű Excel táblák 

továbbszámítása helyett sokkal mélyebb szintű eredményeket adhat a módszertan. 

A módszertan megvalósítására kifejlesztettünk egy un. Mikroszimulációs 

keretrendszert, melyet a felhasználó modellezéssel foglalkozó munkatársai 

megtanulhatnak. A modellezők a rendszert önállóan használhatják, így bizalmas 

elképzelések a külső szakemberek számára ismeretlenek maradhatnak. Külső segítség csak 

a módszertan karbantartásához, a szükséges adat előkészítő feladatokat végrehajtásához 

szükséges.  

Az előadásban megadom a módszertan rövid leírását, annak nemzetközi és hazai 

alkalmazásait, illetve információkat adok a módszertan megvalósításának számítógépes 

lehetőségeiről. Részletesen beszámolok a gyakorlati alkalmazásokról és az egyetemi 

környezetben végzett kutatómunkákról. 

 

  

mailto:csicsman@calculus.hu


XXXI. MAGYAR OPERÁCIÓKUTATÁSI KONFERENCIA 

36 

Decentralizált klíring pénzügyi hálózatokban  
 

Csóka Péter1, P. Jean-Jacques Herings 
1
 BCE,     peter.csoka@uni-corvinus.hu 

 

Tekintsünk egy olyan helyzetet, amelyben a szereplőknek (bankoknak, vállalatoknak, 

szervezeteknek, egyéneknek, stb.) kölcsönös pénzügyi követeléseik vannak egymással 

szemben. 

Az ilyen körbetartozásos helyzetekben egy fizetési mátrix azt mutatja meg, hogy a 

legkisebb elszámolási egységben (cent, 5 cent stb.) mérve ki mennyit fizet a többieknek. 

Egy fizetési mátrix klíringmátrix, ha teljesíti a korlátolt felelősséget és a hitelezők 

elsőbbségét. A dolgozatban a Tarski fixpont tétel segítségével belátjuk, hogy létezik egy 

minimális és egy maximális klíringmátrix. Leírunk egy olyan decentralizált klíring 

eljárást, amely véges lépésben konvergál a minimális klíringmátrixhoz. 
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Jármű-hozzárendelés a helyközi és távolsági 
buszközlekedés hosszú távú tervezésében  
 

Dávid Balázs, Krész Miklós  

Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Informatika Alkalmazásai 

Tanszék,     {davidb, kresz}@jgypk.u-szeged.hu  

 

A közlekedési társaságok általában egy hosszabb tervezési időszakra elkészített ütemezés 

alapján hajtják végre napi teendőiket. Az egyes napok különböző naptípusokhoz (pl. 

szabadnap) vannak rendelve, és az azonos naptípussal rendelkező napokhoz ugyanaz az 

elméleti terv tartozik. Egy ilyen elméleti ütemezés megadja, hogy mely járatok tartoznak 

azonos eszközhöz, és milyen sorrendben kerülnek végrehajtásra, de naptól függően más 

konkrét eszköz is végrehajthatja az ilyen eszközműszakokat.  

Előadásunkban azt vizsgáljuk, hogy a fenti elméleti ütemezések alapján milyen 

módon oldható meg a tervezési időszak egyes napjain a járművek forgalomba állítása. A 

tervezési időszak minden napjához tartozó eszközműszakokhoz konkrét buszt kell 

rendelni. Egy busz kiválasztásakor figyelni kell arra, hogy a jármű minden feltétel alapján 

képes legyen végrehajtani a műszakot, és emellett minimális költséggel történjen meg a 

hozzárendelés. Ezen felül további jármű-specifikus korlátozó feltételeket is figyelembe 

kell vennünk (pl. a jármű rendszeres műszaki vizsgálata). Mivel helyközi és távolsági 

közlekedést vizsgálunk, ezért azt is meg kell határoznunk, hogy az egyes eszközök két nap 

között milyen garázsban töltik az éjszakát, mert általában túl nagy költséggel járna a 

kiindulási helyükre visszaküldeni őket.  

A fenti problémára hálózat alapú matematikai modellt adunk. A feladat megoldását 

mind matematikai programozási módszerek, mind heurisztikus algoritmusok segítségével 

vizsgáljuk, és előadásunkban bemutatjuk ezek eredményeit. 
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Hányszor újítsunk fel egy használt terméket egy visszutas 
logisztikai modellben? 
 

Dobos Imre1, Grigory Pishchulov2 
1
 BCE, Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék,     imre.dobos@uni-corvinus.hu 

2
 Faculty of Business, Economics and Social Sciences, TU Dortmund University,      

 

Egy integrált termelési-recycling rendszert vizsgálunk. A kereslet állandó, amit a 

termelésből és a felújított termékekből elégítünk ki. A használt, visszaérkező termékeket 

átveszik, és felújítják. A fel nem újított termékeket hulladékként kezelik. 

A modellben a klasszikus optimális tételnagyság modell költségeit minimalizáljuk. 

Az alapmodell a szerzők egyikének korábbi dolgozatán alapszik. (Dobos-Richter (2004): 

A production/recycling model with quality consideration, International Journal of 

Production Economics) 

A dolgozat a minőségvizsgálatot vezeti be újra a modellbe, amikor azt kérdezi, 

hogy hány alkalommal gazdaságos egy visszatért terméket felújítani, ha eldönthető a 

minőségvizsgálatnál, hogy korábban hányszor újították fel. A korábbi dolgozatban 

feltételeztük, hogy minden visszatérő terméket felújítanak. A dolgozat célja annak 

megállapítása, hogy egy használt terméket hányszor dolgozzanak fel, a költségek 

minimalizálása mellett. A megállapított alkalomnál többször visszaérkező használt 

termékeket hulladékként kezelik. 
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Zöld beszállító értékelés a közös súlyok meghatározásával 
egy DEA modellben 
 

Dobos Imre1, Vörösmarty Gyöngyi  
1 
BCE, Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék,     imre.dobos@uni-corvinus.hu 

 

Egy korábbi cikkünkben (Dobos-Vörösmarty (2014): Green supplier selection and 

evaluation using DEA-type composite indicators, International Journal of Production 

Economics) egy DEA-n alapuló rangsorolási eljárást javasoltunk a preferált zöld beszállító 

kiválasztására. A modell a környezeti tényezőket (CO2, újrafelhasználhatóság stb.), mint a 

DEA modell outputját értelmezi, míg a szokásos gazdálkodási tényezőket (költség, 

minőség stb.) mint a rangsorolási eljárás inputját veszi figyelembe. 

Folytatjuk a korábbi vizsgálatainkat a közös súlyok meghatározásával azért, hogy 

az utólagos beszállító értékeléshez ezeket a súlyokat újra felhasználhassuk. Ezek a súlyok 

a két vizsgálatban szorosan összefüggnek az értékelés folyamán. 

Az ezt követő elemzésben a környezeti tényezők, mint pl. CO2 kibocsátás, 

súlyokra történő érzékenységét elemezzük a parametrikus programozás segítségével. Ez az 

elemzés lehetővé teszi a döntéshozónak, hogy az optimális közös súlyoktól eltérve 

bizonyos környezeti tényezőket nagyobb súllyal vegyenek a döntésnél figyelembe. 

  

http://scholar.google.hu/citations?view_op=view_citation&hl=hu&user=mhbCpFQAAAAJ&citation_for_view=mhbCpFQAAAAJ:5nxA0vEk-isC
http://scholar.google.hu/citations?view_op=view_citation&hl=hu&user=mhbCpFQAAAAJ&citation_for_view=mhbCpFQAAAAJ:5nxA0vEk-isC
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Krekó Béla szerepe az operációkutatás tananyagának 
kidolgozásában és a képzés beindításában a Közgazdasági 
Egyetemen 
 

Forgó Ferenc1, Komlósi Sándor2 
1
 Budapesti Corvinus Egyetem,     ferenc.forgo@uni-corvinus.hu 

2
 Pécsi Tudományegyetem,     komlosi@ktk.pte.hu 

 

Az előadás Krekó Béla 100-ik születésnapjára készül. Legfontosabb tevékenységeinek 

egyikére, a közgazdászképzés modernizálásában játszott döntő szerepére fókuszál. Ezek 

legfontosabb állomásai: a terv-matematika szak megalapítása, az első évfolyamok 

tananyagának kidolgozása, a matematikai programozás oktatásával kapcsolatos 

tevékenysége, alapvető, új szemléletű könyvek írása. Az előadás második felében a Krekó 

Béla által alkotott egyszerű módszert ismertetjük a szimmetrikus mátrixok inerciájának 

meghatározására. Ezt már az oktatásba is beépítette 5 évvel korábban, mint ez megjelent 

kevésbé elegáns formában 1966-ban a Management Science-ben. Az előadás alapja: 

dokumentumok és személyes élmények. 
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Kombinatorikus optimalizálási problémák közös gyökerei 
 

Frank András      

ELTE,     frank@cs.elte.hu 
 

Legolcsóbb utak, teljes párosítások, maximális folyamok a kombinatorikus 

optimalizálásnak olyan kiindulási problémái, melyek az operációkutatás matematikájának 

fontos elemeivé váltak, és segédeszközként olyan gyakorlati problémák megoldásában is 

alkalmazhatók, melyeket csak NP-teljes problémákkal lehet pontosan modellezni. A 

szépen kezelhető hálózat-optimalizálási feladatok jelentős részében a lineáris 

programozási (poliéderes) háttér segít. Egy másik általános eszközként a szub- illetve 

szupermodul függvények szolgálnak  

Az előadásban először olyan hálózat-optimalizálási feladatokat tekintek át, melyek 

ezek révén kezelhetők. Utána felelevenítek egy szupermoduláris függvények fedésére 

vonatkozó általános modellt, amelynek hátterében nem a poliéderes megközelítés áll. 

Ennek segítségével olyan optimalizálási feladatok is megoldhatók, melyek költséges 

változata már NP-teljes. Végül bemutatom e modell legfrissebb alkalmazásait, melynek 

keretében kiderül például, hogy mikor létezik adott befok és kifok előírásokat teljesítő 

egyszerű k-összefüggő irányított gráf, illetve általánosabban, mikor lehet egy kiindulási 

digráfot k-összefüggővé tenni fokszám előírt egyszerű digráf hozzáadásával. 

 

 

  



XXXI. MAGYAR OPERÁCIÓKUTATÁSI KONFERENCIA 

42 

Hálózati optimalizálás alkalmazása preferenciasúlyok 
páros összehasonlítások segítségével történő 
meghatározásánál 

 

Fülöp János 

MTA SZTAKI / Óbudai Egyetem,     fulop@sztaki.hu 

 

Számos többszempontú döntési feladatnál alkalmaznak páros összehasonlítás mátrixokat a 

döntési alternatívákra vonatkozó prioritások meghatározásánál. A gyakorlatban a páros 

összehasonlítások általában inkonzisztensek. Az ilyen esetekben alkalmazott egyik 

módszercsalád alapötlete az, hogy az inkonzisztens páros összehasonlítás mátrixot egy 

konzisztens mátrixszal közelítik. Egy természetes ötlet lehet az eltérésmátrix Frobenius 

normában való minimalizálása, ami az elemenkénti eltérések négyzetösszegének 

minimalizálását jelenti. Ez a megközelítés azonban olyan nemkonvex optimalizálási 

feladatokhoz vezethetnek, amelyeknek több izolált lokális optimális megoldása is van. Az 

előadásban a maximum normában való minimalizálás feladatával foglalkozunk. 

Megmutatjuk, hogy a megoldás visszavezethető lineáris programozási feladatok egy 

sorozatának megoldására. Ráadásul egy logaritmikus transzformáció után a lineáris 

programozási feladatok hatékonyabban megoldható legrövidebb út feladatok alakjára 

hozhatók. Megvizsgáljuk az optimális megoldások halmazát, és bemutatunk egy eljárást, 

amely egy egyértelmű optimális megoldást szolgáltat.  
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Az empirikus karakterisztikus függvény módszer pénzügyi 
idősorok elemzésében 
 

Gerencsér László1, Mánfay Máté2, Gerencsér Balázs3 
1 MTA SZTAKI,     gerencser.laszlo@sztaki.mta.hu 
2
 Goldman Sachs, London 

3
 MTA Rényi Intézet, Université Catholique de Louvain 

 

Az empirikus karakterisztikus függvény (ECF) módszer a maximum likelihood módszer 

egy alternatívája, amelyet részben gazdasági és pénzügyi adatok elemzésére fejlesztettek 

ki. Utóbbiak különlegessége, hogy tipikusan sűrűségfüggvényük osztálya explicit alakban 

nem ismert, de karakterisztikus függvényük osztálya igen. Erre példa a hozamok Lévy 

folyamatokkal történő modellezése. Az ECF módszert eredeti formájában független 

azonos eloszlású mintákra dolgozták ki, függő adatokra az irodalomban csak szerény 

részeredmények találhatók. Az előadás célja annak megmutatása, hogy az ECF módszer 

ARMA folyamatokkal modellezhető idősorok elemzésére is adaptálható, és ily módon a 

dinamikára a maximum likelihood módszerrel lényegében azonos hatékonyságú becslés 

kapható.  
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Gráfszínezésen alapuló heurisztikus megoldások a 
műszakkiosztási feladat megoldására  
  

Hajdu László1, Krész Miklós2, Tóth Attila3 
1
 SZTE TTIK,     hajdul@jgypk.u-szeged.hu  

2,3
 SZTE JGYPK,     {kresz, attila}@jgypk.u-szeged.hu  

 

Napjainkban a nagyvállalatok fő tevékenységi köréhez tartozik a munkavállalók adott 1-3 

hónap hosszúságú tervezési időszakra vonatkozó költséghatékony ütemezése. A feladat 

során a műszakok az egy ember által elvégzendő napi tevékenységek listáját jelentik, 

melyeket el kell végeztetni előre adott dolgozókkal úgy, hogy a megoldás megfeleljen az 

Európai Uniós előírásoknak. Ezek a szabályok többek között meghatározzák a 

szabadnapok kiosztásának gyakoriságát, valamint a munkaidőre vonatkozó megkötéseket. 

A műszakok általában különböző hosszúságúak lehetnek, a munkavállalók szerződése 

pedig havi szinten rögzíti a szerződéstípusnak megfelelő munkaórák számát. A 

vállalatoknak a szerződésben garantált alapbéren felül a túlóráért egy túlóraszorzóval 

megnövelt túlórabért is fizetni kell a dolgozók részére. A fentiek értelmében, gyakorlati 

szempontból a költség, melyet általános esetben minimalizálniuk kell, az alul- és 

túlfoglalkoztatás mértékéből adódik.  

A műszakkiosztási feladat az NP nehéz bonyolultsági osztályba tartozik, így egzakt 

megoldások megadása csak kisebb méretű problémák esetén lehetséges. Valós 

környezetben elvárt azonban, hogy belátható időn belül a felhasználó számára 

elfogadható, „kvázi-optimális” megoldást adjunk a problémára. A szakirodalom általában 

különböző heurisztikákat javasol a fent említett probléma megoldására.  

A feladat egy természetes reprezentálása gráfként valósítható meg, melyben a 

csúcsokat az elvégzendő műszakok definiálják, két csúcs között pedig akkor van él, ha a 

két műszak nem osztható ki ugyanazon ember számára. Ezen gráfmodellre fejlesztettünk 

ki gráfszínezésen alapuló különböző heurisztikákat, melyeket össze is hasonlítottunk 

egymással. A megoldás során egy-egy szín jelenti az adott dolgozókat. A színezések során 

először általában egy kezdeti megoldást generálunk, majd lokális keresőeljárások 

segítségével iteratív javításokat hajtunk végre. Az algoritmusokat mesterségesen generált 

illetve valós inputokon teszteltük, és a módszereket összehasonlítottuk egészértékű 

programozási feladat által adott eredményekkel kisméretű feladatok esetén.  
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A többdimenziós szegénység mérésének egy új 
többváltozós statisztikai módszertana 
 

Hajdu Ottó 

Budapesti Corvinus Egyetem,     hajduotto@gmail.com 

 

A tanulmány egy új egyenlőtlenség-mérési módszertanra épülő új szegénységmérési 

módszert javasol, ahol a szegénységi mérték értékét és tartalmát az egyenlőtlenségi mérték 

adja. 

Az egyenlőtlenség mérésének új eljárása lényegileg egy többdimenziós „oblique 

térben” húzódó pontfelhő varianciáját méri kompozit módon, entrópia-elméleti alapokon. 

A kulcs formula a többváltozós statisztika „Generalized Variance” mértéke, mely egy 

speciális entrópia-tartalmú kovariancia mátrixon kerül alkalmazásra. 

Mivel a kovariancia mátrix rétegzett sokaság esetén dezaggregálható belső és külső 

faktorok összegére, ezért a javasolt egyenlőtlenségi és a szegénységi mutató is megadható 

külső és belső hatások eredőjeként, miközben a rétegek belső-külső hozzájárulása is 

számítható. 

Így a javasolt többdimenziós módszerrel vizsgálható különböző dimenziószámú 

szegénységi küszöbök diszkriminatív hatása a szegénységi mérték tekintetében, vagy adott 

társadalmi-gazdasági csoportosítás prediktív ereje a szegénység tekintetében. 

Mindezen túl az egyes rétegek relatív hatása a belső szegénységen (általánosított 

belső egyenlőtlenségen) belül is elemezhető. 
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Több-depós integrált jármű- és vezető ütemezés 
 

Horváth Markó, Kis Tamás 

MTA SZTAKI,     {horvath.marko, kis.tamas}@mta.sztaki.hu 

 

A jármű ütemezés illetve a vezető ütemezés a tömegközlekedési optimalizálás két 

központi feladata. A jármű ütemezés során előre adott fordulókhoz (menetrendi 

járatokhoz) kell járműveket rendelnünk akár több rendelkezésre álló depóból, különböző 

fix és operatív költségeket minimalizálva. A vezető ütemezés feladata a vezetők 

hozzárendelése a járművekhez - szintén bizonyos költségeket minimalizálva - de a vezetők 

beosztására vonatkozó különféle feltételek jelentősen megnehezítik a feladat megoldását. 

Az előadáson több-depós integrált jármű és vezető ütemezésről lesz szó, melyben a 

járművek és a vezetők ütemezését egyszerre kell elvégezni. A probléma modellezéséhez a 

szakirodalomból ismert tér-idő hálózatot használjuk, és egy olyan egészértékű programot 

írunk fel, melyben a járműveket és a vezetőket explicit összekombináljuk. Ekkor a feladat 

oszlopai (változói) egy-egy vezető-beosztásnak felelnek meg, melyeknek egy olyan 

minimális összköltségű részhalmazát kell kiválasztanunk, hogy azok a fordulók fedésén 

túl a hálózatban bizonyos folyam-feltételeket is teljesítsenek. A szakirodalomban szereplő 

legtöbb megoldó eljárás a két részfeladatot felváltva, külön módszerrel oldja meg, ezzel 

szemben a járművek és a vezetők összekombinálásával olyan branch-and-price algoritmust 

készítettünk, melyben egyetlen oszlopgenerálási eljárás szerepel. A megoldó eljárást C++ 

nyelven implementáltuk a SCIP Optimization Suite felhasználásával, és a szakirodalomból 

ismert feladatokon teszteltük. 

 

 

  



XXXI. MAGYAR OPERÁCIÓKUTATÁSI KONFERENCIA 

47 

Gráfok végesen és végtelenül  
 

Hujter Mihály  

BME, Differenciálegyenletek Tanszék,     hujter@math.bme.hu  

 

Nyolcvan éve sikerült megjelentetni Kőnig Dénes budapesti műegyetemi 

matematikaprofesszornak a Theorie der Endlichen und Unendlichen Graphen című 

könyvét Lipcsében. A munka elterjedése a háborús és hidegháborús években lassan 

történt, de végül a könyv a gráfelmélet, a kombinatorikus optimalizálás egyik alapművévé 

vált.  

Kőnig professzort több kollégája is segítette a szerkesztésben, akik közül 

kiemelendők Kürschák József és Haar Alfréd, továbbá Egerváry Jenő, Fejér Lipót, Erdős 

Pál, Grünwald (azaz Gallai) Tibor, Neumann János, Kalmár László, Veress Pál, Valkó 

István, Hajós György, Szűcs Adolf.  

Az előadásban röviden áttekintjük Kőnig könyve néhány problémakörének 

sikertörténetét.  
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Páros összehasonlítás mátrixok osztályozása adatbázis 
készítésével 
 

Kéri Gerzson 

MTA-SZTAKI,     gfkeri@gmail.com 

 

Egy korábbi cikkben [1] a szerző bevezette és taglalta a pozitív reciprok (páros 

összehasonlítás) mátrixok alábbi minőségi lépcsőfokait: intranzitív, tranzitív, erősen 

tranzitív, kvalitatíve konzisztens, erősen tranzitív plusz, konzisztens. Ebben a projektben 

célul tűztük ki a különböző minőségű páros összehasonlítás mátrixok összegyűjtését a 

még kezelhető mátrixméretekre mind a teljesen kitöltött páros összehasonlítás mátrixokra, 

mind a nem teljesen kitöltöttekre. Az így létrehozott adatbázis jó szolgálatot tehet a páros 

összehasonlítás mátrixokra vonatkozó különböző kérdések tárgyalásához. 

Az adatbázis méretének korlátozása céljából kétféle redukciót alkalmazunk, s 

ezáltal kizárjuk a tárolt adatbázisból az egymással ekvivalens vagy egymáshoz hasonló 

mátrixok tárolását. Ennek az adja meg a jogalapját, hogy az ekvivalens, ill. hasonló páros 

összehasonlítás mátrixok (utóbbiak a konzisztencia kivételével) azonos minőségi 

jellemzőkkel rendelkeznek. Gyakorlati megvalósítás: csak a hézagmentes páros 

összehasonlítás mátrixokat gyűjtjük össze oly módon, hogy számítógépes szűrési eljárás 

alkalmazásával kiszűrjük az egymással ekvivalenseket. 

Hivatkozás 

 

[1] Kéri G (2011) On qualitatively consistent, transitive and contradictory judgment 

matrices emerging from multiattribute decision procedures. Central, Eur J Oper Res 

19:215_224 
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Gépütemezés termelő és fogyasztó feladatokkal 
 

Kis Tamás 

MTA SZTAKI , ELTE,     tamas.kis@sztaki.hu 
 

Az előadáson olyan gépütemezési problémákról lesz szó, ahol a feladatok erőforrásokat 

fogyasztanak (pl. beépülő anyagok, amelyekből bizonyos időpontokban érkeznek 

beszállítások), vagy erőforrásokat állítanak elő (pl. félkész termékek, amelyekre előre 

adott, hogy mikorra, milyen mennyiséget kell előállítani). Vizsgálni fogjuk a csak 

erőforrást igénylő, illetve a csak erőforrást előállító ütemezési problémák, valamint a 

hátizsák feladat különböző variánsainak kapcsolatát. Megmutatjuk, hogy a két ütemezési 

probléma bizonyos célfüggvények szerint ekvivalens. Továbbá approximációs 

algoritmusokat, és nem approximálhatósági eredményeket mutatunk be az ütemezési 

problémákra, amelyekhez felhasználjuk a hátizsák feladatra ismert eredményeket. 
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A kockázati mag 
 

Kóczy A. László 

MTA-KRTK,     koczy@krtk.mta.hu 

 

Partíciós függvény alakú játékokban a koalíció értéke függ a teljes partíciótól. Így az 

elhajló koalíció legfeljebb várakozásokat fogalmazhat meg a kifizetésével kapcsolatban, 

hiszen ez függ az indukált maradék-partíciótól.  Az irodalomban fellelhető megközelítések 

rendszerint egy konzervatív, pesszimista megközelítést alkalmaznak, melyben az elhajló 

koalíció a lehető legrosszabb választ várja függetlenül a maradékjátékosok érdekeitől. 

Felhasználva a pénzügyes irodalom kockázat fogalmát egy olyan modellt vezetünk be, 

ahol az eredeti partícióban maradás kockázatát az elhajlás kockázatával vetjük össze. Az 

ilyen elhajlásokkal definiált magot kockázati magnak nevezzük; bevezetjük a fogalmát és 

vizsgáljuk tulajdonságait. 

1. Definíció (Egyszerű kockázati mag). Vegyünk egy (𝑁, 𝑉) partíciós függvény alakú já-

tékot, melyben a játékosok azonos 𝜑 spektrális súlyfüggvénnyel rendelkeznek. Akkor a 

játék 𝐶𝜑(𝑁, 𝑉) egyszerű kockázati, vagy 𝜑-magja azokat az (𝑥, 𝒫) kifizetés-

konfigurációkat gyűjti, melyekre ∑ 𝑥𝑖 ≥ 𝑊𝜑(𝐶)𝑖∈𝐶  minden 𝐶 ⊆ 𝑁-re. 

1. Tétel. Vegyünk egy (𝑁, 𝑉) partíciós függvény alakú játékot, a maradék partíciók 𝑝 

eloszlását és a 𝜑 és 𝜓 spektrális súlyfüggvényeket, melyekre teljesül, hogy 𝜑(𝑝) 

elsőrendűen sztochasztikusan dominálja a 𝜓(𝑝) függvényt. Ekkor a megfelelő 𝜑-magokra 

a 𝐶𝜑(𝑁, 𝑉 ) ⊇  𝐶𝜓 (𝑁, 𝑉 ) reláció áll fenn. 

2. Tétel. Vegyünk egy (𝑁, 𝑉) partíciós függvény alakú játékot, és egy 𝜑 spektrális súly-

függvényt. Legyen 𝑞1 és 𝑞2 két kvantilis függvény melyekre teljesül, hogy 𝑞1(𝑝)  ≥  𝑞2(𝑝). 

Ekkor a megfelelő 𝜑-magokra a 𝐶𝑞1 (𝑁, 𝑉 )  ⊆  𝐶𝑞2(𝑁, 𝑉 ) reláció áll fenn.  

A kockázati mag egy nagyon rugalmas, a partíciós függvény alakú játékokra 

definiált stabilitás koncepció, ahol mind a maradékjátékban kialakuló válasz, mind az 

elhajló koalíció tagjainak konzervativizmusa egymástól függetlenül, explicit módon 

modellezhető. Igazoljuk, hogy a partíciós függvény alakú játékokra ismert mag-

kiterjesztések speciális esetekként állíthatók elő, illetve bizonyítjuk a fenti tételeket, 

melyek a különböző spektrális súlyfüggvényekkel rendelkező játékosok, illetve különböző 

kvantilis eloszlású válaszok esetén előálló φ-magok közötti relációkat tárják fel. 
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Hibrid regionális input-output modellek kiegyensúlyozási 
problémái: lehetséges megoldások a GyőRIO modellben 
 

Koppány Krisztián1, Hajba Tamás 
1
 Széchenyi István Egyetem,     koppanyk@sze.hu 

 

„A Győri Járműipari Körzet mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze” című, 2014 

őszén lezárult projekt keretében több, mint 200 kutató vizsgálta a győri agglomeráció 

társadalmát és gazdaságát. A szerteágazó, rengeteg résztémát magába foglaló program 

része volt egy olyan elemzési keret felállítása is, amely alkalmas a város és a vonzáskörzet 

gazdasági kapcsolatrendszerének leírására és elemzésére. A kapcsolódó publikációkban az 

elmúlt évtizedekben (legalábbis hazánkban) kissé háttérbe szorult input-output elemzés, 

valamint a jövedelem- és kiadásáramokat rendszerbe foglaló társadalmi elszámolási mátrix 

összekapcsolásán, regionális térben való értelmezésén alapuló általános egyensúlyi 

modellt javasoltunk. A munka során nemcsak az elméleti kereteket fektettük le, hanem az 

első kalibrációs kísérleteket is elvégeztük. A rendelkezésre álló hivatalos statisztikai 

adatok és a rezidens vállalatok beszámolóadatai alapján becsléseket készítettünk a térség 

területi egységeinek és ágazatainak GDP-jére, lokációs hányadok segítségével előállítottuk 

a régió input-output tábláját, kiszámítottuk a regionális multiplikátorokat. 

A kutatás folytatásaként azt vizsgáljuk, miként lehet az eredményeket a helyi 

gazdaság szereplőinek megkérdezésével, az értékesítések és a beszerzések ágazati és 

területi megoszlására vonatkozó közvetlen információk alapján pontosítani. A szereplők 

modellbe való bevonása mellett szól a helyi vállalati szektor magas fokú koncentrációja, 

amely lehetővé teszi, hogy viszonylag kis elemszámú mintával a térség gazdaságának 

jelentős részét megragadjuk. A minta – nevéből, funkciójából kifolyólag – persze sosem 

terjedhet ki minden szereplőre, így még viszonylag pontos adatközlés esetén is 

számítanunk kell arra, hogy az input-output tábla értékesítések és beszerzések alapján 

számított cellaértékei eltérnek, sor- és oszlopösszegei pedig sem egymással, sem a 

peremadatok ismert vagy a becsléseink alapján elvárt értékeivel nem egyeznek meg. 

Az előadás – a korábbi eredmények rövid összefoglalását követően – a kutatás 

aktuális kérdéseivel, vagyis a vállalati lekérdezésekből származó közvetlen és a szekunder 

statisztikai adatokból vett közvetett információkra egyaránt támaszkodó, vagyis a 

kérdőíves és nem kérdőíves módszereket egyaránt alkalmazó hibrid modellépítési 

technikák összeegyeztetési-kiegyensúlyozási problémáival foglalkozik. Elsősorban azokra 

az optimalizációs módszerekre, ezek különböző, köztük saját változataira koncentrálunk, 

amelyek az input-output könyvelés konzisztenciájának fenntartása mellett a kérdőíves 

megkérdezésbe be nem vont vállalatok ágazati kapcsolatainak valamely célfüggvényt 

legjobban kielégítő becslésére, s a jövőben kifejleszteni kívánt GyőRIO regionális 

makromodellben való felhasználásra leginkább alkalmasak. 
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Karbantartási projektek mátrixos-alapú tervezése 
 

Kosztyán Zsolt Tibor1, Németh Anikó, Kovács Zoltán 
1 
Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Menedzsment Intézet,     kzst@gtk.uni-pannon.hu 

 

Az ütemezési feladatok közül az egyik legnehezebb probléma, amikor egy projekt során a 

tevékenységek idő-, költségigényei mellett a projekt minőségi paramétereit 

harmonizálnunk kell egymással. Feltételezzük, hogy az idő-költség és a mi esetünkben a 

rendszerelemek javító-megelőző tevékenységek hatásaként fellépő megbízhatóság 

növekedése között valamilyen függvénykapcsolat létesíthető. Ha pl. egy projektet 

rövidebb idő alatt kell elvégezni, akkor az többlet költséget igényel. Ugyanígy 

többletköltséggel járhat egy magasabb rendszer szintű megbízhatóság elérése. A 

szakirodalom ezeket a problémákat time-cost-quality trade-off problem (TCQTP) 

problémaosztályba sorolja, ahol ebben a példában a minőségi paraméter a rendszer 

megbízhatóságának növekedése lesz. Amennyiben az idő-költség és minőség között az ún. 

átváltási függvény diszkrét, akkor ez a probléma bizonyítottan NP-nehéz feladat.  

Előadásunkban bemutatjuk, hogy a megelőző karbantartási projekt is kezelhető és 

visszavezethető ilyen problémává, ugyanakkor ehhez ki kell terjesztenünk az eredeti 

problémaosztályra kifejlesztett módszerek alkalmazási kereteit. Egy karbantartási projekt 

ugyanis tartalmazhat, sőt legtöbbször tartalmaz is körfolyamatokat. Egy megelőző 

karbantartási projekt célja, hogy egy rendszer berendezési elemeit javítva a rendszer 

megbízhatóságát növelje, ugyanakkor egy meghatározott minimális megbízhatósági, vagy 

rendelkezésre állásbeli javuláshoz általában nem fogjuk valamennyi berendezéselemet 

javítani, hanem ebből ki kell válogatni azokat a javító megelőző tevékenységeket, melyek 

a minimális megbízhatóság-javulás érdekében elengedhetetlenek. Éppen ezért a 

hagyományos hálótervezési módszerekkel szakítva olyan mátrix-alapú módszerek 

alkalmazása felé fordulunk, melyek képesek kezelni a bizonytalan tevékenység-

előfordulásokat és a bizonytalan tevékenységkapcsolatokat is. Ezáltal kiterjesztve az 

eredeti problémát sztochasztikus hálóstruktúrák kezelésére is. 
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Projektek mátrix-alapú kockázat-elemzése 
 

Kosztyán Zsolt Tibor 

Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Menedzsment Intézet,     kzst@gtk.uni-pannon.hu 

 

A projektek kockázatainak kvantitatív jellemzése közel egyidős a projekttervezési, ezen 

belül is a hálós tervezési módszerek megjelenésével. Ugyanakkor hiányosságuk is 

pontosan ebből eredeztethető. Amíg a hálós tervezési módszerek segítségével könnyen 

lehet modellezni a tevékenységidők, költség- és erőforrásigények megváltozásának 

hatását, a vevői igények megváltozását, új tevékenységek megjelenését, illetve a 

technológiai sorrendek változását, pl. egy új szabály, előírás megjelenésének hatását már 

nem, vagy csak nagyon nehézkesen lehet hagyományos hálótervezési módszerekkel 

modellezni. Az előadásban olyan kockázatokat modellező keretrendszert ismeretetek, 

mely segítségével a tevékenységek idő-, költség- és erőforrás-paraméterei mellett a vevői 

igények változását modellezve, megváltozhat egy tevékenység prioritása, új tevékenység, 

illetve tevékenységkapcsolat kerülhet be a projekttervbe. 

Kilépve a hálós tervezési módszerek kötöttségeiből, a mátrixos tervezési 

módszerek lehetőséget nyújtanak arra, hogy a hagyományos programrövidítési, illetve 

költség-minőség-idő átváltási módszerekkel kezelt idő-/költségbeli változások 

menedzselésén túl az agilis projektszemléletet követve a projekttervet átstrukturálhassuk, 

vagy éppen a tevékenységprioritások figyelembe vételével a tevékenységeket 

átütemezzük. A projektmenedzser tevékenységét ún. ágensekkel modellezzük, és 

segítségükkel azt vizsgáljuk, hogy mely projektstruktúrák és milyen kockázatok esetén 

tudják az ágensek a projekteket az előre megadott idő-, költség-, illetve erőforrás-

kereteken belül megvalósítani. 
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Villamosenergia-piacok hibrid alapú összekapcsolása a 
társadalmi jólét maximalizálásával 
 

Kovács József Viktor1, Mádi-Nagy Gergely2 
1
 IP Systems,     kovacs.jozsef.viktor@ipsystems.hu 

2
 IP Systems/ELTE,     madi-nagy.gergely@ipsystems.hu 

 

Európában a villamos energia másnapi kereskedelme uniform-price aukció alapján 

történik. Az ajánlati árak és a piactisztító árak közötti eltérés indukálta többletek összege a 

Social Welfare mutató, azaz a társadalmi jólét függvény. Az egységes európai 

villamosenergia-kereskedelem egyik célja az egyes piacok összekapcsolása, amely a 

társadalmi jólét maximalizálásán keresztül a piaci árak kiegyenlítődését eredményezi, így 

biztosítva egyfajta piaci stabilitást.  

A jelenlegi európai kereskedési rendszerek a határmetszékekhez köthető ATC 

alapú kapacitáskorlátokat veszik figyelembe. A közeljövőben ezt a megközelítést fogja 

kiváltani a bevezetés és tesztelés alatt álló, PTDF mátrixokkal jellemzett áramlás alapú 

modell. Ez az új megközelítés explicit módon használja fel a villamosenergia-hálózat 

fizikai tulajdonságait, és ennek köszönhetően a villamos energia valós fizikai áramlását is 

jól közelítő hálózati feltételeket tartalmaz.  

A bemutatásra kerülő alkalmazás mindkét hálózati feltétel kezelésére alkalmas. A 

blokk termékek úgynevezett fill-or-kill tulajdonsága miatt a fenti modell egy vegyes 

értékű matematikai modell. A társadalmi jólét függvénye a lineáris ajánlatok miatt 

kvadratikus függvény, így a fenti aukciót egy MIQP modell írja le. 

Az alkalmazás elsődlegesen nagykereskedők, beszerzők és üzleti elemzők számára 

készült szakértői rendszer. Kezeli azokat az újszerű problémákat, melyeket az áramlás 

alapú piac-összekapcsolás vet fel. Alkalmas a nem-intuitív cserekereskedelmek 

kezelésére, a piacok közötti maximális elméleti folyam, valamint a piacok maximális 

elméleti exportjának és importjának meghatározására. Emellett lehetőséget biztosít a 

különböző piaci és fizikai paraméterek érzékenységvizsgálatára. 

Az alkalmazás az IP Systems Kft. kereskedelmi platformja villamosenergia-

kereskedelmi elemző moduljának részeként valósult meg. A szimulációt ennek felületén 

mutatjuk be. 

 

A projektet a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap támogatta. Projekt azonosító: 

PIAC_13-1-2013-0012 
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Minőségi változóval kibővített Stackelberg elhelyezési 
probléma hálózatokon 
 

Kovács Kristóf1, G.-Tóth Boglárka 
1
 Budapesti Műszaki és Közgazdaságtudományi Egyetem,     kkovacs@math.bme.hu 

 

A Stackelberg elhelyezési problémában két üzletlánc verseng a piaci részesedésért egy 

vagy több vállalat elhelyezésével, a profitjukat maximalizálva. A vezető lánc először 

helyezi el a vállalatát, míg a követő a vezető pozíciójának tudatában helyezi el a saját 

vállalatát. A vezetőnek számításba kell vennie a követő lehetséges elhelyezéseit a saját 

célfüggvénye számításakor, hogy azután legyen optimális, miután a követő is elhelyezte a 

vállalatát. 

A modellünkben a profit a piaci részesedésből számolt bevétel és az üzemeltetési 

költség különbsége, a megoldási tér egy hálózat. Az elhelyezendő vállalatok 

elhelyezkedésén túl a minőségüket is változónak tekintjük a modellben. 

A vezető és a követő feladatának megoldására két egymásba ágyazott Branch and 

Bound módszert alkalmazunk, ahol a korlátokat intervallum aritmetikával, lejtő 

aritmetikával és DC felbontással számoljuk. Az algoritmus eredményeit ismertetjük 

néhány tesztfeladatra. 
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Ellátási láncok tervezése kétlépcsős P-gráf modell 
alkalmazásával bizonytalan paraméterek mellett 
 

König Éva, Süle Zoltán1, Bertók Botond 
1 Pannon Egyetem,     sule@dcs.uni-pannon.hu 
 

Ellátási lánc alatt egymással összefüggő folyamatok és erőforrások összességét értjük, 

amelynek kiindulópontja az alapanyagok beszerzése, míg célja a végtermék fogyasztóhoz 

való leszállítása. A tekintett feladat komplexitását az ellátási lánc szereplőinek sokrétűsége 

is mutatja, hiszen annak részét képezik a beszállítók, gyárak, logisztikai szolgáltatók, 

raktárak, disztribútorok, nagykereskedők és minden olyan résztvevő, amely hozzájárul a 

végtermék fogyasztóhoz való eljuttatásában.  

Munkánkban e folyamat egy elemét, a logisztikai hátteret modelleztük és 

vizsgáltuk meg részletesen P-gráf módszertan [1, 2] segítségével. Egy olyan kétlépcsős 

(un. Two-Stage) vegyes-egész optimalizálási feladatot írtunk fel logisztikai feladatok 

megoldására, ahol az egyes szállítások bizonytalansági jellemzőkkel is rendelkeznek. Ezek 

matematikai kezelésére a modell első szintjén döntést hoztunk az alkalmazott szállítási 

eszközről, majd második lépésként kerül meghatározásra minden anyagmennyiséget leíró 

paraméter értéke.  

Előadásunkban egy valós példán mutatjuk be a felírt matematikai modellt és a 

kapott eredményeinket, ahol a MOL finomítóiban előállított biodízelt kell vízi úton a 

kijelölt telephelyek között szállítanunk. Meghatároztuk számításaink során a tekintett 

szállítási feladat költség- és várható profit értékét is, ahol a bizonytalansági paraméterek 

döntően meghatározzák a kapott optimális megoldás, valamint az n-legjobb megoldáshoz 

tartozó értékeket és struktúrát.  

A publikáció az Európai Unió, Magyarország és az Európai Szociális Alap 

társfinanszírozása által biztosított forrásból a TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0004 

azonosítójú "Nemzeti kutatóközpont fejlett infokommunikációs technológiák 

kidolgozására és piaci bevezetésére" című projekt támogatásával jött létre. 

 

Irodalom 

[1] Friedler, F., K. Tarjan, Y. W. Huang, and L. T. Fan, Graph-Theoretic Approach to 

Process Synthesis: Axioms and Theorems, Chem. Engng Sci., 47, 1973-1988 (1992). 

[2] Friedler, F., K. Tarjan, Y. W. Huang, and L. T. Fan, Graph-Theoretic Approach to 

Process Synthesis: Polynomial Algorithm for Maximal Structure Generation, Computers 

Chem. Engng, 17, 929-942 (1993). 
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Kényszerkielégítési problémák és a párosítások 
strukturális elmélete 
 

Krész Miklós 

Szegedi Tudományegyetem JGYPK, Informatika Alkalmazásai Tanszék,     kresz@jgypk.u-

szeged.hu 
 

A kényszerkielégítési problémák (Constraint Satisfaction Problems) alkotják a 

reprezentációs sémák egyik legalapvetőbb csoportját, segítségükkel számos 

operációkutatási feladat is jól modellezhető. Egy kényszerkielégítési probléma formálisan 

a változók és a kényszerek halmazával definiálható, melyek közül a bonyolultabb 

kényszerek úgynevezett propagációs eljárásokkal írhatóak le. A propagációs algoritmusok 

célja a keresési tér szűkítése, ezért ezen eljárások hatékonysága központi jelentőségű. A 

kényszerkielégítési problémák struktúrája egy úgynevezett kényszergráffal 

reprezentálható, így a propagációs eljárások gyakran hatékony gráfelméleti algoritmusokra 

épülnek.  

Jelen előadásban a kényszerek egy olyan tipikus családjával foglalkozunk, melyek 

propagációs megvalósítása párosítási problémához vezet a kényszergráf szintjén. Ezen 

problémacsoport tipikus alkalmazási lehetőségei az ütemezési feladatok. Az elmúlt évek 

során számos szerző (lásd pl. [1-3]) dolgozott ki a kényszergráfokon értelmezett 

párosítások kapcsán a megengedett élek (olyan élek, melyeket valamely maximális 

párosítás tartalmaz) meghatározására vonatkozó eljárást. Az előadásban röviden 

áttekintjük ezen módszereket, valamint bemutatunk a megengedett élek meghatározására 

egy új és a korábbi algoritmusoknál hatékonyabb eljárást, mely a párosítások strukturális 

elméletén alapszik. 

 

Irodalom  

[1] J.C. Regin: The Symmetric Alldiff Constraint. IJCAI 1999: 420-425. 

[2] S. Thiel: Efficient Algorithms for Constraint Propagation and for Processing Tree 

Drescriptions. Phd Thesis, Universitat des Saarlandes, 2004. 

[3] R. Cymer: Gallai-Edmonds Decomposition as a Pruning Technique. CEJOR (2015) 

23: 149-185. 
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Értékpapír-portfolió Pareto-optimális megoldásainak 
keresése, modern kockázati mértékeket alkalmazva 
 

Lovics Gábor1, G.-Tóth Boglárka 
1 KSH, ELTE,     lovixg@gmail.com 

 

A közelmúltban lejátszódott gazdasági világválság hatására a tőzsdei befektetések 

kockázatának értékelése újra központi kérdéssé vált. A kérdés egyik klasszikus megoldását 

Harry Markowitz adta [1]. Az ő megközelítésében a kockázat a portfolió hozamának 

szórásával mérhető, és a kockázat minimalizálásán túl a várható hozam maximalizálása is 

cél, így a kérdést egy többcélfüggvényes feladattal modellezte. 

Mára a szakirodalomban egyértelművé vált, hogy a Markowitz-modell fő 

gyengesége abban rejlik, hogy a hozam szórása nem méri jól a kockázatot, és ennek 

mérésére több új mértéket is meghatároztak (például AVAR) [2]. Ezekre a mértékekre 

jellemző, hogy nem hozhatóak zárt formára, így a klasszikus optimalizálási eszközök nem 

tudják kezelni őket. Ezért tipikusan evolúciós algoritmusokkal igyekeznek megoldást 

találni azon problémákra, melyekben ezek a mértékek szerepelnek. 

Eladásunkban először rövid áttekintést adunk az új kockázati mértékekről. 

Megmutatjuk azt is, hogy ha közvetlenül nem is hozhatóak zárt formára, ismertek olyan jó 

tulajdonságokkal rendelkező közelítései a mértékeknek, melyek már kezelhetőek a 

klasszikus optimalizálás eszközeivel is. Végül bemutatunk egy olyan eljárást, amely 

megold egy Markowitz-féle többcélfüggvényes feladatot, amelyben a kockázatnak egy 

olyan mértékét használjuk, amely megfelel a modern követelményeknek. 

 

Hivatkozások 

[1] Markowitz, H.: The Optimalization of Quadratic Function Subject to LinearConstarint, 

Naval Reserch Logistic Quartely, Vol. 1, pp. 111–133, 1952. 

[2] Svetlozar T. Rachev, Stoyan V. Stoyanov, Frank J. Fabbozzi: Advanced 

StochasticModels, Risk Assessment, and Portfolio Optimization John Wiley &Sons, 2008. 
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Energiapiaci portfólió kockázat alapú optimalizálása 
likviditási korlátok mellett 
 

Mádi-Nagy Gergely 

IP Systems/ELTE,     madi-nagy.gergely@ipsystems.hu 

 

Egy energiakereskedő portfóliója a fogyasztóival, ügyfeleivel kötött üzletekből adódó 

kitettségből illetve az ezt lefedezni szándékozó származékos termékekből áll. A bemutatott 

alkalmazás minimalizálja a portfólió árkockázatát egy adott időperiódusra (tipikusan 10 

munkanapra), úgy hogy figyelembe veszi 

 a piacokon elérhető termékek körét, illetve 

 az egyes termékek likviditását. 

A kockázatot a Conditional-Value-at-Risk mutatóval mérjük, melynek előnyös 

tulajdonságai (pl. a Value-at-Risk mutatóval szemben), hogy 

 koherens kockázati mérték (így többek közt két portfólió összegportfóliójának 

kockázata nem lehet nagyobb, mint a két portfólió kockázatának összege), 

 több információt ad vastagfarkú eloszlások esetén, 

 könnyen optimalizálható.  

A kockázatot árgörbe szcenáriókkal jellemezzük. Az alkalmazás megvalósult az IP 

Systems kereskedelmi platformja kockázat menedzsment moduljának részeként. Az 

optimalizálót is ezen a felületen mutatjuk be.  

 

A projektet a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap támogatta. Projekt azonosító: 

PIAC_13-1-2013-0012 
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Optimalizációs szoftver fejlesztése: a Pannon Optimizer 
esete 
 

Maros István 

Pannon Egyetem, Rendszer- és Számítástudományi Tanszék,     maros@dcs.uni-pannon.hu 

 

A gyakorlatban egyre több és egyre nagyobb méretű (lineáris, nemlineáris, egészértékű, 

sztochasztikus, stb.) optimalizálási feladatok merülnek fel, amelyek megoldása alapvető 

jelentőséggel bír a felhasználók számára. A jelenleg létező számítógépes optimalizáló 

rendszerek két csoportba oszthatók: kereskedelmi és akadémiai szoftverek. Az előbbiek 

zárt rendszerek, nagy algoritmikus gazdasággal, míg az utóbbiak nyílt forráskódú ingyenes 

rendszerek, amelyek bizonyos feladattípusok esetén felveszik a versenyt a legjobb (és 

legdrágább) kereskedelmi megoldókkal. Mindkét csoportba csak néhány (10-nél 

kevesebb) szoftver tartozik, aminek oka az, hogy egy ilyen rendszer kifejlesztése igen 

komoly szellemi erőfeszítést igényel. Ezt a kereskedelmiek a profit, míg az akadémiaiak 

tudományos ambíció által vezérelve teszik meg. 

A Pannon Egyetemen működő Operációkutatási Kutatólaboratórium egy önálló 

megoldó kifejlesztésébe kezdett, hogy megfelelő környezet álljon rendelkezésre az 

algoritmikus kutatások elméleti eredményeinek gyakorlati hasznosítására. Ilyen 

környezetet ugyanis egyik említett megoldó rendszer sem kínál. Az elkészült Pannon 

Optimizer – bizonyos ismert algoritmikus elemek mellett – számos újdonságot foglal 

magába és megteremtette az alapot további algoritmikus kutatásokhoz. A kutatás/fejlesztés 

néhány érdekesebb mozzanatát ismerteti a szekcióban elhangzó négy előadás. 

A publikáció az Európai Unió, Magyarország és az Európai Szociális Alap 

társfinanszírozása által biztosított forrásból a TÁMOP 4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0004 

azonosítójú "Nemzeti kutatóközpont fejlett infokommunikációs technológiák 

kidolgozására és piaci bevezetésére" című projekt támogatásával jött létre. 
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Implementáció és hardware kölcsönhatása a belső pontos 
algoritmusokban 
 

Mészáros Csaba 

MTA SZTAKI,     meszaros@sztaki.hu 
 

A belső pontos algoritmusok köztudomásúlag nagy műveletigényűek, ezért a 

rendelkezésre álló számítási platformok lehető legjobb kihasználása elsődleges cél az 

implementációk során. Az előadásban vázlatosan bemutatjuk a jelenleg legelterjedtebben 

használt Intel processzorok fejlődését és az aktuálisan használt processzorok jellemzőit. 

Megmutatjuk, hogy a nagyméretű ritkás Cholesky felbontásra kidolgozott módszerek 

hatékonyan használják ki a modern számítógépes architektúrák vektorizálási és 

párhuzamosítási lehetőségeit, azonban a változó processzorjellemzőknek megfelelően az 

implementációt is változtatni kell a hatékonyság növeléséhez vagy akár csak a 

fenntartásához is. Az előadásban ezután áttekintjük a belső pontos algoritmusok 

műveleinek implementációját a jelenlegi hardware környezetben.  
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Primál MBU-szimplex algoritmus maximális folyam 
feladaton 
 

Molnár-Szipai Richárd1, Illés Tibor 
1
 BME,     mricsi@math.bme.hu 

 

A hálózati folyam feladatok az optimalizálási modellek egy fontos feladatosztályát 

alkotják. Valós fizikai hálózatok, logisztikai és ütemezési problémák, vagy még 

absztraktabb feladatok is leírhatóak velük. A hálózati folyam feladat egy speciális lineáris 

programozási feladat, így alkalmazhatóak pivot algoritmusok. Sőt, az úgynevezett hálózati 

szimplex algoritmus a gyakorlatban az egyik leghatékonyabb megoldásnak bizonyult. 

Elméleti oldalról a maximális hálózati folyam feladaton erősen polinomiálisnak 

bizonyult mind a duál szimplex néhány változata (Orlin, 1984), illetve a primál szimplex 

néhány változata (Goldfarb és Hao, 1990). Azonban más, se nem primál, se nem duál 

megengedett bázisokat is használó algoritmusok kevés figyelmet kaptak. Az 

előadásunkban megmutatjuk, hogy az Anstreicher-Terlaky-féle MBU-szimplex algoritmus 

egy változata is erősen polinomiális a maximális folyam feladaton. 
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Gépi látáson alapuló tájékozódás természetes 
környezetben 
 

Nagy Balázs 

BCE, MTA-BCE "Lendület" Stratégia Interakciók Kutatócsoport,     balazs.nagy@outlook.com 

 

Az okostelefonok és a bennük lévő fejlett szenzorok elterjedésének köszönhetően 

lehetségessé vált, hogy egy hegyi túrára akár a zsebünkben magunkkal vigyünk 

tájékozódást segítő eszközöket. GPS-szel meghatározható a földrajzi helyzetünk, beleértve 

a tengerszint feletti magasságunkat, a magnetométer a mágneses tér mérésével iránytűként 

működik, a gyorsulásérzékelő az eszközünk térbeli gyorsulását, míg a giroszkóp az 

orientációját méri. A felsorolt szenzorok által szolgáltatott adatok közül a vízszintes 

irányszögnek a pontossága nem minden esetben kielégítő. Egy digitális domborzati modell 

(DEM) birtokában, a beépített kamera és a gépi látás segítségével javíthatunk ezen a 

pontatlanságon. A témához kapcsolódó kutatások több évtizedes múltra tekintenek vissza, 

de az időjárási körülmények, a változó fényviszonyok és a valós időben történő 

számítások még mindig nehéz kihívást jelentenek. A javasolt eljárás egy gyors és 

megbízható megoldását ad a problémára és fontos alkotóelme lehet egy olyan 

okostelefonos alkalmazásnak, amely földrajzi információkat nagy pontossággal jelenít 

meg a kiterjesztett valóság (AR) segítségével.  
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A nem teljesen kitöltött páros összehasonlítás mátrixokra 
vonatkozó súlyszámítási algoritmusok online 
implementációja 
 

Németh Zoltán 

BCE,     zoltan.nemeth4@uni-corvinus.hu 

 

A többszempontú döntési problémák megoldásában nagy jelentőséggel bírnak a páros 

összehasonlításokra épülő módszerek. A cél az értékeléshez használt szempontok 

fontossági súlyainak meghatározása vagy az egyes alternatívák szempontonkénti 

értékelése. Kiterjesztett formában alkalmazhatók olyan esetekre is, amikor az értékelés 

nem teljeskörű, azaz az összehasonlítások mátrixa nem teljesen kitöltött. Jelen tanulmány 

célja a sajátvektor, valamint a logaritmikus legkisebb négyzetes módszer nem teljesen 

kitöltött változatának online implementációja, valós idejű feldolgozással. Több 

implementációs megközelítés összehasonlítása mellett bemutatunk egy olyan interaktív 

megoldást, amely elősegíti a módszer gyakorlati alkalmazását. 
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Egy módosított helyi kereső eljárás vizsgálata 
 

Pál László1, Csendes Tibor2 
1
 Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszereda pallaszlo@sapientia.siculorum.ro 

2
 Szegedi Tudományegyetem, csendes@inf.u-szeged.hu 

 

Az UNIRANDI egy véletlen-séta típusú algoritmus, amely véletlenszerűen generált 

irányok mentén hajt végre egyenes menti kereséseket. Az eljárás része a GLOBAL [1] 

sztochasztikus globális optimalizáló programnak. 

Az előadásban az UNIRANDI helyi kereső egy javított változatát mutatjuk be, 

amelyben bizonyos számú véletlen keresés után egy olyan irány mentén hajtunk végre 

keresést, amely a kiindulási pontból mutat az aktuális pont irányába. A helyi kereső 

javítását olyan ciklikus koordinátamenti kereső algoritmusok inspirálták (pl. Rosenbrock, 

Powell, Hooke-Jeeves), amelyeknek ma is sikeres alkalmazásaival találkozhatunk [3,4,5]. 

A módosított helyi kereső eljárást standard tesztfüggvényeken valamint a COCO 

[2] nevű tesztkörnyezetben vizsgáljuk összehasonlítva a régi változattal, valamint az 

említett koordinátamenti kereső módszerekkel. 

 

Hivatkozások: 

[1] T. Csendes, L. Pál, J.O.H. Sendín, J.R. Banga, "The GLOBAL Optimization Method 

Revisited", Optimization Letters, vol. 2, pp. 445-454, 2008. 

[2] http://coco.gforge.inria.fr/doku.php 

[3] L. Grippo, F. Rinaldi, "A class of derivative-free nonmonotone optimization 

algorithms employing coordinate rotations and gradient approximations", Computational 

Optimization and Applications, vol. 60, pp. 1-33, 2015. 

[4] L.M. Hvattum, A. Duarte, F. Glover, and R. Marti, "Designing effective improvement 

methods for scatter search: an experimental study on global optimization", Soft 

Computing, vol. 17, pp. 49-62, 2014. 

[5] F. Kang, J. Li, Z. Ma, "Rosenbrock artificial bee colony algorithm for accurate global 

optimization of numerical functions", Information Sciences, vol. 181, pp. 3508-3531, 

2011. 
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Az axiómák függetlenségéről 
 

Pintér Miklós 

Budapesti Corvinus Egyetem,     miklos.pinter@uni-corvinus.hu 
 

A TU-játékok különböző megoldásai mellett vagy ellen sokszor a megoldás 

axiomatizációjával érvelünk. Ismert, hogy az egyes axiomatizációk függenek a vizsgált 

részosztályától a TU-játéknak, azaz egy axiomatizáció érvényessége függ a vizsgált 

részjátékosztálytól. Ebben az előadásban megmutatjuk, hogy – nem meglepő módon – az 

axiómák függetlensége is függ a vizsgált részjátékosztálytól. Érvelésünkben többnyire a 

Shapley-érték karakterizálásánál használt axiómákra támaszkodunk, de eredményeink 

(természetesen) általánosságban is igazak. 
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Folyamatminőség és optimális sorozatnagyság JIT 
környezetben 
 

Rappai Gábor, Vörös József 

Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar,     {rappai, voros}@ktk.pte.hu 

 

A JIT környezetet eredetét tekintve is egy Toyota összeszerelő szalag testesíti meg a 

legjobban. Ebben a folyamatban a feladatok cellákra oszlanak, és minden alkalmazottnak 

kötelessége a minőségi problémák nyilvánvalóvá tétele. Mondható, a tervezett ciklusidő, 

következésképpen a tervezett output soha nem valósul meg, mivel egy alkalmazott átlag 

tucatnyi alkalommal jelez minőségi problémát, mely közül átlagosan egy jelzés a termelő 

szalag leállításához vezet. Néha a Toyota Termelési Rendszer elvei is sérülnek, ugyanis 

hibás autót nem lenne szabad összeszerelni. Ha mégis így döntenek, az ilyen autókat 

jelekkel látják el, és a klinikai területre kerülnek, hogy később a hibákat kijavítsák. A 

tanulmány valószínűségi változónak tekinti mind a napi outputot, mind a klinikai területre 

kerülő autók számát, melynek lehetséges kimeneti hat különböző készletalakulási 

diagramot eredményeznek az egyetlen, determinisztikus esettel szemben.  

Mindezek a tényezők alapvetően módosítják az optimális sorozatnagyságra adott eddig 

ismert formulákat, és a képletet alakító kifejezésekben értelemszerűen helyet kapnak a 

valószínűségi eloszlások paraméterei, melyek leírják a folyamatok minőségét is. A modell 

analízise elemzi, hogy a folyamtok minőségét meghatározó paraméterek változása miként 

hat az optimális sorozatnagyságra és a költségekre. Tanulmányunkat szerettük volna 

alátámasztani magyarországi összeszerelő üzemek termelékenységi és minőségre 

vonatkozó adataival, azonban kérésünk mindig elutasításra talált, végül a Toyotánál tett 

kísérletünk is kudarcot vallott. Ezért egy szimulációs eljárást is kidolgoztunk, mely 

érdekes betekintést nyújt a valós problémák természetébe.  
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CRM informatikai megoldás sikeres bevezetésének 
vizsgálata 
 

Reicher Regina 

Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar,     reicher.regina@kgk.uni-obuda.hu 

 

A vállalati belső folyamatok bonyolultsága elérte azt a szintet, amikor már 

elengedhetetlenül szükséges volt az informatikai támogatás. A vállalati informatika 

robbanásszerű fejlődése segítette a nagyvállalatok fejlődését az információtechnológia 

területén. Az informatikai rendszerek bevezetésének következtében szükségessé vált a 

folyamatok racionalizálása. 

A vállalatok között fokozódó verseny egyre fontosabbá tette az ügyfelek megfelelő 

kezelését. Ennek a filozófiának támogatására először stratégiát alakítottak ki, hogy minél 

kevesebb ügyfelet veszítsenek, majd a megsokszorozódott információ tárolási igényének 

hatására megszületett a szoftveres megoldás, 

A rendszer használatának célja, hogy a különböző csatornákon beérkező 

információkat rendszerezze, egységesen, ügyfelekre bontva megjelenítse.  

Azonban egy CRM informatikai megoldás bevezetési folyamata komplex 

lépéssorozat összessége, melynek eredményeképpen a vállalkozás működése 

eredményesebb lehet, vevői elégedettebbek lesznek, a cég versenyképessége nő. 

A magyarországi mikro-, kis- és középvállalkozások helyzete az elmúlt évek 

gazdasági változásainak hatására nagyon nehézzé vált.  

Ha egy cég az ügyfélkezelés informatikai támogatása mellett dönt, tisztában kell 

lennie azzal, hogy egy hosszadalmas, költséges, de minden bizonnyal értékes beruházásba 

kezd. A rendszer bevezetésének több szakasza van, mely szakaszok különböző 

problémákat rejtenek magukban. 

Kutatásom eredményeképpen útmodell validálás segítségével feltérképeztem a 

sikeres bevezetés elemeinek kapcsolatát, összefüggését és a kapcsolatok erősségét. 
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Nyugdíjmodellezés az MNB-ben, a társadalombiztosítás 
implicit nyugdíjadósságának számítása 
 

Sisakné Fekete Zsuzsa 

Magyar Nemzeti Bank,     sisaknezs@mnb.hu 

 

Az előadás ismerteti a társadalombiztosítás implicit nyugdíjadósságának számítási 

módszertanát.  

Nemzeti Számlák Európai Rendszerének 2010-ben elfogadott új szabványa az 

ESA2010 előírása szerint az államháztartási adatszolgáltatási kötelezettségek körébe 

bevezetésre került egy új kiegészítő tábla, amely bemutatja a társadalombiztosítás implicit 

nyugdíjadósságát.  

Magyarországon a Magyar Nemzeti Bank vállalta az implicit nyugdíjadósság 

mutató számítását megalapozó modellezési munkát. Az MNB 2010-ben kötött szerződést 

a freiburgi egyetemmel a nyugdíjadósságára vonatkozó adatszolgáltatáshoz szükséges 

modellszámítások támogatására. A freiburgi egyetem szakértői által kidolgozott az 

Európai Statisztikai Hivatal által elfogadott módszertan alapján készített modell alapot 

biztosít a társadalombiztosítás implicit nyugdíjadósságának kiszámításához.  

Az előadásban ismertetésre kerül a most bevezetésre kerülő új mutató és a 

tradicionális adósságmutatók kapcsolata és a nyugdíjadósság különböző mutatószámai. A 

fiskális egyensúlymutatók keretében mi a szerepe az új mérőszámnak és ez mennyire 

alkalmas nemzetközi összehasonlításra. Bemutatásra kerülnek az európai szintű első 

kísérleti számítások eredményei. 

Kitér az előadás arra, hogy az MNB-ben folyó modellezési munka milyen 

keretrendszerben folyik. A modell érzékenységvizsgálatai eredményei alapján bemutatjuk, 

hogy a hossztávú demográfiai és növekedési feltételezések változása mennyiben 

befolyásolják a modell végső eredményeit.      
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Numerikusan szélsőségesen instabil feladatok megoldása a 
szimplex módszerrel 
 

Smidla József, Maros István 

Pannon Egyetem, Rendszer- és Számítástudományi Tanszék     {smidla, maros}@dcs.uni-

pannon.hu 

 

A szimplex algoritmus az elmúlt 60 év alatt egy igen hatékony LP megoldó módszerré 

nőtte ki magát. Ma már a legtöbb iparban fellelhető feladatot sikeresen oldhatjuk meg a 

segítségével, ám időnként még előfordul, hogy az algoritmus hagyományos aritmetikát 

használó implementációja nem képes helyes megoldást adni. Ismert több olyan feladat is, 

amelyek olyan mértékben numerikusan instabilak, hogy a számítások során fellépő 

numerikus hibák a megoldást használhatatlanná teszik. 

A numerikusan szélsőségesen instabil feladatok megoldásához pontosabb 

számábrázolásra van szükség, mint amit a hagyományos megoldó szoftverek alkalmaznak. 

A pontosabb számábrázolás azonban lassítja a programokat, ráadásul erre már hardveres 

támogatás sem létezik, valamint a felhasználók sem mindig tudják előre, hogy a 

megoldandó feladat mennyire instabil. Ezen problémák megoldására javaslunk egy 

adaptív módszert, amely hatékonyan detektálja az adott feladat szélsőséges instabilitását, 

majd ha szükséges, áttér egy pontosabb aritmetikára. A módszer hatékonyságát különböző 

teszteken keresztül mutatjuk be. 

A publikáció az Európai Unió, Magyarország és az Európai Szociális Alap 

társfinanszírozása által biztosított forrásból a TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0004 

azonosítójú "Nemzeti kutatóközpont fejlett infokommunikációs technológiák 

kidolgozására és piaci bevezetésére" című projekt támogatásával jött létre. 
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A per-capita nukleolusz számítása kiegyensúlyozott 
játékokban  
 

Solymosi Tamás  

BCE Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék,     tamas.solymosi@uni-corvinus.hu 

 

A kooperatív játékok egyik központi megoldása, a nukleolusz azt az elosztási elvet 

testesíti meg, hogy először a legrosszabb helyzetben lévő koalíciókat hozzuk a lehető 

legjobb helyzetbe, majd azokat, amelyek helyzete még javítható anélkül, hogy a rosszabb 

helyzetben lévők helyzetén rontanánk, és így tovább, ameddig a javítás még lehetséges. A 

nukleolusz esetén egy koalíció elégedettségét a többletével, azaz a tagjainak jutó 

összkifizetésnek és a koalíció értékének a különbségével mérjük. Ez az egyszerű 

különbség azonban nem veszi figyelembe a koalíció egyéb olyan jellemzőit, amelyek 

fontosak lehetnek az alkalmazások szempontjából. Amennyiben egy koalíció 

elégedettségét jobban jellemzi az egy főre jutó többlet, a nukleolusz alapját jelentő 

elosztási elv a per-capita a nukleoluszt adja, ami tehát az az elosztás, amelyik 

lexikografikusan maximalizálja a koalíciók egy főre eső többletének nemcsökkenő 

sorrendbe rendezett vektorát.  

Előadásunkban a per-capita nukleolusz (és kicsit általánosabban a nukleolusz 

bizonyos egyéb súlyozott változatainak a) kiszámításakor felhasználható egyszerűsítési 

lehetőségekkel foglalkozunk. Megmutatjuk, hogy amennyiben a játék magja (a stabil 

elosztások halmaza) nem üres, a per-capita nukleolusz meghatározásakor figyelmen kívül 

hagyhatók azok a koalíciók, amelyek nem lényegesek a duális játékban. Fontos 

következményként kapjuk, hogy néhány jól ismert speciális játékosztályon (pl. standard fa 

játékok, hozzárendelési játékok) a per-capita nukleolusz (és a nukleolusz bizonyos egyéb 

súlyozott változatai) polinom időben kiszámítható(k). 
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Degeneráció-ellenes technikák hatékony kombinációjának 
vizsgálata a szimplex algoritmusban 
 

Stágel Bálint, Tar Péter, Maros István 

Pannon Egyetem, Rendszer- és Számítástudományi Tanszék,     {stagel, tar, maros}@dcs.uni-pannon.hu 

 

A szimplex algoritmus a mai napig kiemelkedő jelentőségű a lineáris programozási (LP) 

feladatok megoldásában. Bár a nyílt forráskódú és a kereskedelmi megoldók magas szintű 

implementációval rendelkeznek, azok hatékonysága új elméleti és gyakorlati eredmények 

kidolgozásával tovább növelhető. A degeneráció jelensége nagymértékben hátráltatja a 

megoldást, ezért nem megkerülhető annak megfelelő és hatékony kezelése. 

A szakirodalomban számos degeneráció ellenes technika létezik, melyet 

alkalmazhatunk az iterációk során, azonban azok hatékonysága különböző. Az algoritmus 

apró változtatásai teljesen más bázisokhoz vezethetnek, így ezek összehasonlításához a 

teljes megoldási folyamatot vizsgálnunk kell. Munkánk során implementáltuk a Pannon 

Optimizer LP megoldóba az EXPAND eljárást, a Wolfe féle ‘ad hoc’ módszert, valamint 

különböző perturbálási logikák adaptációját mind a primál, mind pedig a duál szimplex 

algoritmusba. Ezek hatékonyságának összehasonlítására és egy hatékony kombináció 

meghatározására egy mélyreható számítási vizsgálatot végeztünk. Eredményeink alapján 

egy olyan ajánlást fogalmaztunk meg ezen technikák kombinálására és paraméterezésére, 

amely képes hatékonyan kezelni a degeneráció jelenségét. 

A publikáció az Európai Unió, Magyarország és az Európai Szociális Alap 

társfinanszírozása által biztosított forrásból a TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0004 

azonosítójú "Nemzeti kutatóközpont fejlett infokommunikációs technológiák 

kidolgozására és piaci bevezetésére" című projekt támogatásával jött létre. 
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Hálózatok különböző tulajdonságainak hatása az 
átjárhatósági valószínűség becslésére 

 

Szántai Tamás, Kovács Edith 

BME TTK, Differenciálegyenletek Tanszék,     szantai@math.bme.hu 

 

Hálózat átjárhatósági valószínűségek becslésére két alapvető megközelítés létezik, úgy, 

mint a forrásból a nyelő pontba vezető utak, illetve a forráspontot a nyelő ponttól 

elválasztó vágások elemzésén alapuló becslések. A hálózatok gráf struktúrájából adódóan 

különböző utak átjárhatóságai között a közös éleknek köszönhetően felléphetnek feltételes 

függetlenségek. Ezeket használja ki az általunk korábban bevezetett, cseresznyefa 

struktúrán alapuló becslési módszer. 

Előadásunkban tesztfeladatok sorozatán történt számítógépes futtatások 

eredményein bemutatjuk, hogyan alakul az átjárhatósági valószínűség cseresznyefa-

eloszlással történt becslésének a jósága a hálózat struktúrájának, illetve az élek működési 

valószínűségeinek a függvényében. 

Nagy hálózatok elemzésekor az összes út meghatározása lehetetlen, ezekben az 

esetekben heurisztikus megoldási módszerek alkalmazására teszünk javaslatot. 
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A nukleolusz kiszámítása kiegyensúlyozott játékokon  
 

Sziklai Balázs  

MTA-KRTK,     sziklai.balazs@krtk.mta.hu 

 

A nukleolusz, a Shapley-érték mellett, az egyik leggyakrabban alkalmazott kooperatív 

megoldáskoncepció. Mindkét megoldás nehezen számolható. A Shapley-érték mégis 

elterjedtebb, mivel megadható egy zárt formulával és számos axiomatizációja is ismert. A 

nukleolusz ellenben csak lineáris programok egy sorozatával határozható meg és csak egy 

axiomatizációja létezik. Egy új általános megközelítést adunk arra nézve, hogyan lehet a 

nukleoluszt kiszámolni kooperatív átváltható hasznosságú játékok esetén. A duál játék 

fogalmát felhasználva két új karakterizációs halmazt definiálunk. A duálisan lényeges és 

duálisan telített koalíciók mind a magot, mind a nukleoluszt meghatározzák 

kiegyensúlyozott játékok esetén. Elemezzük, hogy az újonnan bevezetett karakterizációs 

halmazok milyen kapcsolatban állnak a már meglévőekkel. Speciálisan megmutatjuk, 

hogy ha a nagykoalíció erősen lényeges (vitális) akkor a lényeges és duálisan lényeges 

koalícióknak a metszete maga is egy karakterizációs halmaz. Végezetül a csőd-játék 

nukelouszának a kiszámításával demonstráljuk az elméleti eredmények alkalmazhatóságát. 
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Párhuzamos pivotálási stratégiák a szimplex 
algoritmusban 
 

Tar Péter, Stágel Bálint, Maros István 

Pannon Egyetem, Rendszer- és Számítástudományi Tanszék,     {tar, stagel, maros}@dcs.uni-pannon.hu 

 

Az utóbbi néhány évtizedben számos kísérletet tettek egy hatékony párhuzamos szimplex 

algoritmus kidolgozására, mivel ez az egyik leggyakrabban használt lineáris optimalizálási 

eljárás. Ezen eljárások többsége az iteráción belüli párhuzamosításon és az iterációk 

átlapolásán alapszik. Mivel a szimplex algoritmus bázismegoldások sorozatán törekszik az 

optimum elérésére, ezért az aktuális bázisnak a kiszámítása elengedhetetlen a következő 

báziscsere meghatározásához. Ez a jelenség egy erős szekvencialitást képez az 

algoritmusban, ami az iteráció alapú párhuzamosítás korlátját képezi. 

Egy más megközelítést alkalmazhatunk abban az esetben, ha a keresési tér 

párhuzamos vizsgálatával olyan utat keresünk az optimum irányába, amelyhez kevesebb 

iteráció szükséges, mint a szekvenciális algoritmus esetében. Fontos megjegyezni, hogy ez 

nem zárja ki az iterációk párhuzamosításának lehetőségét sem, azonban új dimenziókat 

nyit a párhuzamosítás vizsgálatában. A párhuzamosítás alapját ebben az esetben a 

különböző paraméterezésű, így különböző heurisztikus stratégiákat alkalmazó eljárások 

képezik. 

A szimplex algoritmusra jellemző, hogy az n-dimenziós keresési tér bejárása során 

nem egyenletes lépésekben közelíti az elérendő optimális megoldást, így célunk egy olyan 

útvonal megtalálása, amely különböző stratégiák kombinációját alkalmazva a lehető 

leghosszabb lépésekkel, kevés iterációval éri el az optimális megoldást. Elosztott keresési 

stratégiák alkalmazásával hatékonyan elkerülhetők továbbá a degenerált és a numerikusan 

gyenge bázismegoldások is, így egy robusztus párhuzamos algoritmus konstruálható. 

Munkánk során ennek lehetőségeit vizsgáltuk és a különböző bejárási stratégiák 

kombinálásával elérhető variációkat hasonlítottuk össze. Előadásunkban ezen 

eredményeket egy számítási vizsgálat keretében foglaljuk össze. 

A publikáció az Európai Unió, Magyarország és az Európai Szociális Alap 

társfinanszírozása által biztosított forrásból a TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0004 

azonosítójú "Nemzeti kutatóközpont fejlett infokommunikációs technológiák 

kidolgozására és piaci bevezetésére" című projekt támogatásával jött létre. 
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Választókerület szabdalással kapcsolatos 
bonyolultságelméleti kérdések 
 

Tasnádi Attila 

BCE, Matematika Tanszék, MTA-BCE „Lendület” Stratégiai Interakciók Kutatócsoport,     

attila.tasnadi@uni-corvinus.hu 

 

A politikai választókerület szabdalási problémáról sejthető volt, hogy egy 

bonyolultságelméletileg nehéz probléma. Formálisan először Altman (1997) igazolta, 

nagyon egyszerű polinomiális visszavezetések segítségével, a következő négy feladat NP-

nehézségét: 

 azonos méretű választókerületek, 

 maximálisan „kompakt” választókerület-szabdalás, 

 maximális nyitott (kompetitív) kerületszámú választókerület-szabdalás és 

 összefüggő újraszabdalás meghatározása. 

A választókerület-szabdalási probléma bonyolultságelméleti vizsgálatait folytatva 

Puppe és Tasnádi (2008) megmutatta a torzítatlan választókerület-szabdalás (az elnyert 

választókerületek száma legyen kerekítéstől eltekintve szavazatarányos) egzisztencia 

kérdésének NP-teljes voltát, továbbá Puppe és Tasnádi (2009) igazolta egy párt számára 

optimális választókerület-szabdalás meghatározásának NP-nehézségét. Van Bevern és 

társai (2014) választókerületek összevonásával kapcsolatos kérdések NP-nehézségét 

bizonyította. 

Jelen tanulmányban „realisztikusabb” földrajzi korlátokat figyelembe véve 

igazoljuk a pártos választókerület-szabdalás és a status quo-t biztosító újraszabdalás NP-

nehéz voltát. 

 

Hivatkozások: 

Altman, M. (1997): Is automation the answer? The computational complexity of 

automated redistricting, Rutgers Computer and Law Technology Journal 23, 81-142. 

Puppe, C. és Tasnádi A. (2008): A Computational Approach to Unbiased Districting, 

Mathematical and Computer Modelling 48, 1455-1460. 

Puppe, C. és Tasnádi A. (2009): Optimal redistricting under geographical constraints: 

Why pack and crack does not work, Economics Letters 105, 93-96. 

van Bevern, R., Bredereck, R.,Chen, J., Froese, V., Niedermeier, R. és Woeginger, G.J. 

(2014): Network-Based Dissolution, Lecture Notes in Computer Science 8635, 69-80. 
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Interaktív eljárások a páros összehasonlítási mátrixok 
elemeinek meghatározására 
 

Temesi József 

Budapesti Corvinus Egyetem,     jozsef.temesi@uni-corvinus.hu 

 

Egy korábbi kutatásunkban (1) különböző típusú döntési problémákra vonatkozó páros 

összehasonlítási mátrixok tulajdonságait vizsgáltuk. Empirikus vizsgálataink következő 

fázisában a kérdezési eljárás van a középpontban. A gyakorlati szakemberek egyetértenek 

abban, hogy a döntéshozó konzisztens válaszai fontosak a megoldás szempontjából, ám 

nincs konszenzus az inkonzisztencia definícióját és mérőszámát illetően. Előadásom első 

részében a páros összehasonlítási mátrixok korrigálásának a szakirodalom által javasolt 

elméleti módszereit ismertetem. A korrigálás eredménye általában egy “konzisztens” vagy 

“közel-konzisztens” mátrix. A javasolt módszerek egy részét utólag alkalmazzák, a 

döntéshozó részvétele nélkül, míg más módszerek a döntéshozót is bekapcsolják a 

folyamatba. Az előadás második része abban a speciális döntési helyzetben vizsgálja a 

korrekció kérdését, amikor a döntéshozó a teljes kérdezési folyamatban elérhető (az 

interaktivitás biztosított) és egy verbális skálán kell az összehasonlításokat megtennie. A 

tervezett empirikus vizsgálat a döntéshozóra vonatkozó különböző feltételezések mellett 

elemzi jól-definiált kérdezési módszerek eredményeit és az eljárás hibamentességét (2). A 

kutatás az inkonzisztencia, a lehetséges triádok és a redundáns információk kulcsfogalmait 

felhasználva és a nem-teljes páros összehasonlítási mátrixokra is kitérve keres olyan 

interaktív lekérdezési módszereket, amelyek döntéstámogató rendszerekbe is hatékonyan 

beépíthetők. 

 

(1) Bozóki Sándor, Dezső Linda, Poesz Attila, Temesi József: Analysis of pairwise 

comparison matrices: an empirical research, Annals of Operations Research, Vol. 211, No. 

1, December 2013, 511–528. 

(2) Temesi József: Pairwise comparison matrices and the error-free property of the 

decision maker, Central European Journal of Operations Research, Vol. 19. No 2. June 

2011, 239-249 pp.  
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Nyomtatott áramkörök összeszerelésének optimalizálása 
több terméktípus esetén 
 

Tóth Attila 

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Informatika Alkalmazásai 

Tanszék,     attila@jgypk.u-szeged.hu 

 

A nyomtatott áramkörök gyártása egy fontos és népszerű területe a mai elektronika 

világának. A termelés optimalizálása az elsődleges eszköz a hatékonyság növelésére, az 

előnyszerzésre a piaci versenyben. A nyomtatott áramkörök gyártása egy több fázisú 

összetett feladat, melyek külön-külön is nehéz optimalizálási problémák. Az egyik 

legkritikusabb lépés az összeszerelés, amikor az előkészített lapra a megfelelő helyre 

felkerülnek a szükséges komponensek. Ehhez különböző típusú automatizált gépsorok 

léteznek, amelyben egységesen a futószalaggal összekötött modulok fő részei a lapot 

tartalmazó tálca, a komponenseket illesztő karokat tartalmazó fej és a szükséges 

komponenseket szalagokon tároló egység. A mai legnépszerűbb típusú gépekben ezek a 

részek variálhatók, így a gépsor flexibilisen konfigurálható aszerint, hogy milyen terméket 

kell előállítani. Egy megfelelően összeállított gépsor gyorsabban tudja a nyomtatott 

áramköröket legyártani. Emiatt a termelés hatékonyságának növeléséhez egy kettős 

feladatot kell megoldani: milyen gépsor konfigurációt alakítsunk ki a gyártáshoz és 

hogyan osszuk szét a komponensek elhelyezését a gépek között úgy, hogy a gyártás a 

leggyorsabb legyen. A probléma összetettebbé válik, amikor nem egy fajta nyomtatott 

áramkört kell gyártani, hanem több különböző termék van és ezeket különböző 

darabszámban kell gyártani. Ha az egyes termékekből keveset kell gyártani, akkor 

érdemesebb egy általános konfigurációt kialakítani (ha lehetséges), amellyel az összes lap 

összeszerelhető, míg nagy mennyiségű termékek esetén hatékonyabb a gyártást leállítani 

bizonyos pontokon és a gépsort újra konfigurálni. Az előadásban egy iteratív módszert 

mutatunk be, amely egy általános gépsor konfigurációt alakít ki minden lap típus számára, 

így az összes termék legyártható a termelés megszakítása nélkül. A kialakított 

metaheurisztika egy egészértékű programozási feladatot old meg a komponensek 

egyenletes elosztására és evolúciós algoritmust használ a konfiguráció kialakításához. Az 

algoritmus hatékonysága tesztelve lett egy terméktípusos gyártás esetén, illetve több 

nyomtatott áramkör esetén is változtatva az egyes termékek szükséges darabszámát. Az 

eredmények azt mutatják, hogy a módszer hatékonyan oldja meg a feladatot és 

megfelelően veszi figyelemben a különböző darabszámokat is. 
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Globális optimalizálási feladatok hálózata 
 

Vinkó Tamás1, Gelle Kitti 

Szegedi Tudományegyetem, Számítógépes Optimalizálás Tanszék,     tvinko@inf.u-szeged.hu 

 

A globális optimalizálás területén végzett kutatások egy jelentős része foglalkozik a 

feladatok nehézségének, valamint az azokat megoldó eljárások hatékonyságának 

mérésével. Jelen munkában ehhez járulunk hozzá, mégpedig a hálózattudomány 

eszközeinek felhasználásával. Egy folytonos optimalizálási feladathoz megadható egy gráf 

a következőképpen: a csúcsok legyenek az optimalizálási feladat lokális optimumai, 

továbbá két csúcs összekötött, amennyiben egymásnak szomszédai. A szomszédság 

többféleképpen is értelmezhető, mi itt azt a természetes definíciót vesszük, amelyben azon 

pontok szomszédosak, amelyeket egy kritikus pont választ el egymástól.  

Az előadásban először bemutatjuk azt az eljárást, amely a Basin Hopping sémán 

alapulva felépíti egy adott optimalizálási feladathoz tartozó gráfot. Ezután áttekintjük 

azokat a gráf jellemzőket, amelyek relevánsnak bizonyulnak az optimalizálási feladatok 

karakterizációja szempontjából. Végül néhány klasszikus tesztfeladaton megmutatjuk a 

módszer alkalmazhatóságát. 
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