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How monetary and macroprudential policies 

work through global currencies? 
Takáts Előd 

Budapesti Corvinus Egyetem,  

email: elod@uni-corvinus.hu 
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We investigate how the use of a currency transmits monetary policy and macroprudential 

policies in the global banking system. We use newly available unique data on the bilateral 

crossborder lending flows of 27 BIS-reporting lending banking systems to over 50 borrowing 

countries, broken down by currency denomination (USD, EUR and JPY). Furthermore, we 
combine the BIS Stage 1 enhanced banking statistics on bilateral cross-border lending flows 

with the IBRN's macroprudential database.  

First, we obtain three main findings for monetary policy transmission (that we call the currency 

dimension of the international bank lending channel). First, monetary shocks in a currency 

significantly affect cross-border lending flows in that currency, even when neither the lending 
banking system nor the borrowing country uses that currency as their own. Second, this 

transmission works mainly through lending to non-banks. Third, this currency dimension of 

the bank lending channel works similarly across the three currencies suggesting that the 

cross-border bank lending channel of liquidity shock transmission may not be unique to 

lending in USD. 

Second, we show that macroprudential measures implemented in borrowers' host countries 
prior to the taper tantrum significantly reduced the negative effect of the tantrum on cross-

border lending growth. The shock-mitigating effect of host country macroprudential rules are 

present both in lending to banks and non-banks, and are strongest for lending flows to 

borrowers in advanced economies and to the non-bank sector in general. Source (lending) 

banking system measures do not affect bilateral lending flows, nor do they enhance the effect 
of host country macroprudential measures. Our results imply that policymakers may consider 

applying macroprudential tools in advance to mitigate international shock transmission 

through cross-border bank lending. 

Third and finally, we study the interaction between the monetary policy of major international 

currency issuers and macroprudential policies enacted in source (home) lending banking 

systems. We find significant interactions. Tighter macroprudential policy in a home country 
mitigates the impact on lending of monetary policy of a currency issuer. For instance, 

macroprudential tightening in the UK mitigates the negative impact of US monetary tightening 

on USD-denominated cross-border bank lending outflows from UK banks. Vice-versa, easier 

macroprudential policy amplifies impacts. The results are economically significant. 
 



                         

 

E3ME-FTT, egy integrált energia-klíma-

gazdaság modell, technológiai fejlődéssel 
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Cambridge Econometrics 

email: bkd@camecon.com 
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Az E3ME modell a Cambridge Econometrics által fejlesztett és fenntartott 
makrogazdasági komputer szimuláció. A modell eredete Sir Richard Stone, később 
Nobel-díjjal jutalmazott munkájához, a „Cambridge Növekedési Projekthez” nyúl 
vissza. A modell az itt kifejlesztett nemzeti számlák könyvelési rendszerét, input-
output elemzést, illetve ökonometriai módszereket alkalmaz, hogy képes legyen a 
világgazdaság nem-egyensúlyi, iteratív szimulálására. Az E3ME első, a mai program 
alapját képző verzióját a ’90-es évek elején, az Európai Bizottság által finanszírozott, 
többszereplős kutatási projekt keretében fejlesztették ki. A modell azóta folyamatosan 
bővül, így például korai fázisában már megjelent az energia rendszer és az 
üvegházhatású gázok kibocsátásnak integrálása a számításokba. Fontos mérföldkő 
volt a modell alkalmazásában és működésében az FTT (Future Technology 
Transformation), alulról építkező, szintén a Cambridge-i Egyetemen, Jean Francois-
Mercure által felvázolt, almodulok beemelése. Az FTT használatát annak a felismerése 
indokolta, hogy az iparágakon (pl. energia, acél) belüli technológiaváltások jellemzően 
diffuziós folyamatokat követve, útfüggően, korlátozott racionalitás mellett mennek 
végbe, kimeneteik pedig a felhasznált energiahordozók mixének jelentős 

megváltozásával járhatnak. Ezek az almodulok, a nagyobb makrogazdasági E3ME 
modellen belül, lehetővé teszik hogy bizonyos paraméterek ismerete mellett új 
technológiák piacnyerését is vizsgáljuk a tágabb környezetben. Az előadásban az 
E3ME és FTT modellek működését mutatom be, kiemelve egy közelmúltban történt 
alkalmazást, ahol az ENSZ Környezetvédelmi Programja és a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet megbízásából vizsgáltunk egy „zöld megújulást” előtérbe helyező globális 
szcenáriót. 

 
 



                         

 

Modellkockázat kezelése 
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A kockázatkezelés a pénzügyi világ egyik központi kérdése. Egyfelől meg kell felelni a 

különböző regulátorok elvárásainak, de ugyanakkor az üzleti tevékenységeknek elemi 

érdeke, hogy tisztában legyenek a fennálló lehetséges kockázatokkal. Mivel a pénzügyi 

rendszer világa meglehetősen bonyolult, így elengedhetelen a modellek használata  az 

üzleti döntések során. Ez persze nagy felelőséget hárít a modellek fejlesztőire, de 

ugyanakkor egy fontos kérdést is felvet a bankok kockázatkezelése szempontjából is. 

Mikor mondhatjuk, hogy jó egy modell? Mennyire bízhatunk benne? Milyen 

óvintézkdéseket lehet tenni? Mit is jelent egyáltalán az, hogy model risk management 

(modellkockázat-kezelés) és hogyan fejlődött az elmúlt évek során? Előadásomban 

ezekről a kérdésekről fogok beszélni. 

 
 



                         

 

Páros munkák ütemezése 

Galambos Gábor 

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző kar Informatika Alkalmazásai 
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Páros munkák ütemezése során adva van kétfázisú munkák egy halmaza. Minden 
munka két műveletből áll, amelyeknek végrehajtási ideje adott. Az ütemezést egy 
gépen kell végrehajtani úgy, hogy a műveletek nem megszakíthatók. Az általunk 
vizsgált feladatokban a második művelet kezdési ideje és az első művelet befejezési 
ideje között pontosan meghatározott várakozási időnek kell eltelni. Egy munka akkor 
van befejezve, ha mindkét műveletét elvégeztük. A futtatáshoz használt gép bármely 
időintervallumban maximum egy műveletet képes végrehajtani. A feladat az, hogy 
ütemezzük úgy a munkákat az adott gépen, hogy egy előre adott célfüggvény 
szélsőértékét megkapjuk.  
Az előadásban elsősorban arra a feladatra koncentrálunk, amelynél a célfüggvény a 
munkák legkésőbbi befejezési idejének minimalizálása. Áttekintjük az elmúlt 
időszakban született bonyolultságelméleti eredményeket, kitérünk a feladat 
megoldására született különböző algoritmusok elemzésére. Ezen belül bemutatunk és 
elemzünk egzakt és közelítő algoritmusokat is.  
Az előadás végén ismertetünk néhány olyan eredményt is, amelyek eltérő 
célfüggvényekkel rendelkező feladatok vizsgálata során kerültek publikálásra. 

 
 
Kulcsszavak: ütemezés; páros munkák; matematikai modell; közelítő algoritmus; 
bonyolultság;   
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A KKV-k digitalizáltságának mérése egy 

kérdőíves lekérdezéssel: Az első eredmények 1 
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2020 folyamán két hullámban több mint 2500 kis- és középvállalat bevonásával egy kérdőíves 

lekérdezést hajtott végre a BME GTK egy MNB-vel közös projekt segítségével. Az adatfelvétel 

reprezentatív mintát eredményezett. A kérdések között főként a vállalatok digitális eszközökkel 

való ellátottságára, a digitális eszközök használatára stb. kérdezett rá a vállalati gazdálkodás 

területén. Az előadásban a kérdőívből kinyert főbb leíró statisztikai vizsgálatokat mutatjuk be. 

Az eredményeket eddig semmilyen konferencián nem prezentáltuk, ezért az újdonságnak 

tekinthető. A vállalatok digitális érettségét legalább egy tucat dimenzióban ragadta meg a 

szakirodalom: ilyenek például a munkaerő digitális ellátottsága, online értékesítés, az adat-

technológiák használata, szoftveres üzemszervezés, vagy interaktív ügyfélkapcsolati techológiák 

használata, stb. Ezen digitális tényezők igen különböző erősségű összefüggésben állnak a 

vállalatok jövedelmezőségével. Emellett a digitális érettség és jövedelmezőség közötti kapcsolat 

nagy változatosságot mutat a vállalat nemzetgazdasági ágazati besorolásának, földrajzi 

elhelyezkedésének és méretének függvényében is. Az előadás leíró áttekintést ad 

ekereszthatásokról, melyek feltárása fontos ahhoz, hogy azonosítani tudjuk, a gazdaság 

(további)digitalizációja mely szektorokban mozgósíthat versenyképességi tartalékokat. Az 

előadás áttekinti a fenti összefüggések alapján megfogalmazható kutatási hipotéziseket és 

statisztikai elemzési lehetőségeket. 

 
Kulcsszavak: Leíró Statisztika; Kérdőív; Digitális KKV 

                                                 
1 Az előadás a Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem között létrejött 
Együttműködés keretében és finanszírozásával készült a Digitalizáció, mesterséges intelligencia és adatkorszak 

alműhelyben készült. 
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A DESI jelentések célja az uniós országok által a digitális átalakulás során elért előrehaladás 

mérése és értékelése. A mutató által lefedett indikátorok öt nagyobb szakpolitikai részterületre 

(„dimenzióra”) oszthatók (1. táblázat): 

A DESI dimenziói 
1. Internet-hozzáférés (Connectivity) 
 

Vezetékes és mobil szélessávú hálózatok elterjedése 
és ára 

2. Humántőke (Human Capital) Alapvető és magasabb szintű digitális készségek 

3. Internetes szolgáltatások használata (Use of 
Internet Services) 

Az online tartalmak, kommunikáció és az 
elektronikus tranzakciók igénybevétele 

4. A digitális technológiák integráltsága 
(Integration of Digital Technology) 

Vállalkozások digitalizáltsága és az e-kereskedelem 

5. Digitális közszolgáltatások 
(Digital Public Services) 

E-kormányzati és e-egészségügyi szolgáltatások 

 

A rendezéshez legyen Q bármely objektum halmaza, esetünkben DMU-k. A Q halmazból 
származó a és b elemek esetében, ha a ≤ b vagy b ≤ a, akkor a és b összehasonlítható 

objektumok. Különben összehasonlíthatatlanok. Ha a Q-hoz tartozó a, b és c elemek esetében 

a következő tulajdonságok teljesülnek: 

- a R a (reflexivitás); 

- ha a R b és b R a, akkor a = b (antiszimmetria); 
- ha egy a R b és b R c, akkor egy a R c (transzitivitás), 

a fenti három tulajdonság rendezési kapcsolatot határoz meg az objektumok, esetünkben 

országok között. A relációt R jelöléssel használjuk. Az R relációt a továbbiakban Pareto 

dominanciaként definiáljuk, és a hozzátartozó részbenrendezett halmazt a Hasse diagrammal 

szemléltetjük. 

 
Kulcsszavak: DESI, Dimenziók; Hasse diagram; Részbenrendezett Halmazok 

                                                 
1 Az előadás a Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem között létrejött 

Együttműködés keretében és finanszírozásával készült a Digitalizáció, mesterséges intelligencia és adatkorszak 

alműhelyben készült. 



                         

 

Egy vállalati digitális DESI-típusú mutató 

megalkotása egy digitális KKV 

kérdőív alapján1 

Csigó Péter, Dobos Imre Nemeslaki András 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, GTK,  

email: csigo.peter@gtk.bme.hu, dobos.imre@gtk.bme.hu, nemeslaki@finance.bme.hu 

 

XXXIV. Magyar Operációkutatási Konferencia 

2021.08.31.-2021.09.02. 

 

ABSZTRAKT 

A DESI dimenziói a következők: 

1. Internet-hozzáférés (Connectivity) 

2. Humántőke (Human Capital) 

3. Internetes szolgáltatások használata (Use of Internet Services) 

4. A digitális technológiák integráltsága (Integration of Digital Technology) 

5. Digitális közszolgáltatások (Digital Public Services) 

 

Az előadás célja, hogy a vállalati kérdőív kérdései alapján a fenti öt dimenzióhoz 

hasonló vállalati digitalizációs indexet alkosson meg. Amíg a DESI indexet az országok 

statisztikai hivatalainak adataiból hozzák létre, kísérletet teszünk ehhez hasonló 

gondolatiságú mutató megalkotására. Az öt dimenzió közül mindegyik rekonstruálható 

a kérdőívünkből egyet kivéve, nevezetesen az internetes szolgáltatások használatát, 

ami a lakossági internethasználatot méri, és így a vállalatok számára nem lényeges. 

 
Kulcsszavak: Vállalati DESI; Dimenziók; Aggregálás 

                                                 
1 Az előadás a Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem között 
létrejött Együttműködés keretében és finanszírozásával készült a Digitalizáció, mesterséges intelligencia 
és adatkorszak alműhelyben készült. 
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A tanulmány célja az Európai Bizottság által készített nemzetközi digitális és 
társadalom index (I-DESI) dimenzióinak elemzése többváltozós statisztikai 
módszerekkel. A szerzők az EU- (Európai Unió) tagországok és az EU-n kívüli országok 
közötti különbséget varianciaanalízissel és diszkriminancia-elemzéssel vizsgálják. 
Miután a két adatállomány nem bizonyult szétválaszthatónak, a dimenziók közötti 
kapcsolatokat Pearson korrelációs együtthatók alapján vizsgálják. Faktoranalízis 
segítségével az öt dimenziót két főkomponensre vezetik vissza, és értelmezik az előző 
évi adatokhoz viszonyítva. Az országokat ezután csoportosítják hierarchikus 
klaszterelemzéssel. Az eredmények alátámasztják az Európai Bizottság álláspontját a 
digitális gazdaság vizsgált dimenziónak szoros összefüggéséről, és nem találtak 
bizonyítékot az EU országok és az EU-n kívüli résztvevők közötti jelentős különbségre. 
 
Kulcsszavak: nemzetközi digitális gazdaság és társadalom index (I-DESI), információs 
és kommunikációs technológiák, többváltozós statisztikai elemzés 
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Az osztályozás a statisztikus tanuláselmélet egyik alapproblémája, amely számos ipari, 
mérnöki, egészségügyi és pénzügyi alkalmazásban előkerül. A bináris osztályozás  
kulcs objektuma az úgynevezett regressziós függvény (a kimeneteknek a bemenetekre 
vett feltételes várható értéke), amely meghatároz egy Bayes optimális osztályozót, 
valamint a bemenetre vonatkozó feltételes kockázatokat is kódolja. Az előadásban 
bemutatunk két új eloszlás-független statisztikai próbát, amelyek véges minták 
esetében is egzakt garanciát szolgáltatnak az elsőfajú hibára. Az új algoritmusok 
erősen konzisztensek is, azaz a másodfajú hibáik pontonként nullához konvergálnak. 
A bemutatásra kerülő módszerek egy bootstrap-hez és Monte Carlo tesztekhez hasonló 
újramintavételezéses eljáráson alapulnak, és lehetővé teszik tetszőleges (racionális) 
megbízhatósági szint elérését. A konstrukció alapötlete az, hogy egy regressziós 
függvény jelölt tesztelése során újragenerált mintákat hasonlítunk össze az eredeti 
mintával a feltételes kernel átlag beágyazások becsléseinek segítségével. A módszereket 
numerikus kísérletekkel is szemléltetjük. A bevezetett próbák bináris osztályozási 
modellek bizonytalanságának kiértékelésére szolgálnak, valamint eloszlás-független, 
nem-aszimptotikus konfidencia-halmaz konstrukciók alapját képezik, amelyek 
esszenciálisak robosztus optimalizálási és döntéshozási feladatok sztochasztikusan 
garantált megoldásaihoz.  

 
 
Kulcsszavak: bináris osztályozás; hipotézisvizsgálat; feltételes kernel átlag beágyazás 

 
1 Az előadásban szereplő kutatást az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) és a Nemzeti Kutatási, 
Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) támogatta a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium 
keretében. A kutatásokat az ITM és az NKFIH által finanszírozott Kooperatív Doktori Program (KDP) 
1007901 számú doktori hallgatói ösztöndíja is támogatta. 
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A legtöbb többszempontú döntési problémában a döntési alternatívák végső 
pontszámát az egyes szempontok szerinti értékelési pontszámoknak (osztályzatoknak) 
a szempontok fontossági súlyaival mint szorzókkal figyelembe vett súlyozott 
összegeként számítják. A végeredmény – azon belül is főleg a rangsor – 
érzékenységvizsgálatának irodalmát a szempontsúlyok változtatásának elemzése 
dominálja. 
Kutatásunkban az értékelő függvények megválasztásának jelentőségére hívjuk fel a 
figyelmet. Rámutatunk, hogy ha az egyes szempontokhoz tartozó értékelő függvények 
értékkészlete akár csak kis mértékben is különbözik, az a szempontok fontossági 
súlyait torzítja, ellentmondva az eredeti döntéshozói szándéknak (pl. hogy a kétszer 
akkora szempontsúly kétszer akkora súlyozott pontszámot eredményezzen az 

összesítés során). 
Eredményeinket a fenntartható fejlődés mutatóin keresztül szemléltetjük. A példák is 
alátámasztják azt az általános javaslatunkat, hogy a súlyozás és az értékelés bár 
formálisan két különböző, független lépés a döntési feladatok megoldása során, az 
alkalmazások esetén nem választható el, egymásra történő hatásukkal tervezni és 
számolni kell.   
 

 
Kulcsszavak: többszempontú döntési feladat; szempontsúly; értékelő függvény; 
fenntartható fejlődés 
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A páros összehasonlítás mátrixok széles körben alkalmazhatóak többszempontú 
döntéselméleti, rangsorolási, illetve egyéb problémák körében. A bemutatott 
alkalmazásban az első világháború hadviselő feleinek relatív hatékonyságának 
elemzése történik. Az egyes országok egymásnak okozott veszteségeinek aránya egy 
páros összehasonlítás mátrixba írható. Mivel nem ütközött meg minden ország minden 
másik országgal (még az ellenséges országok közül sem), ezért a hiányzó arányok miatt 
egy nem teljesen kitöltött páros összehasonlítás mátrixot kapunk. Ebből a mátrixból 
annak súlyvektorát véve megkaphatóak a relatív hatékonysági mutatók az egyes 
országok hadseregeire nézve, mellyel az egymással nem harcoló felek is 
összehasonlíthatóak. A mátrix újraszámításával a háború különböző időpontjaiban a 
relatív hatékonyságok időbeli alakulásáról is képet kaphatunk. 
 
 
Kulcsszavak: Páros összehasonlítás mátrix; hadtörténelem; AHP; alkalmazás 
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A preferenciamodellezésben, rangsorolásban és döntéstámogatásban alkalmazott nem 
teljesen kitöltött páros összehasonlítás mátrixok két fontos kérdése, hogy hány 
összehasonlítást kérjünk a döntéshozótól és mely párokra. Kutatásunkban a 
mátrixhoz tartozó gráfreprezentációra áttérve a két csillaggráf unióját (és ezen belül 
több alváltozatot), két feszítőfa unióját, valamint a 3-(kvázi-)reguláris, minimális 
átmérőjű gráfokat tekintjük, és a belőlük számolt súlyvektorokat a teljes kitöltésből 
számított súlyvektorral hasonlítjuk össze. 
Bár a vizsgálataink a páros összehasonlítás mátrixok területére vonatkoznak, a 
kutatási kérdések érvényesek minden olyan modellben, ahol az alternatívapárokra 
vonatkozó információkból kiindulva szeretnénk rangsorolni, osztályozni, vagy akár 

számszerűen értékelni.   
 

 
Kulcsszavak: páros összehasonlítás mátrix; súlyvektor; reguláris gráf; átmérő 
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Irányítási rendszerek vizsgálatánál természetes kérdés, hogy az irányítási halmaz 
leszűkítésével vajon változatlan maradhat-e a rendszer elérési halmaza, vagy esetleg a 
trajektóriák halmaza. Lineáris rendszerek esetében a klasszikus LaSalle-Olech-féle 
Bang-bang-elv azt mondja, hogy elég olyan irányításokra szorítkozni, amelyek az 
extremális pontokban veszik fel az értékeiket. Nemlineáris rendszerek esetében nem 
létezik ilyen eredmény. Egy nemlineáris rendszer esetében azonban a konvexifikált 
rendszer mégis ugyanazt az eredményt adhatja, ezt fogalmazza meg a klasszikus 
Filippov-Wazewski-féle relaxációs-tétel. Előadásunkban azt vizsgáljuk, hogy milyen 
feltételekkel szűkíthető az irányítási halmaz nemlineáris rendszerek esetében, hogy a 
rendszer elérési halmaza, vagy a trajektóriák halmaza változatlan maradjon 
(gazdaságos választás). A részeredmények ismertetése mellett nagyon érdekes (és 
nehéz) nyitott problémákat is megfogalmazunk. 
 
 
Kulcsszavak: Irányítási rendszerek; Bang-bang-elv; konvexifikáció, Relaxációs-tétel, 
differenciáltartalmazások. 
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A 𝐷 = {(𝑥1, 𝑥2) ∈ ℝ2: 𝑥1
2 + 𝑥2

2 < 4} korongot felruházzuk egy Poincaré-típusú 𝐹𝜆, 𝜆 ∈ [0,1] 
Randers-metrikával, ami „lineárisan” interpolál a Riemann-geometriában közismert 

Poincaré-körmodell (𝜆 = 0, állandó −1 szekcionális görbület, zéró S-görbület) és a 
Finsler–Poincaré-metrika között (𝜆 = 1, állandó −1/4 flag-görbület, állandó S-görbület 

1/2-es izotropikus faktorral). Az intuíciónak ellentmondva, a 𝜆 ↗ 1 esetben a korong 
határának közelében, úgy flag-, mint az 𝑆-görbület „elszáll” a kijelölt irány (flagpole) 
sajátos megválasztása esetén. 

 
Kulcsszavak: Randers-terek; flag-görbület; 𝑆-görbület; Finsler–Poincaré-modell 
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Kémiai anyagok keverési feladatának első operációkutatási modell variánsait Dantzig 
és szerzőtársai fogalmazták az 1950-es évek végén. Operációkutatási szempontból a 
standard keverési feladatban ismeretlen mennyiségekhez és minőségekhez kapcsolódó 
döntési változók szerepelnek. A keverési feladat modelljeiben, jellemzően a lineáris 
feltételek mellett, bilineáris egyenletek (vagy egyenlőtlenségek) is előfordulnak. A 
keverési feladat megengedett megoldáshalmaza nem konvex és időnként nem is 
összefüggő. A keverési probléma globális optimalizálási feladatra vezet. Az előadásban 
tárgyalt keverési, ahol forrásokból érkező különböző minőségű nyersanyagokat 
keverünk össze és a kevert anyagoknak minőségi korlátokat kell teljesíteni az egyes 
terminálokban. A hálózaton adott keverési feladatokkal kapcsolatos egyik első, fontos 
eredmény Haverlytől származik, de a témakörnek az utóbbi 20 évben komoly 
szakirodalma alakult ki és a gyakorlatban is elterjedtek megoldási módszerek. A 
standard keverési feladatban a folyamok alsó korlátja 0, így mindig létezik 
megengedett megoldás, a csupa nulla folyam. Tapasztalatok szerint a gyakorlatban ez 
nem így van. Minden forrásnak kell termelnie és minden terminálba kell pozitív 
mennyiségű anyagot eljuttatni. Ennek köszönhetően az egyes terminálokban a kevert 
anyag minőségére a felső korlátok mellé pozitív alsó korlátokat is kapunk. A 
szakirodalomban a megoldási módszerek tesztelésére 14 kisméretű, valamint 20 
nagyméretű példa létezik. Ezek a gyakorlati feladatok 0 alsó korlátos speciális esetei, 
így igyekeztünk ezek módosításával realisztikusabb példákat készíteni. Az előadásban 
bemutatjuk a saját modelljeinket, valamint a saját példáinkra kapott eredményeket. 
 
Kulcsszavak: Keverési feladat; Bilineáris optimalizálás; Globális optimalizálás 
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A sejtautomaták elméletének fontos eredménye a W110 szabály: létezik egydimenziós
Turing-teljes sejtautomata. Cook ezen tétele számos automata, illetve egyéb struktúra
Turing-teljességének  igazolására  felhasználható.  Előadásunkban  operációkutatási
módszerekkel (egészértékű programozás) explicit konstrukciót adunk háromállapotú,
outer-totalisztikus, legalább hatdimenziós von Neumann szomszédságú sejtautomaták
átmeneti függvényének egy olyan osztályára, mely Turing-teljes automatákat definiál.
A  kapott  átmeneti  függvények  a  számítógépes  szimulációk  szempontjából  kedvező
szimmetriatulajdonságokat mutatnak.

Kulcsszavak: sejtautomata; egészértékű programozás; Turing-teljesség
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Az intervallumos korlátozás és szétválasztás módszer alapvetően intervallumokra 
(hipertéglákra) osztja a keresési teret, és ezeken definiál általános alsó és felső 
korlátokat számító technikákat illetve eliminációs eljárásokat. Amennyiben a keresési 
tér egy szimplex, akkor viszont érdemesebb azt választani a részproblémák 
alaphalmazának, hiszen így nem kell a keresési teret mint feltételeket hozzávenni az 
alaproblémához, Viszont ez azt is jelenti, hogy rengeteg szabályt újra kell definiálni. Az 
előadás során ezeket a szabályokat tekintjük át különös figyelmet szentelve a korlátok 
számításának és a monotonitási teszt alkalmazhatóságának.   
 
 
Kulcsszavak: intervallumos korlátozás és szétválasztás; szimplex; korlát számítás 
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ABSZTRAKT 

Az egyetemek rangsorolására számtalan lista létezik, amelyeket valamilyen 
súlyrendszer segítségével a scoring modellel végeznek el. Az esetünkben a TOPSIS 
nevű módszerrel végezzük el a sorbarendezést. A TOPSIS eljárást 1981-ben dolgozták 
ki. Nagyon egyszerű geometriai szemléletre alapszik. Ezek szerint a döntési egységeket, 
esetünkben az egyetemeket a legjobb és a legrosszabb pontoktól mért távolságokkal 
tesszük mérhetővé. 
A TOPSIS alapmodellje két fontos lépést tartalmaz: 

- az alapadatok vektorainak azonos skálára történő transzformálása és 

- a megfelelő súlyok kiválasztása. 

A súlyozáshoz alapvetően három módszer ismert: szubjektív és objektív súlyok, 
valamint az integratív eljárások. A vizsgálatunk fókusza az objektív súlymeghatározás 

lesz. 
A rangsor meghatározását a Scopus és a SciVal adatbázisokból származó adatokkal 
végezzük. A sorrend meghatározása után a magyar egyetemeket vizsgáljuk a listán 
történő elhelyezkedésük alapján. Az eredeti THE lista és az Elsevier terméken alapuló 
lista kialakítása azt is célozza, hogy mennyire robosztus az eredeti sorrend. 

 

 
Kulcsszavak: egyetemi rangsor; Scopus; SciVal; TOPSIS 
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Ha csak három vagy négy egymással ellentétes nézőpontot (célt) veszünk tekintetbe, az optimális 
megoldás: a Pareto-front. De amikor a célok száma növekszik, a sokcélú optimalizálási feladat 
Pareto frontja túltelítetté válik. Ezt orvosolandó, csökkentjük a célok számát célszerűen egy 
dimenzió redukciós eljárással, amely a célokat úgymond egyesíti a kívánt nézőpontszámra, így 
egyet sem hagyunk ki a rangsorolásból. Hogy ne csak az elsőket rangsoroljuk, több, konvex 
és/vagy konkáv Pareto frontot kell megvizsgálnunk.   
Az egyetemek elfogulatlan rangsorolását végeztük el 46 kritériummal. Ha a leideni egyetemi 
rangsor összes döntési kritériumát alacsonyabb dimenziójú altérbe vetítjük, pl. a nemnegativitási 
korlátozást alkalmazva, az egyetemek kultúrkör szerinti csoportosulását kapjuk. A kritériumok 
rangsorolása megmutatja, mely tényezők javítják vagy rontják az egyetemek teljesítményét. Így a 
nyílt hozzáférésű de „ismeretlennek” osztályozott újságokban (predator journals) megjelent 
publikációk számának és a rövid távolságú (<100 km) együttműködések arányának 
csökkentésével az adott egyetem rangja javítható. Sem a női, férfi, illetve az ismeretlen nemi arány 
mutatója nem mutatja a tudományos kiválóságot. A nők szerepeltetése inkább rontja a helyezést, 
ami a nemzetközi tudományos élet nagyfokú konzervatívizmusának tulajdonítható. A szerzőségek 
száma, a nagytávolságú együttműködés (>1000 km) nagyon jól tükrözi az egyetemek pozícióját. 
Egy sor várható, jól ismert tény: a legjobb és legrosszabb egyetemek osztályozása, vagy az, hogy 
a tudományos hatás és az átlagos idézet nagymértékben befolyásolja a rangot pozitív irányban, 

‒ növelik a megállapítások hihetőségét, valószínűségét.  

  
Kulcsszavak: Pareto front; többszempontú döntéshozatal; főkomponens-elemzés (PCA); 
nemnegatív mátrix felbontás, ritkított (sparse) PCA; rangszámkülönbségek összege.  

                                           
1  A tanulmány alapjául szolgáló kutatást a Nemzeti Tudományos Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatta. 

Témaszámok: NKFIH-872 és K134260 (OTKA).  
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A koronavírus-világjárvány alatt világszerte megmutatkozott, hogy mennyire 

nélkülözhetetlenek a modern gazdaságok és társadalmak számára a digitális 

technológiák, amelyek még a kijárási tilalmak, korlátozások idején is lehetővé tették az 

iskolai, egyetemi oktatás és a munka folytatását, az állam és a vállalatok 

működőképességének megőrzését. Az Európai Bizottság a digitális gazdaság és 

társadalom fejlettségét mérő mutató (DESI) segítségével követi nyomon az uniós 

tagállamok digitális fejlődését. A fejlettség mérése egy rangsorolási eljárás, amit 

esetünkben a TOPSIS (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal 

Solution) nevű módszerrel végzünk el, a DESI mutatórendszer fő dimenzióinak 

adatain. A TOPSIS eljárást 1981-ben találták ki. Nagyon egyszerű geometriai 

szemléletre alapszik. Ezek szerint a döntési egységeket a legjobb és a legrosszabb 

pontoktól mért távolságokkal tesszük mérhetővé. 

A TOPSIS alapmodelljének alkalmazásához két fontos döntést kell meghoznunk: 

- az alapadatok vektorainak azonos skálára történő transzformálásának módszeréről 

és 

- a megfelelő súlyok kiválasztásáról. 

A súlyozáshoz alapvetően három módszer ismert: szubjektív és objektív súlyok, 

valamint az integratív eljárások. A vizsgálatunk fókusza az objektív súlymeghatározás 

lesz. Öt normalizálási eljárás és négy objektív súlyválasztási módszer alapján képezzük 

a TOPSIS rangsorokat, és azt kérdezzük, hogy ezek a rangsorok lényegesen eltérnek-e 

egymástól. 

 

Kulcsszavak: TOPSIS; normalizálás; súlyok; DESI 
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Kutatásunkban azt vizsgáljuk, hogyan lehet meghatározni, hogy két rangsor azonos 
eloszlásból származik-e. Három féle hibrid tesztet vizsgálunk: a Wilcoxon, Dietterich és 
az Alpaydin-féle keresztellenőrzéssel egybekötött statisztikai teszteket. Az alminták 
számát 5 és 10 között változtatva összesen 18 variáns teljesítményét hasonlítjuk össze. 
Egy népszerű statisztikai tesztet, a Rangkülönbségek Összegét (Sum of Ranking 
Differences) használjuk az összehasonlítás kiinduló modelljének, de az eredmények 
indikatívak minden rangsorolási környezetre. Egy, a közgazdaságtanból kölcsönvett, 
innovatív összehasonlító módszertant alkalmazunk: felvázolunk nyolc forgatókönyvet az 
első- és másodfajú hibák tesztelésére. Ezek a forgatókönyvek olyan helyzeteket írnak le, 
amik gyakran előfordulnak rangsorok összehasonlításakor. Az optimális 
keresztellenőrzési módszer függ az első- ill. másodfajú hiba minimalizálására vonatkozó 
preferenciától, a bemenet nagyságától és az adatok struktúráltságától. Összességében a 
8-szoros Wilcoxon teszt bizonyult a legjobbnak, de voltak olyan forgatókönyvek ill. 
döntési szempontok, amelyek szerint a Wilcoxon 10 és Alpaydin 10-es tesztek 
hatékonyabbak. 
  
Kulcsszavak: rangsorok; keresztellenőrzés; Rangkülönbségek összege; többszempontú 
döntéshozatal; Wilcoxon-teszt; Dietterich-teszt; Alpaydin-teszt 

                                           
1 A tanulmány alapjául szolgáló kutatást az Innovációs és Technológiai Minisztériuma által meghirdetett Tématerületi 

Kiválósági Program 2020 – Intézményi Kiválóság Alprogram támogatta, a Budapesti Corvinus Egyetem 'Pénzügyi és 

Lakossági Szolgáltatások' tématerületi programja (TKP2020-IKA-02) keretében. A szerzők köszönik a K128573, K119269 

és K134260 témaszámú OTKA projektek támogatását. 
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Csődszabályokat vizsgálunk pénzügyi hálózatokban, ahol az ágensek pénzügyi 
szerződésekkel kapcsolódnak egymáshoz. A csődproblémák arányos szabályához 
hasonlóan bármely elosztási szabály kiterjeszthető pénzügyi hálózatokra. Ezek a 
kiterjesztett, hálózatos csődszabályok az ágensek eszközértékének kiszámításán 
alapulnak, majd az adott elosztási szabálynak megfelelően fizetnek. Mivel a fizetések a 
kapott összegektől is függenek, olyan egyensúlyokat (fix pontokat) keresünk, amelyek 
koherens könyvelésen alapulnak, ezek az úgynevezett klíringmátrixok. Bár az arányos 
szabályon alapuló klíringmátrixok már enyhe feltételek esetén is egyértelműek, 
általános esetben ezek a feltételek nem mindig működnek. Különösen az elsőbbségi 
szabályok használatakor vagy korlátozott egyenlő fizetési szabályok esetén több 
klíringmátrix is lehet, amelyekben más a csődös ágensek halmaza, további 
rendszerkockázathoz vezetve. A cikkben elégséges feltételeket adunk a klíringmátrixok 
egyértelműségére. Azt is megmutatjuk, hogy ha egy csődszabály egyértelmű 
klíringmátrixra vezet, akkor folytonos. Meglepő módon ebből az következik, hogy 
pénzügyi hálózatokban a korlátozott egyenlő kifizetés csődszabály nem folytonos, míg a 
korlátozott egyenlő veszteségek csődszabály folytonos.  

  
  
Kulcsszavak: Pénzügyi hálózatok; rendszerkockázat; csődszabályok; fixpontok.  

                                           
1 Csóka Péter köszöni az NKFIH K-120035 számú kutatási projekt támogatását. A tanulmány alapjául 
szolgáló kutatást az Innovációs és Technológiai Minisztériuma által meghirdetett Tématerületi Kiválósági 
Program 2020 – Intézményi Kiválóság Alprogram támogatta, a Budapesti Corvinus Egyetem 'Pénzügyi és 
Lakossági Szolgáltatások' tématerületi programja (TKP2020-IKA-02) keretében.  
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ABSTRACT 

Theoretical studies find that optimistic investors, who overweight the probabilities of better 

outcomes, can survive and influence asset prices even in a competitive market. To study the 

impact of optimistic investors on the cross-section of expected stock returns, I define the 

measure of attractiveness to optimists of a stock based on rank-dependent probability weighting. 

In both portfolio-level and firm-level analyses, I find an economically and statistically significant 

negative relation between the measure of attractiveness to optimists and the expected stock 

return even after controlling for a set of control variables in the cross-section of US stock returns. 

Furthermore, this framework both conceptually and empirically subsumes the MAX effect, one 

of the most common characteristics for lottery-type stocks. 
 
 
Keywords: Stock returns; probability weighting; lottery stocks 
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Hitelportfólió várható veszteségállományának becslése mind számviteli, mind 
kockázatkezelési szempontból fontos kérdés. Felügyeleti szervek nyomatékkal kérik 
bankoktól a maximális veszteségekre vonatkozó becsléseiket. A feladatot leíró 
matematikai probléma bonyolult, Monte-Carlo módszerek használata általánosan 
elfogadott. A felső vezetés sokszor kétkedéssel fogadja az eredményeket, a 
bemutatandó eljárás a hiányzó bizalmat oly módon igyekszik javítani, hogy explicit 
formulákat vezet be a várható veszteségek maximumának meghatározására. E 
formulák szerkezete rávilágít a maximális veszteséget alakító tényezők halmazára és 
meghatározó erejére. 
 

 
Kulcsszavak: hitelezési veszteségek; optimumszámítás; Maclaurin megközelítés 
 

                                                 
1 Finanszírozás: A TKP2020-IKA-08 számú projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból 
biztosított támogatással, a Tématerületi Kiválósági Program 2020 (2020-4.1.1-TKP2020) pályázati 
program finanszírozásában valósult meg. 
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A mezőgazdasági nagy rendszerek jó része alaposan átgondolt és a gazdálkodók számára jó 

megoldást jelent. Maradtak azért olyan döntési helyzetek, amikhez az érintettek nem kapnak 

külső segítséget. A lényeget illetően a döntéshozónak a jövőbeli véletlen események összevont 

hatását kellene jól megítélnie ahhoz, hogy megfelelő döntést hozzon az aktuális helyzetben 

például egy beteg állattal kapcsolatban. A szakterület képviselőivel együttműködve a korábbi 

tapasztalatunk alapján egy olyan mikroszimulációs eljárást készítettünk, mely a releváns 

paraméterek jó részét tartalmazza és alkalmas többféle helyzetben a kedvező döntés kialakítása 

támogatásában. Mikroszimulációs módszerünk segítségével megvizsgáltuk a tejtermelő 

gazdaságok gazdasági döntéseit a tehén jövőbeli életútjára vonatkozóan, ebbe beleértve a 

laktációs ciklusok hosszának, a napi profit- és tejhozamok alakulását napokra lebontva. 

 
 
Kulcsszavak: mikroszimulációs módszer; tehenészet; statisztikai modell 

                                                 
1 Jelen kutatás eredményei a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, Bolyai+ Ösztöndíj, és az UNKP projekt keretében 

készültek. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 
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A lépéshossz alapján a belsőpontos algoritmusok két csoportra oszthatók, rövid- és 
hosszúlépéses módszerekre. A gyakorlatban hatékonyabb hosszúlépéses algoritmusok 
elméleti komplexitása azonban sokáig elmaradt a rövidlépéses változatokétól. Ai és 
Zhang 2005-ben bevezetett egy új hosszúlépéses belsőpontos algoritmust, amelyre 
már tudták igazolni a rövidlépéses módszerekre jellemző jobb komplexitást. A 
bemutatásra kerülő új algoritmuscsalád Ai és Zhang megközelítését a Darvay Zsolt 
által 2002-ben bevezetett algebrailag ekvivalens átalakítások módszerével ötvözi. 
Ennek lényege, hogy a centralitási egyenletre egy szigorúan monoton növekvő, 
folytonosan differenciálható függvényt hattatunk. A függvények megválasztásától 
függően különböző új algoritmusokat állíthatunk elő, amelyek keresési irányok 
megválasztásában térnek el. 
Azt általunk vizsgált kérdés az volt, hogy milyen függvények esetén lehetséges 
hatékony, Ai-Zhang típusú belsőpontos algoritmusok definiálása lineáris programozási 
feladatok esetében. Meghatároztunk egy olyan új függvényosztályt, amely tagjaira 
alkalmazva az algebrailag ekvivalens átalakítások módszerét, Ai-Zhang típusú 
hosszúlépéses algoritmusokat definiálhatunk, melyekre igazolhatók a jelenleg ismert 
legjobb komplexitási eredmények. Az új módszereket implementáltuk és NETLIB-beli 
tesztfeladatokon hasonlítottuk össze, az elméleti eredmények ismertetése után 
bemutatjuk az ezzel kapcsolatos numerikus eredményeinket is. 
 
Kulcsszavak: Lineáris programozás; belsőpontos algoritmusok; algebrailag ekvivalens 
átalakítások módszere 
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Egy új prediktor-korrektor belső pontos algoritmust (PC IPA) mutatunk be a   

lineáris komplementaritási feladatok (LCP) hatékony megoldására.  

Algoritmusunk fő építőkövei a következők: (i) a centrális út algebrailag ekvivalens 

transzformációja (AET) a négyzetgyök függvény segítségével, (ii) Newton-módszer, 

(iii) Potra és Liu által használt széles környezet általánosítása az esetünkre.  Az 

új PC IPA-ról megmutatjuk, hogy hasonlóan a korábbi elégséges LCP feladatok 

megoldására kidolgozott IPA-khoz, polinomiális iterációs lépésszám korláttal 

rendelkező algoritmus. Csizmadia Zsolttól származó P-mátrixhoz tartozó LCP-n 

mutatjuk be az algoritmusunk gyakorlati hatékonyságát.  

  
Kulcsszavak: elégséges mátrixok; P*-mátrixok; lineáris komplementaritási feladatok; 
prediktor-korrektor belsőpontos algoritmusok; algebrailag ekvivalens transzformáció; 
széles környezet.  
  



                          

  

Új prediktor-korrektor belsőpontos algoritmus 

elégséges lineáris komplementaritási feladatok  

megoldására 
 

Rigó Petra Renátai, Darvay Zsoltⅰi, Illés Tibor i 

 

i. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapesti Corvinus Egyetem 

email: petra.rigo@uni-corvinus.hu, tibor.illes@uni-corvinus.hu 

ii. Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár  
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Egy új prediktor-korrektor belsőpontos algoritmust mutatunk be, amely elégséges 

lineáris komplementaritási feladatok megoldására alkalmas. A centrális utat megadó 

rendszer nemlineáris egyenletére egy új típusú algebrailag ekvivalens transzformációt 

alkalmazunk. Ebben az új technikában a négyzetre emelés függvényt használjuk. Ezt 

követően a Newton-módszer segítségével határozzuk meg a keresési irányokat. 

Megmutatjuk, hogy a kapott irányok egy pozitív aszimptotikus kernel függvényből is 

származtathatóak. Továbbá, az új prediktor-korrektor belsőpontos algoritmus 

bonyolultságára vonatkozó elemzést is tárgyaljuk. Tudomásunk szerint ez az első olyan 

elégséges lineáris komplementaritási feladatokra vonatkozó prediktorkorrektor 

belsőpontos módszer, amely erre a keresési irányra alapszik. A bevezetett prediktor-

korrektor belsőpontos algoritmus hatékonyságát numerikus eredményekkel támasztjuk 

alá.  

   
Kulcsszavak: elégséges lineáris komplementaritási feladat; prediktor-korrektor; 
belsőpontos algoritmus  
  



                         

 

Elégséges lineáris komplementaritási 

feladatokra vonatkozó belsőpontos 

algoritmusok implementációja 

Török Rolandⅰ 

i. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Differenciálegyenletek Tanszék,  

email: torokr@math.bme.hu 
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Egy általam fejlesztett szoftvert fogok bemutatni elégséges lineáris komplementaritási 
feladatok (LCPk) megoldására. A fejlesztett szoftverben a primál-duál Newton-barrier 
belsőpontos algoritmus különböző variánsai lettek implementálva. Különböző futtatási 
beállításokat is tekinthetünk. Az egyik a Newton-rendszer különböző algebrailag 
ekvivalens alakjaira vonatkozik. A másik választási lehetőség a centrális út algebrailag 
ekvivalens transzformációjában alkalmazott függvényekre tér ki. A tesztfeladatok, 
amiken a szoftver működése bemutatásra kerül, Eisenberg-Nagy Marianna, Illés Tibor 
és Morapitiye Gábor Sunil készítettek. A szakirodalomból ismert P-mátrixot Csizmadia 
Zsolt vezetette be és ehhez tartozó LCP feladatokat oldottunk meg különböző 
dimenziókban. Az előadás során összehasonlítom a futási eredményeket a fenti 
tesztfeladatokon Darvay Zsolt szoftverének eredményeivel. 

 
Kulcsszavak: primál-duál Newton-barrier belsőpontos algoritmus; elégséges lineáris 
komplementaritási feladatok; algebrailag ekvivalens transzformáció. 



Időpont Szekció címe Szerzők Előadás címe

Tibor Csendes, Abigél 

Mester and István Szalay

Optimális műtéti tervezés: valós orvosi 

feltételek és realisztikus dózisszámítás

Csaba Király

Súlyozott fenyőpakolások vegyes 

gráfokban

Eszter Julianna Csókás 

and Tamás Vinkó

Szubmoduláris maximalizálás a feladat 

szerkezetének kihasználásával

Sándor Bozóki, Gábor 

Domokos, Flórián 

Kovács and Krisztina 

Regős

Egy új alsó korlát mono-instabil 

csúcsnehéz poliéder csúcsainak számára

Borgulya István

Evolucios algoritmus a kétdimenziós, 

változó méretű ládapakolási problémára

Márton Gyetvai and 

Kolos Ágoston

Iteratív eljárás a Bónusz-málusz 

rendszerek díjainak és átsorolási 

szabályainak együttes optimalizálására

Edit Csizmás and Edith 

Kovács

A hozamok összefüggésének hatása a 

kockázati mutatókra

Miklos Pinter

Három szokatlan sztochasztikus 

programozási feladat

Imre Balog

Biztosítási díj meghatározása összetett 

kockázati modellben általánosított 

exponenciális hasznosságfüggvény 

esetében

Márton Frits and Botond 

Bertók

Vegyes tárolási stratégiák modellezés P-

gráffal vegyipari folyamatok ütemezése 

során

Imre Dimény and Tamás 

Koltai

Robotokat is tartalmazó gyártósor-

kiegyenlítési MIP és CP modellek 

összehasonlítása

László Szili, Márton Frits 

and Botond Bertók

Keresési stratégiák folyamat-hálózat 

szintézissel integrált ütemezéshez

Ákos Holló-Szabó and 

István Albert

Jármű ütemezési probléma adaptív 

genetikus algoritmussal

S
z
e
p
te

m
b
e
r 

1
. 
9
:0

0
-1

0
:4

0

Szekció 8: 

Kockázat

(Neumann 

János terem)

Szekció 9: 

Ütemezés I.

(Farkas Gyula 

terem)

Szekció 7: 

Optimalizálás 

(König Dénes 

terem)

XXXIV. Magyar Operációkutatástan Konferencia

Részletes programterv



                         

 

Optimális műtéti tervezés: valós orvosi 

feltételek és realisztikus dózisszámítás1 

Csendes Tiborⅰ, Mester Abigélⅰⅰ és Szalay Istvánⅰⅱ 

i. Szegedi Tudományegyetem, email: csendes@inf.szte.hu 

ii. Szegedi Tudományegyetem, email: mester@inf.szte.hu 

iii. Szegedi Tudományegyetem, email: szalay.i9@gmail.com 
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Az alapprobléma az egyes daganatos betegségek kezelésére szolgáló ún. brachyterápia 
műtéti tervének automatikus előállítása. Ez a kezelési mód alacsony sugárzási 
intenzitású kis kapszulákat helyez el a gyógyítandó szervben, ahol azok pár hónapos 
felezési idővel leadják a terápiás dózist. A matematikai modell egy 120-270 dimenziós 
vegyes egészértékű nemlineáris optimalizálási feladat. A nehézségét az adja, hogy a 
valós orvosi előírások megkövetelik a gyógyítandó szövetek elegendően nagy dózisú 
besugárzását, miközben a szomszédos megkímélendő szervek nem kaphatnak nagyobb 
dózist. A probléma a fedési és a pakolási feladatok egy fajta összevonásának felel meg, 
nagy redundancia nehezíti a megoldást.  A sikeres fejlesztést követően beszámolunk az 
elért eredmények részleteiről. A hosszabb ideje tartó kutatást az gyorsította föl, hogy a 

Szegedi Tudományegyetem a korábbi fejlesztéseink alapján támogatást adott az 
egyetemi szellemi tulajdont képező ötlet kidolgozására a már hasznosítható termék 
(MVP) szint elérésére. 
 
 
Kulcsszavak: műtéti tervezés, vegyes egészértékű nemlineáris optimalizálás; fedési és 
pakolási feladatok 

                                                
1 Köszönjük az SZTE Proof of Concept pályázata támogatását. 



                         

 

Súlyozott fenyőpakolások vegyes gráfokban1 

Király Csabaⅰ 

i. MTA-ELTE Egerváry Jenő Kutatócsoport, Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) 

ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Operációkutatási Tanszék   
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Edmonds 1973-as fenyőtételének számos általánosítása jelent meg az elmúlt 

pár évben. Egy fenyő egy olyan irányított fa, melyben egy gyökércsúcs 
kivételével minden csúcs befoka egy. Egy irányított gráf él-diszjunkt 

részfenyőinek halmazát az irányított gráf fenyőpakolásnak hívjuk. Az 
Edmonds-fenyőtétel és általánosításai bizonyos tulajdonságú fenyőpakolások 
létezését karakterizálja. A legújabb eredmények a tételnek (illetve számos 

általánosításának) vegyes gráfokra való kiterjeszthetőségét bizonyítják. Vegyes 
gráf egy részfenyője egy olyan részgráfja, mely megirányítható fenyővé. A 

bizonyítások gráfirányítási tételeket használnak, mely módszer hátránya, hogy 
– az irányított esettel ellentétben – nem tudják kezelni a problémák súlyozott 
esetét, amikor is az élek adott súlyozása mellett keresünk minimális súlyú 

fenyőpakolásokat. Irányított esetben a minimális súlyú fenyőpakolásokat 
Edmonds súlyozott matroid metszet algoritmusának segítségével találhatjuk 
meg, mivel a kérdésekben előjövő fenyőpakolások élhalmazairól ismert, hogy 

két matroid közös függetlenjeiként felírhatóak. Megmutatjuk, hogy megfelelően 
választott matroidok segítségével a vegyes gráfokon feltett kérdésekhez 

kapcsolódó élhalmazok is felírhatóak két matroid közös függetlenjeiként. 
 
Kulcsszavak: fenyőpakolás; Edmonds-fenyőtétel; vegyes gráf; matroid metszet; 
minimális súly 

 
1 A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap FK_18 pályázatára az NKFI-128673 számon beadott 
projektnek, az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjának, és az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
ÚNKP-20-5 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 

Alapból finanszírozott szakmai támogatásával készült.   
 



                        

Szubmoduláris maximalizálás a feladat

szerkezetének kihasználásával1

Csókás Eszter Julianna, Vinkó Tamás
Szegedi Tudományegyetem, Számítógépes Optimalizálás Tanszék

email: {csokas, tvinko}@inf.u-szeged.hu
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A szubmoduláris függvények minimalizálási feladata polinomiális időben megoldható,
ugyanakkor  a  maximalizálási  probléma  NP-nehéz  feladat.  Egy  jó  megközelítés
szubmoduláris függvények maximalizálására a mohó stratégia. Ezen algoritmusok egy
része gyorsan talál fízibilis megoldást, garantálva az (1-1/e) approximációt. Valójában
mégis sok olyan alkalmazással találkozhatunk, amelyek optimális eredményt várnak
észszerű  számítási  időn  belül.  Erre  javasolt  Nemhauser  és  Wolsey  egy  korlátozó
feltételeket generáló eljárást, amely egy redukált problémából indul ki kevés számú
korlátozó  feltétellel,  majd  iterálja  a  csökkentett  feladat  megoldását  úgy,  hogy  új
korlátozó feltételt ad hozzá. Nemrégiben Uematsu, Umetani és Kawahara számítási idő
tekintetében javított ezen az eljáráson, illetve ajánlott egy hatékony branch-and-cut
alapú  algoritmust  is.  Ezen  szakirodalmakban  javasolt  módszereket  vizsgáltuk  és
elemeztük a  megoldás  menetét  a  szubmoduláris  függvények maximalizálása során.
Ezek  alapján  keressük  a  feladathoz  tartozó  gráf  és  a  probléma  megoldása  közötti
összefüggést,  kapcsolatot,  ami  valamilyen  módon  hozzásegíthet  a  hatékony
megoldáshoz.  Gyorsítási javaslataink hatékonyságát numerikus tesztekkel mutatjuk
ki.

Kulcsszavak: Kombinatorikus  optimalizálás,  szubmoduláris  függvények
maximalizálása, egészértékű optimalizálás

1Jelen kutatás eredményei az "Integrált kutatói utánpótlás-képzési program az informatika és 
számítástudomány diszciplináris területein" című, EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-0002 számú projekt 
támogatásával készültek. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.



                         

 

Egy új alsó korlát mono-instabil csúcsnehéz 

poliéder csúcsainak számára 

Bozóki Sándori,ii , Domokos Gáboriii, Kovács Flóriániii, Regős Krisztinaiii 

i. SZTAKI,  

ii. Budapesti Corvinus Egyetem  

email: sandor.bozoki@uni-corvinus.hu 

iii. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,  

email: domokos@iit.bme.hu, kovacs.florian@epito.bme.hu, regoskriszti@gmail.com 
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Egy korlátos poliéder mono-instabil, ha függőleges gravitációs térben vízszintes sík 
felületre helyezve egyetlen instabil egyensúlyi állapota van. A poliéder lehetséges 
tömegeloszlásai közül a csúcsnehéz változatot tárgyaljuk, amikor minden csúcsban 
egy-egy tömegpont helyezkedik el, minden csúcs esetében azonos tömeggel. A poliéder 
összes többi pontja a közeggel (pl. víz vagy levegő) megegyező sűrűségű, tehát a 
vizsgálatok szempontjából elhanyagolható. Conway és Guy 1969-es eredményéből 
következik, hogy egy mono-instabil csúcsnehéz poliéder csúcsainak száma legalább 5. 
Ezt az alsó korlátot javítjuk 8-ra. 
A csúcsnehéz poliéder mono-instabilitásának szükséges feltétele egy olyan 
többváltozós polinomiális egyenlet-, ill. egyenlőtlenség-rendszer megoldhatósága, 
amelyben minden polinom legfeljebb kvadratikus. Noha az egyenlőtlenségekhez tartozó 
függvények többsége nemkonvex, alkalmas pozitív együtthatókkal vett súlyozott 
összegük lehet konvex. Ilyen együtthatók keresésével, majd konvex optimalizálással 

igazolható, hogy 7 vagy annál kevesebb csúcs esetén semelyik egyenlőtlenség-rendszer 
sem teljesülhet, így bármely csúcsnehéz poliédernek legalább két instabil egyensúlyi 
állapota van.  
 

 
Kulcsszavak: monostatikus poliéder; csúcsnehéz poliéder; konvex optimalizálás; 
egyenlőtlenség-rendszer 



                         

 

Evoluciós algoritmus a kétdimenziós, változó 
méretü ládapakolási problémára 

   
Borgulya István   

Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtuományi Kar,  

email: borgulya.istvan@ktk.pte.hu 

 

XXXIV. Magyar Operációkutatási Konferencia 

2021.08.31.-2021.09.02. 

 

ABSZTRAKT 

Egy evoluciós heurisztikát ismertetünk az offline kétdimenziós változó méretű 
ládapakolási problémára. Algoritmusunk egy hibrid evoluciós algoritmus, ahol egy 
egyed egy lehetséges megoldás és tartalmazza a ládák leírását. Az algoritmus két új 
mutáció műveletet és három uj helyi kereső eljárást tartalmaz. A téglalapok pakolására 
három elhelyező heurisztikát alkalmaz – minden téglalapnál választva egy elhelyező 
heurisztikát. 
Az algoritmust benchmark teszthalmazokon ellenőriztük. Eredményeink jobbak a 
korábban publikált heurisztikák, ill. metaheurisztikák eredményeinél. 
 
 
 
Kulcsszavak: helyi kereső eljárás; változó méretű ládapakolás; evolúciós algoritmus; 
elhelyező heurisztika. 
 



                         

  

Iteratív eljárás a Bónusz-málusz rendszerek 

díjainak és átsorolási szabályainak együttes 

optimalizálására 

Ágoston Kolos Csabaⅰ, Gyetvai Mártonⅱ 

i. Budapesti Corvinus Egyetem, Matematikai és Statisztikai Modellezés Intézet,  

email: kolos.agoston@uni-corvinus.hu 

ii. Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Közgazdaságtudományi Intézet, 

 Budapesti Corvinus Egyetem, Matematikai és Statisztikai Modellezés Intézet,      

email: gyetvai.marton@krtk.hu 
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A Bónusz-málusz (BM) rendszer egy kockázatkezelési módszer, aminek a 
legismertebb alkalmazása a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás esetén 

figyelhető meg. Egy BM rendszerben véges számú osztály van. A biztosító 
minden időszakban besorolja a biztosítottakat ezekbe az osztályokba az 

átsorolási szabályok segítségével. Ez a besorolás egyedül az előző időszaki 
osztály-besorolástól és az időszakban bekövetkezett károk számától függ. A 
biztosítottak díját az adott időszak osztálybesorolása határozza meg. Egy 

Bónusz-málusz rendszer optimalizálása esetén a cél a lehető legjobb díjvektor 
és átsorolási szabály meghatározása. Egy korábbi kutatásunkban bevezettünk 

egy vegyes egészértékű lineáris programozási modellt, amelyben együttesen 
optimalizálhatóak a díjak és az átsorolási szabályok. Gyakorlatban használt 
paraméterek mellett meglehetősen hosszú ennek a modellnek a futásideje. 

Ebben a tanulmányban az együttes optimalizálási modellt hasonlítjuk össze 
egy olyan heurisztikával, amelyben a díjakat és az átsorolási szabályokat 
egymást követően, külön-külön optimalizáljuk. 

 
 

 
Kulcsszavak: Bónusz-málusz rendszer; Antiszelekció; Egészértékű programozás 



                         

 

A hozamok összefüggésének hatása a 

kockázati mutatókra 1 

Csizmás Editⅰ, Kovács Edithⅱ 

i. Neumann János Egyetem,  

email: csizmas.edit@gamf.uni-neumann.hu 

ii. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,  

email: kovacs.edith.alice@gmail.com 
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A portfolióoptimalizálás során két szempontot tartunk szem előtt, a várható hozam 
maximalizálását és a kockázat minimalizálását. Nyilvánvalóan a portfolió eloszlása 
nagyban függ a benne lévő értékpapírok hozamainak együttes eloszlásától. 
Előadásunkban elemezzük, hogyan hat az értékpapírok hozamának együttes eloszlása 
a kockázati mutatókra. Az együttes eloszlás modellezésében, a kopula elméletből 
ismert Sklar-tétel alapján szétválasztható a változók közötti összefüggés és a 
peremeloszlások modellezése. A különböző típusú összefüggések modellezésére a 
kopula függvényeket alkalmazzuk. A kockázati mutatókat erősen befolyásolják az 
extrémitásokban való összefüggések, amelyeknek a leírására speciális kopulákat 
alkalmazunk. Ennek köszönhetően a hozamok együttes eloszlására több modellezési 
lehetőség áll rendelkezésünkre: egyrészt az elliptikus kopulák előnyeit, másrészt pedig 
az archimédeszi kopulákban rejlő lehetőségeket mutatjuk be.  
A különböző összefüggések hatásait szimulált és valós adatokon fogjuk illusztrálni. 

 
 
Kulcsszavak: portfolió kockázat; kopula; extrémitásokban való összefüggés 

 
1 Köszönettel tartozunk a kutatás támogatásáért, amely 

i) az EFOP-3.6.1-16-2016-00006 „A kutatási potenciál fejlesztése és bővítése a Neumann János 

Egyetemen” pályázat keretében valósult meg. A projekt a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával, 

az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. 

ii) a 2019-1.3.1-KK-2019-00004 számú projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból 
biztosított támogatással, a 2019-1.3.1-KK pályázati program finanszírozásában valósult meg. 



                         

Három szokatlan sztochasztikus programozási 

feladat 
 

Pintér Miklósⅰ 

 i. BCE, CCOR,  

email: pmiklos@protonmail.com 
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ABSZTRAKT 

Három szokatlan sztochasztikus programozási feladatot mutatunk be. A feladatok 
szokatlanok, mert szokatlan célfüggvényt és szokatlan feltételeket is tartalmaznak. A 
bemutatott három feladat nem független, azok egymás általánosításai. A legegyszerűbb 
feladat megoldását tudjuk, az általánosabb feladatokét nem. 
Célunk, hogy ezeket a feladatípusokat és a mögöttük rejlő problémát bemutassuk az 
operációkutatási közösségnek, és felhívjuk a figyelmüket erre a problémakörre.    

Kulcsszavak: sztochasztikus programozás; mechanizmus tervezés; matematikai 
közgazdaságtan 



                         

 

Biztosítási díj meghatározása összetett 

kockázati modellben általánosított 

exponenciális hasznosságfüggvény esetében 

Balog Imreⅰ 

i. Budapesti Corvinus Egyetem,  

email: imrebalog1991@gmail.com 
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ABSZTRAKT 

Előadásunkban az egyidőszakra vonatkozó minimális biztosítási díjat határozzuk meg 
annak érdekében, hogy eldönthető legyen a biztosítási társaság érdekelt-e biztosítási 
szerződések értékesítésében. Először bevezetjük a biztosító időszak végi vagyoni 
szintjének építőelemeit, majd általánosított exponenciális hasznosságfüggvény 
segítségével hasonlítjuk össze a biztosító aktív és passzív piaci magatartása melletti 
várható vagyonát.   
 
Választásunk azért eset erre a pénzügyi metrikára, mert így egyszerű módon tudjuk 
kezelni a profitelvárás és a kockázatelutasítás hatását egymás mellett. Ezek alapján a 
biztosítási piacon való aktív részvételt garantáló minimális biztosítási díjra vonatkozó 
formulát állapítunk meg. A kapott eredményt csak nem elemi függvény segítségével 
tudjuk leírni, amely mutatja az eredeti döntési probléma ,,rejtett’’ nehézségét. 
Végezetül egy példán keresztül a minimális biztosítási díj paraméterekre vonatkozó 
érzékenységét vizsgáljuk. 
 
Kulcsszavak: összetett kockázati modell, kockázatelutasítás, általánosított 
exponenciális hasznosságfüggvény 



                         

 

Szimmetrikus lineáris optimalizálási feladatok 

dimenzióredukciója 

Imre Pólik, Timo Berthold  

FICO,  

email: Imre.polik@gmail.com, TimoBerthold@fico.com 
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ABSZTRAKT 

A lineáris optimalizálási feladatok szinte mindig degeneráltak, amit legtöbbször a 
változók és feltételek közötti szimmetria okoz. Ez a szimmetria felhasználható a feladat 
méretének radikális csökkentésére: az új feladat megoldása így sokkal gyorsabb lesz. 
Az eljárás egyik nehézsége, hogy ha bázismegoldást keresünk, akkor a redukált feladat 
megoldása után szükség van egy bázisidentifikációs lépésre. Ennek a lépésnek a 
költsége nem elhanyagolható, így az eljárás csak akkor alkalmazható, ha a redukált 
feladat megoldása sokkal gyorsabb mint az eredeti feladaté lett volna. 
 

 
Kulcsszavak: szimmetria; lineáris optimalizálás; bázis-identifikáció 



                          

  

A korlátozott primál integrál: lokális 

nemlineáris megoldók egy összehasonlítási  

módszere  

Berthold Timo, Csizmadia Zsolt  

FICO, Xpress, 

email: zsoltcsizmadia@fico.com, timoberthold@fico.com 
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ABSZTRAKT  

Lokális megoldók futási eredményeinek igazságos összehasonlítása nem egyszerű 
feladat akár lokális megoldókat hasonlítunk össze egymással szemben, akár ha egy 
globális megoldóval vetjük azokat össze. Hogyan viszonyul egy gyorsabb futás egy 
rosszabb minőségű eredményhez?  Az előadás során bemutatjuk a korlátozott primál 
integrált, mely egy új mérőszám a sebesség és a megoldás minőségének 
kiegyensúlyozására. Áttekintjük elméleti tulajdonságait, bemutatjuk hogyan lehet 
könnyen és hatékonyan kiszámolni, és példákon szemléltetjük.  
  

Kulcsszavak: nemlineáris optimalizálás  



                         

 

Hardver és implementáció kölcsönhatása a 

nagyméretű optimalizálásban 
Mészáros Csaba 

Fico, Xpress Solver Team,  

csabameszaros@fico.com 
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Noha optimalizálási problémákat módszertani oldalról már a XIX században is 
tanulmányoztak, gyakorlati alkalmazásukra még bő egy évszázadot kellett várni. A XX 
század második felében indult meg a számítástechnikai eszközök rohamos fejlődése, 
egyre nagyobb területeken megnyitva az alkalmazások lehetőségét.  
Természetszerűen az optimalizálás módszertana állandóan idomult a 
számítástechnikai környezethez, annak változása új implementációs technikák 
megjelenését segítette elő, miközben mások a háttérbe szorultak, hogy aztán a 
hardware egy-egy generációs váltása után esetleg újra az érdeklődés körébe 
kerüljenek. Az előadásban az implementációk evolúciójából szemelvényezünk a 
számítástechnikai környezet változásának tükrében. 
   
 
 
Kulcsszavak: nagyméretű optimalizálás; implementációs módszerek; hardver 



                         

 

Robotokat is tartalmazó gyártósor-

kiegyenlítési MIP és CP modellek 

összehasonlítása  

Dimény Imreⅰ, Koltai Tamásⅱ 

i. Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,  

Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék  

email: dimeny.imre@gtk.bme.hu 

ii. Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,  

Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék,  

email:koltai.tamas@gtk.bme.hu 
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Az egyszerű gyártósor-kiegyenlítési probléma egy allokációs feladat, amelynek célja 
különböző tevékenységek munkahelyhez, rendelése úgy, hogy az bizonyos 
menedzsment céloknak megfeleljen. Az utóbbi években egyre több tevékenység 
automatizálása válik lehetségessé. Sok esetben az emberek és robotok egyidejű 
alkalmazása szükséges ugyanazon gyártósoron. A robotok és emberek egyes 
állomásokon történő párhuzamos alkalmazása során a biztonsági, ergonómiai 
kérdéseken túl a feladatok állomáson belüli sorrendezésére is választ kell adni. Ez 
utóbbi következményeként az allokációs feladatot allokációs és ütemezési feladattá 
változik. A probléma megoldására, az egyszerű gyártósor-kiegyenlítési probléma 
modelljéből kiindulva megfogalmazhatók MIP és egy CP modellek is. 

Jelen tanulmány célja a két lehetséges megközelítés összehasonlítása a megoldáshoz 
szükséges futásidők alapján, valós gyártósor kiegyenlítési feladatokhoz kapcsolódó 
adatsorokon. Az összehasonlítás az AIMMS modellező keretrendszerben történt, a MIP 
modell megoldására a CPLEX, a CP modell megoldására a CPOptimizer szolvert 
használva. Az összehasonlítás rávilágít arra, hogy különböző paraméterű modellek 
esetén a kapott eredmény milyen mértékben tudja a gyártósorkiegyenlítési döntést 
támogatni.  
Kulcsszavak: Matematikai modellezés; gyártósor-kiegyenlítési probléma, MIP modell, 
CP modell 
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Maximális befolyásterjedés lefedési feladatok 

segítségével1 

Vass Gyöngyvér és G.-Tóth Boglárka 

Szegedi Tudományegyetem, Számítógépes Optimalizálás Tanszék,  

email: {vgyongyver,boglarka}@inf.u-szeged.hu 
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ABSZTRAKT 

Az információterjedés közösségi hálózaton próbálja megtalálni azokat az 
egyéneket, akik a lehető legtöbb egyedet tudnak valamilyen információval elérni. 
Ez a probléma azért nehéz, mert jellemzően csak valószínűségi értékeket 
ismerünk arról, hogy egy terjedés hogyan fog zajlani. A legtöbb kutatás a háló 
vizsgálatára irányul, és ez alapján próbálják prediktálni a terjedés menetét. Ezzel 
szemben mi, egy másik, hasonló feladat segítségével próbáltunk megoldást 
találni, ez pedig a vállalatelhelyezés. Egy vállalatelhelyezési probléma, a 
maximális lefedés, egy keresleti gráfon próbálja megtalálni azokat a pontokat, 
amelyekből minél több másik pont kereslete elégíthető ki. Beláttuk, hogy a két 
problémának van ekvivalensé tehető matematikai modellje, illetve számítási 
eredményeink alapján ez a módszer jól működik az Független Kaszkád terjedési 
modell esetén is. Nagy gráfokra is hatékonyabb megoldást adhat valós méretű 
problémákon. Először azt a problémát vizsgáltuk, ahol adott számú fertőző 
csúcsot kerestük a gráfon, majd vizsgáltuk azt a feladatot, ahol figyelembe 
vesszük az egyes egyedek (csúcsok) megfertőzésének a költségét, és az 
összköltséget korlátozzuk. 
 
Kulcsszavak: információterjedés, vállalatelhelyezés, optimalizálás 

 
1 A kutatást az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00002 támogatta. 



                          

Közösségalapú redukciós módszerek 

fertőzésmaximalizálási problémára1  

Hajdu Lászlóⅰ, Vass Mátéⅱ, Krész Miklósⅱi, Bóta Andrásiv  

i. Innorenew CoE and University of Primorska, Faculty of Mathematics, Natural Sciences and 

Information Technologies and University of Szeged, Institute of Informatics  

email: laszlo.hajdu@innorenew.eu  

ii. University of Szeged, Faculty of Science and Informatics  

email: vass.mate99@gmail.com  

iii. Innorenew CoE and University of Primorska, Andrej Marušiĉ Institute and University of Szeged, 

Faculty of Education email:miklos.kresz@innorenew.eu  

iv. Lulea University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space 

Engineering, Embedded Intelligent Systems Lab email: andras.bota@ltu.se  
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A közösségkeresés, azaz a sűrű részgráfok hálózatokból történő kinyerése, valamint 
gráfokon értelmezett fertőzési modellek napjaink erősen kutatott területeinek 
számítanak. A valós entitásokat ábrázoló hálózatokkal kapcsolatban megfigyelhető, 
hogy a csúcsok közötti élek nagyobb sűrűségének köszönhetően a különböző hatások 
gyorsabban és hatékonyabban terjednek egy közösségen belül, mint a gráf többi 
részében. A kutatás során a célunk ezen természetes kapcsolat felderítése, valamint 
olyan módszertan kifejlesztése volt, amely az említett területek összekapcsolásával 
alkalmas hatékony módszerek kifejlesztésére.  
Az előadásban különböző redukciós módszerek kerülnek bemutatásra, melyek a 
fertőzési modellek szempontjából alkalmasak fertőzési algoritmusok hatékonyságának 
a növelésére a keresési tér szűkítésével, míg a közösségkeresés szempontjából olyan 
megbízható keretrendszerrel szolgálnak, amelyek képesek a módszerek hatékony 
összehasonlítására. A tesztelés során a módszereket összesen 1080 darab gráfon nyolc 
irányítatlan és két irányított közösségkereső módszer segítségével hasonlítottuk össze.   

 
Kulcsszavak: fertőzésmaximalizálás; közösségkeresés; irányított hub perkoláció  

                                                           
1 A szerzők szeretnének köszönetet mondani az Európai Bizottságnak az InnoRenew CoE projekt (Pályázati azonosító: 

#739574) támogatásáért, mely a Horizont 2020 Widespread Teaming programjának keretében kerül megvalósításra, 
valamint a Szlovén Köztársaságnak (a Szlovén Köztársaság és az Európai Regionális Fejlesztési Alap befektetési 
támogatásáért). Hajdu László és Krész Miklós  továbbá köszönetet mondanak a Szlovén Kutatási Alapnak (ARRS) az 
N2-0171  és J2-2504 sz.  projektek keretében megvalósuló támogatásért. 
 



                          

 

 

A fertőzés-monitorozási probléma1  
 

Hajdu Lászlóⅰ, Krész Miklósⅱ  

i. Szegedi Tudományegyetem  

 Innorenew CoE & UP FAMNIT, Szlovénia     

email: laszlo.hajdu@innorenew.eu  

ii. Szegedi Tudományegyetem   

Innorenew CoE & UP IAM, Szlovénia  

email:miklos.kresz@innorenew.eu  
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ABSZTRAKT  

A hálózatokon történő fertőzésterjedés vizsgálata az epidemiológiai alkalmazásokon túl fontos 

szerepet játszik számos területen (pl. a szociológiában ill. az üzleti életben a vélemények 

terjedése vagy a csőd előrejelzése). A kérdéskört, mint diszkrét optimalizálási problémát 

Kempe, Kleinberg és Tardos 2003-ban definiálta, miszerint a feladat a gráfban megtalálni azon 
k csúcsot, mely egy előre adott fertőzési mechanizmus és k szám esetében várható értékben a 

maximális számú csúcsot fertőzi meg. Ezen klasszikus munkában bizonyítást nyert,  hogy a 

feladat Np-teljes, ugyanakkor a fertőzési függvények egy széles osztályára az optimum 

garantált approximációval közelíthető a mohó eljárás segítségével. Az elmúlt csaknem 20 év 

során a téma rendkívüli érdeklődést váltott ki tudományos körökben és az eredeti feladat  

számos általánosítása képezte vizsgálat tárgyát  

Ezen előadásban a fertőzés kitörése szempontjából legnagyobb befolyással rendelkező k csúcs 

helyett, azon k csúcs megtalálását helyezzük vizsgálat alá, amelyen várható értékben a legtöbb 

csúcs érhető el fertőzési láncokon keresztül. Ezen probléma különbözik az eredeti feladattól, 

ugyanis nem azon csúcsok adják az optimális megoldást, melyek a „járvány kitörésében” 

játszanak kulcsszerepet, hanem azon csúcsok megtalálása cél, amelyeket monitorozni 
érdemes annak érdekében, hogy egy „járvány hatásának mérséklését” optimalizáljuk. 

Fertőzési mechanizmus tekintetében a legszélesebb körben vizsgált független kaszkád modellt 

használjuk, melynek azon általánosítását tekintjük, amikor minden egyes csúcson adott egy 

„apriori” fertőzési valószínűség. Megmutatjuk, hogy ezen probléma esetén is a mohó eljárás 

garantált közelítést ad, aminek egy hatékony megvalósítását is ismertetjük.   

Kulcsszavak: fertőzésmaximalizálás; mohó algoritmus; hálózati optimalizálás                           

                                                        
1 A szerzők szeretnének köszönetet mondani az Európai Bizottságnak az InnoRenew CoE projekt (Pályázati azonosító: 

#739574) támogatásáért, mely a Horizont 2020 Widespread Teaming programjának keretében kerül megvalósításra, valamint 

a Szlovén Köztársaságnak (a Szlovén Köztársaság és az Európai Regionális Fejlesztési Alap befektetési támogatásáért). A 
szerzők továbbá köszönetet mond a Szlovén Kutatási Alapnak (ARRS) az N1-0093, N2-0171  és J2-2504 sz.  projektek 
keretében megvalósuló támogatásért. 



                         

Hawkes folyamatok idegtudományi 

alkalmazásai1 

Gerencsér Lászlói, Perczel Györgyii, Erőss Lorándiii, Fabó Dánieliii,  
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Az előadásban egy, a járványtanban kifejlesztett matematikai eszköztár alapjait 
mutatjuk be. Ezek az ún. Hawkes folyamatok, vagy öngerjesztő pontfolyamatok 
széleskörű alkalmazásra találtak a szeizmológiában, majd a pénzügyi 
matematikában és a forgalom-modellezésben, újabban pedig az 
idegtudományokban. Többváltozós Hawkes folyamatok az agyi idegháló tüzelési 
mintázatának természetes gray-box modelljei, és ebben a szerepben 
alkalmasnak bizonyultak epilepsziás rohamok detektálására. Bemutatjuk a 
Hawkes folyamatok elméletének alapvető elemeit, ezek kapcsolatát a lineáris 
rendszerek elméletével, demonstráljuk az állapottér modellek 
alkalmazhatóságát, és vázoljuk az ún. L-keverés verifikálásának az alapjait. A 
statisztikai módszerek alkalmazhatóságát szimulált és valós, humán adatokon 
illusztráljuk.  

 

Kulcsszavak: Öngerjesztő pontfolyamatok; Többváltozós Hawkes folyamatok; 
Ideghálózat modellek; Maximum likelihood becslés.  

                                                           
1 A kutatást az Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratórium támogatta. 
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Ellátási lánc játékokat vizsgálunk, amely fogalmat Gopalakrishnan, D. Granot, F. 
Granot, Sosic, és Cui vezettek be „GREEN games” néven. Karakterizáljuk a 
játékosztályt, és megmutatjuk, hogy ezen játékosztály benne van az egyetértési játékok 
duálisai által kifeszített konvex kúpban. Ebből kifolyólag minden ellátási lánc játék 
teljesen alternáló, vagyis konkáv. Emellett egy további karakterizációt is adunk az 
ellátási lánc játékokra az egyetértési játékokra alapozva. 
Megvizsgáljuk az ellátási lánc játékok osztályán a magkompatibilis (core compatible – 
CC), illetve erősen monoton (strongly monotone – SM) értékeket. Megmutatjuk 
továbbá, hogy ezen a játékosztályon a Shapley-értéket az egyenlően kezelő (equal 
treatment property – ETP), a magkompatibilis (CC) és az erősen monoton (SM) 
tulajdonságok karakterizálják. Eredményeinket példákkal illusztráljuk.  
 

 
Kulcsszavak: Ellátási lánc; kooperatív játék; Shapley-érték; karakterizáció 

 
1 A szerzők ezúton köszönik a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal – NKFIH 119930 
pályázatának támogatását. 
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Az előadásban az átruházható hasznosságú kooperatív játékok (pre)nukleoluszának 
kiszámításával foglalkozunk. Huberman (1980) vezette be a lényeges koalíciók 
fogalmát, amely fogalom jelentősen megkönnyítheti a (pre)nukleolusz kiszámítását 
számítástudományi szempontból is.  Huberman fogalma azonban csak az ún. 
kiegyensúlyozott kooperatív játékok esetében használható. Ebben az előadásban két, 
egymástól független általánosítását adjuk Huberman lényeges koalíció fogalmának 
tetszőleges átruházható hasznosságú kooperatív játékokra. A két új fogalom, a szűken 
lényegesség és az elsőrendben lényegesség, nem csak kiterjesztései Huberman 
fogalmának tetszőleges átruházható hasznosságú kooperatív játékra, hanem a két új 
fogalom a kiegyensúlyozott kooperatív játékok esetében is valódi általánosítása 
Huberman fogalmának. 

 
Kulcsszavak: játékelmélet; prenukleolusz; lényeges koalíciók 
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Aukciókon elég gyakori jelenség, hogy a vevők összejátszanak és a saját valós 
értékelésüknél csak kisebbet mutatnak, amivel olcsóbban is megszerezhetik a 
terméket. Az így szerzett hasznot pedig valahogy szétosztják egymás közt. Azt, hogy 
hogyan osztják szét a vevők a hasznot, modellezhetjük Neumann-Morgenstern-féle 
stabil halmazokkal. Ha van egy ilyen összejátszással kapott elosztásunk (ami nem 
magbeli), az összejátszásból származó profitnak ezen szétosztását bár fel tudja rúgni 
valamely vevő, de a többi vevőnek erre mindig van egy válaszlépése (még egy kicsit 
rálicitálnak), és így visszakerülnek az eredeti halmazba. A fent említett egy eladós 
aukciós eset már Neumann és Morgenstern (1953) klasszikus könyvében is szerepel 
példaként a stabil halmazok alkalmazására. 
Ezt a megoldáskoncepciót vizsgáljuk meg több eladó esetén egy speciális esetben (a 
lóvásár játékok osztályán), amikor nagyon sok maximális értékű párosítás van. 
Megmutatjuk, hogy ebben a játékosztályban minden stabil halmaz egy monoton görbét 
alkot, továbbá szükséges és elégséges feltételeket adunk egy ilyen görbe stabilitására.  
 
 
Kulcsszavak: játékelmélet; Neumann-Morgenstern stabil halmaz; hozzárendelési játék 
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A kooperatív játékok egyik alapvető halmazértékű megoldása a mag, ami a nagykoalíció 
értékének az összes kisebb koalíció által elfogadható szétosztásaiból álló halmaz. A 
teljesen kiegyensúlyozott játékokban nemcsak a mag nem üres, hanem bármelyik 
kisebb koalícióhoz tartozó részjáték magja sem üres. Sprumont (1991) vizsgálta, hogy a 
teljesen kiegyensúlyozott játékok közül melyekre teljesül az, hogy mindegyik részjátékuk 
magjából kiválasztható egy elosztás úgy, hogy abban az adott koalíció mindegyik tagja 
legalább akkora kifizetést kap, mint bármelyik kisebb koalícióhoz tartozó részjáték 
magjából kiválasztott elosztásban.  Ilyen ún. populációmonoton allokációs sémát 
kapunk például a (szupermoduláris koalíciós függvényekkel megadott) konvex 
játékokban, ha mindegyik részjáték magjából a Shapley-értéket választjuk ki.  

A kétoldalú párosítási piacok modellezésében alapvető szerepet játszó hozzárendelési 
játékokról Sprumont (1991) megmutatta, hogy nem rendelkezhetnek populációmonoton 
allokációs sémával akkor, ha a piacon van két olyan eladó és két olyan vevő, akik között 
bármelyik eladó-vevő páros pozitív hasznot tud elérni. Ez az eléggé negatív eredmény 
nem meglepő, mert a hozzárendelési piacokon az azonos oldalon lévő szereplők egymás 
helyettesítői, míg egy popolációmonoton allokációs sémához inkább az kell, hogy az 
összes játékos egymás kiegészítője legyen (csakúgy mint a konvex játékokban). 
Előadásunkban jellemezzük azokat hozzárendelési játékokat, amelyekben mégiscsak 
lehet populációmonoton allokációs sémát konstruálni, és belátjuk, hogy ezekben az igen 
speciális (de nem feltétlenül konvex) esetekben a játék magjának bármely eleme 
kiterjeszthető egy populációmonoton allokációs sémává.  
  

  
Kulcsszavak: kooperatív játék; hozzárendelési játék; populációmonoton allokáció  

                                           
1 Köszönöm az NKFI K16-119930 pályázat támogatását.  
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A vegyipari gyártó folyamatok során a termékek előállítása általában több 

lépésben történik. A lépések során keletkező köztes termékek kezelését a 
tárolási stratégia határozza meg, amely mennyiségi és időbeni korlátot is 
megszabhat. A gyártás ütemezésének tervezését ezen feltételek figyelembe 

vétele mellett kell megvalósítani, amely csak abban az esetben lehetséges, ha az 
ütemező már modell szinten  képes kezelni a különböző stratégiákat. Az 

irodalomban számos megoldás létezik az ismertebb tárolási stratégiák, mint a 
végtelen köztes tároló (UIS), köztes tároló nélküli (NIS), illetve a közvetlen 
felhasználást (ZW) előíró stratégia megoldására, de ritkábban foglalkoznak ezen 

stratégiák egy folyamaton belüli alkalmazásával. Gyakorlati oldalról viszont 
jellemzőbb, hogy a folyamat egyes lépései között eltérő tárolási stratégiát 

követelünk meg, ezért olyan ütemező megoldásokra van szükség, amely ezt 
megfelelően képes kezelni. A folyamathálózat-szintézis időparaméterekkel 
bővített kiterjesztése (TCPNS), lehetővé tette ütemezési feladatok P-gráffal 

történő modellezését és megoldását, amelyet már sikeresen alkalmaztunk 
gyártórendszerek és terepi munkavégzés ütemezése során. A jelenlegi 
előadásban bemutatásra kerül, hogy miként modellezhető a fent említett 

stratégiákon felül a véges köztes tároló (FIS), valamint a véges várakozási idő 
(FW) is. Majd egy példán keresztül szemléltetésre kerül, hogy ezek a modellezési 

eljárások miként alkalmazhatóak egy gyártási folyamaton belül. 
 
Kulcsszavak: TCPNS; P-gráf; Ütemezés, Köztes tárolás 
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Orvos-beteg találkozások előjegyzésekor számos körülményt kell figyelembe vennünk: 
mikor vannak a rendelések, mikor érhető el szabad időpont, milyen eszközigény merül 
fel a vizsgálatok kapcsán, és vannak-e előzetesen elvégzendő egyéb vizsgálatok, 
amelyek eredményeire szükség lesz a konzultációk során. A betegellátási folyamat 
komplexitása tovább nő, ha több orvos-beteg találkozást kell együttesen terveznünk, 
amely gyakran felmerülő igény például a pontos diagnosztika felállításakor. Mindezen 
vizsgálati és kezelési előjegyzések optimális ütemezésére jelenleg nem alkalmaznak 
szisztematikus megoldásokat az egészségügy érintett szereplői, holott matematikai 
modellekkel a problémakör leírható és optimalizálási eszközökkel vizsgálható. 
Előadásunkban az egészségügyi vizsgálatokra történő előjegyzések folyamatát 
ütemezési feladatként tekintjük, és azt vegyes-egész értékű lineáris programozási 
modellként reprezentáljuk. A hagyományos ütemezéselméleti megközelítésektől 
eltérően a P-gráf módszertant alkalmazzuk az időpontfoglalási feladatok 
reprezentációjára, ahol korlátozás és szétválasztás alapú megoldásokkal és 

heurisztikák alkalmazásával keressük az optimális és az n-legjobb megoldásokat. 
Előadásunk során egy olyan matematikai modellekre épülő döntéstámogató 
keretrendszer kerül ismertetésre, amely figyelembe veszi az egészségügyi erőforrások 
elérhetőségét, az elvégzendő vizsgálatok közötti függőségi kapcsolatokat, valamint a 
páciens egyéni preferenciáit, majd automatikusan képes előállítani a tekintett üteme-
zési feladat matematikai modelljét, valamint optimális és közel optimális megoldásait.  
 
 
Kulcsszavak: Egészségügyi folyamatok optimalizálása; Orvos-beteg találkozások 
ütemezése; P-gráf módszertan; Döntéstámogatás. 
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Az elmúlt két évtizedben a szakaszos folyamatok ütemezése kiemelt figyelmet 
kapott a szakirodalomban, ennek megfelelően több módszer került kifejlesztésre 

ütemezési problémák széles választékának megoldására. Ezen módszerek 
különböző megközelítéseket és modellezési technikákat mutatnak be és változó 

hatékonysággal képesek megoldani eltérő felépítésű ütemezési példákat. A fő 
eltérések a módszerek között az idő modellezésében, az elvégzendő feladatok 
egymásutániságának modellezésében és a figyelembe vett paraméterekben 

jelennek meg.   

A P-gráf keretrendszer eredetileg folytonos üzemű folyamathálózatok szintézisére 

készült, azonban nemrégiben olyan kiterjesztése jelent meg, mely képes 
erőforrások és egyszeri tevékenységek időkorlátainak kezelésére is. Egy olyan 

eszköz jött ezáltal létre, mely egyesíti a gráf alapú, a precedencia alapú és a 
logikai megkötéseket tartalmazó ütemezési megoldó módszerek előnyeit. A 
időkorlátos kiterjesztés kidolgozása során a matematikai programozási modell 

felírásra és dedikált megoldó algoritmusa kidolgozásra került, azonban a 
megoldó algoritmus szabadsági fokainak ütemezési feladatokhoz illesztése még 
nem történt meg.   

Jelen kutatásom során azt vizsgáltam, hogy milyen korlátozás és szétválasztási 
lépések, valamint döntési kiválasztási szabályok érnek el megoldási 

hatékonyságnövelést a P-gráf keretrendszer megoldó módszerében különböző 
ütemezési feladat osztályokra.  

  
Kulcsszavak: Ütemezés; Folyamat szintézis; Algoritmusok; P-gráf  
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A logisztika területén fontos matematikai probléma a jármű ütemezési probléma (Vehicle 

Scheduling Problem), mely a közismerten NP beli utazó ügynök problémára (Travelling Salesman 

Problem) vezethető vissza. Utóbbinak elterjedtek genetikus algoritmuson alapuló megoldásai1 2, 

melyek evolúciós folyamatot szimulálnak részleges megoldások halmaza fölött. Ezen megoldások 

adaptációja a jármű ütemezési problémára viszont már közel sem triviális, kutatásom célja egy 

általános módszer kidolgozása az adaptációra és a kapott megoldások kiértékelésére.  

A genetikus algoritmusok előnye a modularitás: jól elkülöníthetőek az iteratív optimalizáció egy 
ciklusának főbb lépései. Minden lépésnek számos variánsa létezik jelentősen eltérő 
tulajdonságokkal. Ez jelentősen megnöveli a lehetséges kombinációk terét és megnehezíti az 
optimális kiválasztását egy adott feladatra, éppen ezért célszerű az implementációk terének 
felderítését automatizálni.  
A kutatásban problémát jelent a genetikus algoritmusok futási ideje. Ugyan nagyságrendileg 

kisebb a futási idő igényük egy CNN-nél, de a vizsgálandó tér mérete miatt így is évekig tartana 

minden kombináció tesztelése. Egy olyan algoritmust terveztem melyben a kombinációk 

egymással versenyeznek egy adott feladat felett és minden iterációban véletlenszerűen sorsoljuk, 

hogy mely variánsokat alkalmazzuk az egyes lépésekre. Azok a variánsok, melyek az 

optimalizáció során nagyobb gyakorisággal eredményeztek javulást, nagyobb eséllyel kerülnek 

kiválasztásra.  

Eredményeim azt mutatják, hogy ez az algoritmus hatékony, önálló és adaptív megoldás is 
egyben. A futtatás elején nagyobb valószínűséggel jutnak érvényre a gyors konvergenciát 
eredményező megoldások, és később előtérbe kerülnek azok, amelyek hatékonyan kerülik el a 
lokális minimumban ragadást. A futtatás alatt gyűjtött statisztikák segítenek feltárni a lépések 
közötti szinergiákat is.  

   
Kulcsszavak: Travelling Salesman Problem; Multiple Travelling Salesman Problem;  

Vehicle Scheduling Problem; Genetical algorithm  

                                                           
1 Pedro Larranaga, Cindy Kuijpers, R. H. Murga, S. Dizdarevic: Genetic Algorithms for the Travelling  

Salesman Problem: A Review of Representations andOperators,Artificial Intelligence Review 
13(2):129170(1999)  
2 Dharm Raj Singh, Manoj Kumar Singh, Tarkeshwar Singh, Rajkishore Prasad: Genetic Algorithm for  

Solving Multiple Traveling Salesmen Problem using a New Crossover and Population Generation, 

Computacion y Sistemas 22(2)(2018)  
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Adott egy G=(S,T;E) páros gráf az S csúcshalmaz egy s1,...,sn rendezésével és egy d pozitív 

egész szám. Az élek egy M részhalmazát d-distance matchingnek nevezzük, ha 1) minden 

S-beli csúcs foka legfeljebb egy és 2) ha az sit és az sjt él is benne van Mben, akkor |j-

i|≥d. A cél legnagyobb méretű (súlyú) d-distance matchinget találni. Egy alkalmazásban 

T csúcsai biztonsági őröknek, S csúcsai egymást követő napoknak felelnek meg, és úgy 

akarunk minden napra egy-egy őrt beosztani, hogy senki ne dolgozzon két egymást 

követő napon (d=2). Az előadáson áttekintünk néhány megoldható esetet, 

approximálhatatlansági eredményeket és approximációs algoritmusokat. Nagy 

hangsúlyt fektetünk a feladat kapcsán felmerülő nyitott kérdésekre és néhány rokon 

feladatra: Mi mondható, ha az S és T csúcsain is adott egy-egy fokszámkorlát? Kezelhető-

e, ha az S csúcsait ciklikus sorrendben tekintjük? Esetleg ha a 2) feltételt mind a két 

osztályon megköveteljük? 

Kulcsszavak: Párosítás feladat; megszorított párosítás; approximációs algoritmusok; 

FPT algoritmus 

                                                           
1 Az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-20-3 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának a 

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott szakmai támogatásával készült. 
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iii. INESC TEC, email: xenia.klimentova@inesctec.pt 

iv. INESC TEC and ISEP, email: ana.viana@inesctec.pt 
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Shapley and Scarf (1974) házcsere piaci modelljében minden játékos egy oszthatatlan 
jószággal rendelkezik, és a többiek jószágai felett preferenciákkal rendelkezik. A javak 
egy allokációja benne van az (erős) magban, ha nincs (gyengén) blokkoló koalíció rá. 
Megmutatjuk, hogy szigorú preferenciák esetén az egyelemű erős mag allokáció 
teljesíti a jobbnak jobbat tulajdonságot, vagyis, ha egy játékos jószága népszerűbbé 
válik a többi játékos körében, akkor az ő allokációja csak javulhat. Ezt az eredményt 
általánosítjuk gyenge preferenciákra is. Ezután új egészértékű programozási 
modelleket adunk a mag, az erős mag és a versenyegyensúlyi megoldások 
kiszámítására. Végül számítógépes szimulációk eredményeit mutatjuk be vesecsere-
piacokra. A fenti játékelméleti megoldási koncepciókat összehasonlítjuk a maximális 
méretű és maximális hasznosságú megoldásokkal igazságossági és optimalitási 
szempontokból, illetve a jobbnak jobbat tulajdonság teljesülését illetően.   
 
 
Kulcsszavak: Házcsere piacok; jobbnak jobbat tulajdonság; mag; versenyegyensúly; 
vesecsereprogramok 



                          

Nemzetközi Vesecsere Programok  

Kiszámítása1  

Benedek Mártonⅰ,ii, Biró Péterⅰ,ii, Walter Kernⅱi, Daniel Paulusmaiv  

i. Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Közgazdaságtudományi Intézet, 

email: benedek.marton@krtk.hu, biro.peter@krtk.hu 

ii. Budapesti Corvinus Egyetem 

iii. University of Twente, email: w.kern@utwente.nl 

iv. Durham University, email: daniel.paulusma@durham.ac.uk 
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Egy vesecsere programban a betegek lecserélik donorjaikat, hogy megoldjanak 

inkompatibilitási problémákat. Egy nemzetközi vesecsere programban országok egyesítik a 

nemzeti programok beteg-donor állományait. Egy közelmúltban bevezetett kreditrendszert 

vizsgálunk, mely során a program minden fordulójában az országok vesznek egy kezdeti, 

előzetes vesetranszplantáció elosztást, amit kiigazítva a kredit értékekkel kapunk egy tervezett 

elosztást. A cél pedig találni egy megoldást a nemzetközi beteg-donor kompatibilitási gráfban, 

amely minél közelebb kerül a tervezett elosztáshoz, hogy garantálja a nemzetközi 

együttműködés hosszú távú stabilitását.  

Kutatásunk célja egy egyedülállóan nagy méretű, sok országra és szofisztikált elosztásokra 

kiterjedő szimuláció létrehozása és elemzése. Ennek érdekében olyan vesecserét keresünk, 

amelyet egy maximális párosítás határoz meg. A megoldásunk olyan maximális párosítás, ami 

lexikografikusan minimalizálja a tervezett elosztástól való eltérést. Az elméleti eredményeink 

közé tartozik egy algoritmus, amely polinom időben meghatároz egy ilyen párosítást. Előzetes 

elosztásként a könnyen számítható megoldásokon túl megvizsgálunk két klasszikus 

megoldáskoncepciót, a Shapleyértéket és a nukleoluszt. Ezek kiszámítása nem triviális, de a 

korszerű eredmények alkalmazásával és a polinom idejű algoritmussal együtt lehetőséget 

teremtenek akár 15 ország együttműködéséből álló nemzetközi vesecsere programok 

kiszámítására. A numerikus eredmények azt mutatják, hogy az eltéréseket lexikografikusan 

minimalizáló maximális párosítások akár 56%-kal kiegyensúlyozottabb nemzetközi vesecsere 

programot eredményezhetnek, mint ha csupán a legnagyobb eltérést minimalizáló maximális 

párosítást választanánk.   

 

Kulcsszavak: nemzetközi vesecsere; kooperatív játékelmélet; szimuláció  

                                           
1 A munkát a nemrégiben elhunyt Waltern Kern emlékének dedikáljuk.  
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i. Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), 
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ii. Hasso Plattner Institute, University of Potsdam, Germany,
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atimaly123@student.elte.hu

XXXIV. Magyar Operációkutatási Konferencia

2021.08.31.-2021.09.02.

ABSZTRAKT

A népszerű párosítás fogalma a stabil párosítás egy gyengítése. Ha adott egy
gráf és minden csúcshoz az illeszkedő élek egy sorrendje,  egy csúcs jobban
kedvel egy M párosítást egy másiknál ha vagy M-ben van párja és a másikban
nincs, vagy mindkettőben van párja és jobban kedveli az M-beli párját mint a
másikbelit.  Egy  M párosítás  népszerűbb egy  N  párosításnál,  ha több csúcs
kedveli M-et, mint N-et. Egy párosítás népszerű, ha nincsen nála népszerűbb
párosítás.
Minden stabil párosítás egyben népszerű is, de népszerű párosítás sem létezik
mindig.  Faenza,  Kavitha,  Powers  és  Zhang 2019-ben  megmutatták,  hogy
népszerű párosítás létezésének eldöntése NP-teljes.
Olyan  eseteket  mutatunk  be,  ahol  a  kérdés  polinomiális  algoritmussal
eldönthető. Az algoritmus magja egy olyan szubrutin, mely adott U nem üres
ponthalmazhoz  magas fokszámú gráfokban polinomiális futásidőben eldönti,
van-e pontosan U-t fedetlenül hagyó népszerű párosítás. A kulcs a népszerű
párosítások felbontása egy „elég kicsi” népszerű és egy nagyobb stabil részre.
 

Kulcsszavak: stabil párosítás; népszerű párosítás



                         

 

Sportversenyek eredményeinek kiértékelése a 

Thurstone-módszer segítségével 
Gyarmati Lászlói, Mihálykóné Orbán Évaii, Mihálykó Csabaiii 
i. Pannon Egyetem Programtervező Informatikus MSc, email: xdktdk96@gmail.com 
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Páros összehasonlítási módszereket gyakran használnak döntéshozatalok esetén, 

legyen szó akár kereskedelemről, akár marketingről, de emellett sportmérkőzések 

eredményeinek kiértékelésére is alkalmasak. Ekkor a mérkőzéseket olyan páros 

összehasonlításoknak tekinthetőek, ahol ennek eredményeként az egyik fél vagy győz, 

vagy veszít, esetleg döntetlen alakul ki. Előadásunkban a Thurstone módszer 

általánosított verzióját fogjuk használni. A módszer lényege, hogy a csapatok erősségét 

véletlen mennyiségeknek tekintjük, és ezek különbsége határozza meg az aktuális 

eredményt. A csapatok között lejátszott mérkőzések eredményeit felhasználva a 

valószínűségi változók különbségének eloszlása segítségével felírjuk a várható 

értékektől függő likelihood függvényt és ezt maximalizáljuk. A módszer további 

általánosításával az esetlegesen meglévő előnyt kezelni is tudjuk. Bemutatjuk, hogy az 

összehasonlításoknál milyen feltételeknek kell teljesülnie, hogy egyértelmű eredményt 

kapjunk. Módszerünk segítségével rangsorolhatunk csapatokat különböző számú 

lejátszott mérkőzésszámok esetén, összefésülhetünk különböző erősségű, egymástól 

lényegében független csoportokat és előre jelezhetjük mérkőzések eredményeit. 

 
Kulcsszavak: Thurstone módszer; maximum likelihood becslés; előny; sportversenyek 
kiértékelése; előrejelzés 



                         

 

A sportbajnokságok csoportjainak sorsolásában 

adott korlátozott hozzárendelési feladat 

megoldóalgoritmusának vizsgálata 1 

Csató Lászlóⅰ,ii 

i. Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI), Eötvös Loránd Kutatói Hálózat 

(ELKH), Mérnöki és Üzleti Intelligencia Kutatólaboratórium, Operációkutatás és Döntési 

Rendszerek Kutatócsoport  

email: laszlo.csato@sztaki.hu 

ii. Budapesti Corvinus Egyetem, Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék 
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Több sportbajnokság csoportkörében különböző feltételek korlátozzák a csapatok 
beosztását. A hagyományos sorsolási eljárás az egyes kalapokból kihúzott csapatokat 
az alfabetikus sorrendben első olyan elérhető csoportba helyezi, amivel a fennmaradó 
csapatoknak még legalább egy lehetséges hozzárendelése marad. Megmutatjuk, milyen 
kapcsolatban áll ez a mechanizmus a permutációk generálásával és megadunk egy 
olyan visszalépéses algoritmust, amely a csapatok adott sorrendje mellett megtalálja a 
csoportbeosztást. A 2022-es labdarúgó-világbajnokság európai selejtezőjének példáján 
keresztül elemezzük a korlátozó feltételek hatását. Számszerűsítjük a hivatalos sorsolási 
eljárás eltérését az egyenletes eloszlástól. Végül két alternatív mechanizmust javaslunk 
a sorsolás nézettségének növelésére. 
 

 
Kulcsszavak: hozzárendelési feladat, labdarúgás, mechanizmustervezés, permutáció, 
visszalépéses algoritmus 

                                                 
1 A kutatást az MTA Prémium Posztdoktori Kutatói Program PPD2019-9/2019 pályázata támogatta. A 
szimulációs program elkészítésében közreműködött a szerző édesapja, Csató László. 



                         

 

 A részben és teljesen rendezett halmazok a 

beszállítókiválasztásban1 

Dobos Imreⅰ, Vörösmarty Gyöngyiⅱ 

i. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,  
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A rangsorképzés a beszállítói menedzsmentnek az egyik központi kérdése. A beszállító 
kiválasztás esetén a legtöbb kvantitatív elemzés abból indul ki, hogy bármely két 
beszállító bármely kritérium mentén összehasonlítható. Ezzel a feltevéssel aztán 
valamilyen rangsorba helyezik a beszállítókat. A gyakorlatban azonban nem mindig 
vethetők össze egyértelműen a beszállítók. Ezt úgy is kifejezhetjük, hogy nem egy 
lineáris sorrendet kell a beszállítók között kialakítani, hanem valamilyen elképzelés 
szerint csoportba kell osztani (minősíteni) őket. A beszállító menedzsment 
eszközrendszere ennek a poolnak a kezelésére irányul. 
A halmazok elemei szerint tehát a rendezés egyértelműsége miatt három relációt 
különböztetünk meg: 
- az A elem jobb, mint a B elem, 
- a B elem jobb, mint az A elem, vagy 
- az A és B elem között nem tudunk különbséget tenni. 
Az első kettő feltételt teljesítő halmazok a teljesen rendezett halmazok, amelyeken 
egyértelmű sorrendet állíthatunk fel, vagy ezek a teljesen rendezett halmazok. Azok a 
halmazok, amelyekre még a harmadik feltétel is teljesül, és nem lehet bármely elemet 
összehasonlítani, azok a részbenrendezett halmazok. A részbenrendezett halmazok 
sokkal inkább csoportokat, semmint egy rangsort képeznek. 
Egy beszállítóértékelésben bevált számpéldán demonstráljuk a módszer működését.   
 

 
Kulcsszavak: Részbenrendezett Halmazok; Teljesen Rendezett Halmazok; 
Rangsorolás; Beszállítókiválasztás 

                                                 
1 A szerzők köszönik az NKFIH K124 644 projekt támogatását. 



                         

 

Valószínűséggel megfogalmazott modellekről, 

és az adódó döntési feladatok megoldásáról 

Fábián Csaba ⅰ 

i. Neumann János Egyetem, GAMF Műszaki és Informatikai Kar, Informatikai Tanszék 

email: fabian.csaba@gamf.uni-neumann.hu 
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Motivációként néhány klasszikus alkalmazást említünk, amely valószínűséggel 
megfogalmazott modellre épül. Ezután egy új alkalmazási lehetőséget tárgyalunk, 
elektromos hálózatok keresletoldali szabályozásában. Az adódó 
fogyasztásengedélyezési feladatok megoldására duál típusú megoldó eljárásokat 
dolgoztunk ki és implementáltunk. Beszámolunk az eljárásokkal való 
tapasztalatainkról és vázolunk néhány ígéretes továbbfejlesztési irányt. Az előadás 
többéves együttműködés eredményeit mutatja be. Valószínűségi függvények 
karakterizálása és számítása terén Szántai Tamás tapasztalataira és eredményeire 
támaszkodunk. A modellek felépítésében, a megoldó eljárások kidolgozásában, 
implementálásában és a kísérletekben együttműködő Neumann egyetemi kollégák  
Csizmás Edit, Drenyovszki Rajmund, Kovács Lóránt és Vajnai Tibor.  

 

 
Kulcsszavak: Sztochasztikus programozás; valószínűségi feladatok; 
fogyasztásengedélyezési feladat  



                          

 

 

 

Hatékony előfeldolgozó algoritmusok 

bizonyos ládapakolási Benchmark 

feladatokra1 

Ábrahám Gyulaⅰ, Dósa Györgyⅱ,, Dulai Tibori, Tuza Zsoltiii, Werner-Stark Ágnesi 

i. Pannon Egyetem, Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék, email: 

abraham.gyula@virt.uni-pannon.hu,  dulai.tibor@virt.uni-pannon.hu ,    

wernera@almos.uni-pannon.hu, 

ii. Pannon Egyetem, Matematika Tanszék, email:dosagy@almos.uni-pannon.hu  

iii. Pannon Egyetem, Rendszer- és Számítástudományi Tanszék, és Rényi Alfréd 

Matematikai Kutatóintézet, email:tuza@dcs.uni-pannon.hu   
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A ládapakolás az operációkutatás fontos kutatási területe (de a számítástudományhoz 
is sorolható), rengeteg ipari alkalmazással. A feladat a következő: adottak tárgyak, 
helyezzük őket el a lehető legkevesebb ládába úgy, hogy nem szabad meghaladnunk a 
ládák kapacitását. A feladat közismerten  NPteljes. Az előadásban gyakorlati oldalról 
közelítjük a feladatot: két benchmark osztályba tartozó feladatokat vizsgálunk.  
Ezeket a feladatokat egy előfeldolgozáson „engedjük át”. Ettől azt várjuk, hogy a 
feladatok jelentős százalékát optimálisan meg tudjuk oldani. Az előfeldolgozó 
algoritmusaink mohó stratégiákat követnek. Érdekes módon, a Schwerin osztályon 
belül mind a 200 feladatot optimálisan (és nagyon gyorsan) meg tudjuk oldani.  
A másik vizsgált osztályban, a Falkenauer U osztály nehezebbnek bizonyul, de itt is a 
feladatok nagyjából 91%-át optimálisan oldja meg az előfeldolgozó algoritmusunk. 
Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy ilyen típusú előfeldolgozás hasznos (lehet) 
általában is, bizonyos típusú ládapakolási feladatoknál. Röviden tárgyaljuk a 
módszereink alkalmazhatóságának korlátait is. 

Kulcsszavak: Ládapakolás, előfeldolgozás, benchmark feladatok 

                                                      
1 A „Slovenian - Hungarian bilateral project ``Optimization and fault forecasting in port logistics processes using artificial  

intelligence, process mining and operations research'', grant 2019-2.1.11-TÉT-2020-00113” támogatásával 
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Szeretnénk tudni a jövőt, vagy ha ez nem lehetséges, legalább szeretnénk tudni egyegy 
bekövetkezhető esemény valószínűségét. Ha még ez sem lehetséges, legalább alsó és 
felső becsléseket szeretnénk a megkérdezett valószínűségre. Sokdimenziós geometriai 
eszköztárral, lineáris programozással, algoritmikus gráfelméleti módszerekkel hasznos 
becslések készíthetők.   Nemcsak alkalmazzuk a kész képleteket, hanem céltudatosan 
magunk gyártjuk azokat a rendelkezésre álló adatokból. Figyelnünk kell a numerikus 
pontosságra, az algoritmusok hatékonyságára, továbbá a megcélzott becslések lehető 
legélesebb voltára.  
Az előadásban áttekintjük majd az ismert és kevésbé ismert technikákat. Nagy figyelmet 
fordítunk a különböző szakterületek közötti érdekes kapcsolatok bemutatására. Néhány 
gyakorlati példán szemléltetjük majd az eredményeket.  
   
  
  
Kulcsszavak: valószínűségek becslése; gráfok klikkjei; poliéderek térfogata  

                                           
1 A 2019-1.3.1-KK-2019-00004 számú projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból 

biztosított támogatással, a 2019-1.3.1-KK pályázati program finanszírozásában valósult meg.   
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email: bela.vizvari@emu.edu.tr 

  

XXXIV. Magyar Operációkutatási Konferencia 2021.08.31.-2021.09.02.  

  

ABSZTRAKT  

Katasztrófa olyan jelenség, ami Papp Bendegúz nagyon találó meghatározása szerint 
legalább kettőt teljesít a következő három kritérium közül: (1) hirtelen lefolyású 
esemény, (2) nagy emberi és/vagy gazdasági veszteséggel jár, és (3) a helyi közösség 
képtelen megbirkózni a következményeivel. Például a súlyos aszály, amivel már ma is 
sok országnak szembe kell nézni, a jövőben pedig Magyarországon is valószínű, csak a 
(2) és (3) kritériumot teljesíti. A katasztrófáknak többféle csoportosítása létezik. A 
készletezés szempontjából talán legfontosabb az, amelyik a bekövetkezés idejének és 
helyének ismeretén alapul. Ismert idejű és helyszínű katasztrófa például a hurrikán. Itt 
az induló készletnek van nagy jelentősége. Ismeretlen idejű, de ismert helyszínű a 
földrengés például. Ebben az esetben a katasztrófa várható pusztításának függvényében 
állandó készletekkel kell rendelkezni. Nem mindegy azonban, hogy ezeket a katasztrófa 
bekövetkezése után hova helyezik át. Az ismeretlen időpontú és helyszínű katasztrófák 
közé tartozik például az ipari katasztrófa és a hókatasztrófa. Ilyenekre is számítani kell, 
és a védekezésre való felkészülés készletezés nélkül nem lehetséges. Az előadás áttekint 
néhány fontos eredményt a különböző katasztrófákkal kapcsolatban.  
  
  
Kulcsszavak: humanitárius logisztika; katasztrófa; készletezés; állandó és ideiglenes 
raktár;  
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Egy jól ismert klasszikus probléma az események uniójának a valószínűségére adni éles 

korlátokat. Erre egy lineáris programozási modell nyújt egy megoldást, de sajnos a változok 

száma exponenciális az események számában, es így gyakorlatban nem megoldható (több 

megoldási kísérlet is NP-hard problémákra vezetett). Hatékonyan kiszámítható korlátokat sokan 

javasoltak, es az egyik tipikus módszer egy aggregációját használja az eredeti (nagyon nagy) LP-

nek. "Aggregáció" itt egy monoton lineáris leképezést jelent egy (jóval) alacsonyabb dimenziós 

térbe. Érdekes módon a szerzők többsége az eredeti LP exponenciális nem-negatívitási 

egyenlőtlenséget egyszerűen az aggregált változók nem-negatívitására cseréli. PEDIG, a pozitív 

ortáns képe egy ilyen aggregációban tipikusan csak egy részkúpja a pozitív ortánsnak az 

alacsonyabb dimenzióban.  

Dolgozatunkban ezeket a polihedrális részkúpokat tanulmányozzuk, es megmutatjuk, hogy több 

ismert aggregációs modell hatékonyan javítható az ilyen részkúpokat leíró egyenlőtlenségek 

hozzáadásával.  

 

 
 
Kulcsszavak: valószínűségi korlátok; aggregációs modellek javítása, polihedrális 
részkúpok 
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Munkánkban valós, többek között ökológiai és üzleti hálózatokban megfigyelt 
egymásba ágyazottság (nestedness) felderítésére mutatunk be és hasonlítunk 
össze gráfszínezésen alapuló algoritmusokat. Ehhez bevezetjük az úgynevezett 
H-elkerülő színezés fogalmát. Itt a H=2K2 esetre koncentrálunk, amellyel a 
hálózat szerkezetét leíró gráfot páronként egymásba ágyazott színosztályokra 
tudjuk bontani. Munkánkban megadunk és valós példákon keresztül 
összehasonlítunk három 2K2-elkerülő színező algoritmust, megvizsgálva az 
általuk adott színosztályokat, az algoritmusok stabilitását és futási idejét. Az első 
algoritmus egy mohó színezésen alapuló módszer, amely beépíti a 2K2-elkerülést 
is, a második egy, a hierarchikus klaszterezéshez hasonló bottom-up 
megközelítést, míg a harmadik algoritmus egy, a hagyományos mohó 
gráfszínezést tovább bontó top-down módszert alkalmaz. 
 
Kulcsszavak: gráfelmélet; hálózattudomány; operációkutatás; gráfszínezés; egymásba 

ágyazottság 
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A  gráf  rekonstrukció  régóta  kutatott  téma.  A  fokszám  értéken  kívül  más  központisági                         
értékekkel   is   történt   kutatás   (például   sajátérték-   és   közöttiségi   központiság).     
Munkánk  során  a  közelségi  központisági  értékekkel  (closeness  centrality,  CC)                   
foglalkoztunk.  A  feladatunk,  hogy  egy  N  hosszú  0  és  1  közötti  értékeket  tartalmazó                           
vektorból  készítsünk  egy  N  csúcsú  gráfot,  melynek  CC  értékei  megegyeznek  vagy  a                         

lehető  legközelebb  állnak  a  vektorbeli  értékekhez.  Egy  csúcs  CC  értéke  úgy  áll  elő,                           
hogy  a  többi  csúcstól  vett  legrövidebb  utak,  mint  távolságok  összegének  reciprokát                       
vesszük.  Ezáltal  egy  CC  érték  a  megfelelő  utak  hosszától  függ.  Fák  esetén  nem                           
szükséges  a  legrövidebb  utak  felderítése,  mivel  minden  út  egyben  a  legrövidebb,  illetve                         

a  csúcsok  számából  az  élek  száma  is  meghatározott.  Ezáltal  fákon  a  feladat  nevezhető                           
könnyebbnek.  A  fákban  megjelenő  levél  csúcsok  tulajdonsága  további  segítséget  nyújt.                     
Egyszerű  szabály  segítségével  a  CC  értékekből  meghatározható  mely  csúcsok  lesznek                     
egyértelműen  levelek  és  mely  csúcsok  lehetnek  a  szomszédaik.  A  rekonstrukció                     
további  részéhez  egyéb  szabályokat  fogalmaztunk  meg  az  észrevételeinkből.  Ezen                   

szabályok  szerint  determinisztikusan  készítünk  egy  gráfot.  A  készült  gráf  nem  feltétlen                       
elégíti  ki  az  elvárásokat,  ezért  egy  utólagos  javítás  szükséges,  melynek  elkészítéséhez                       
több  metaheurisztikai  módszert  vizsgáltunk.  Munkánk  folytatásaként  a  fákon  végzett                   
kísérletekből  szerzett  észrevételeinket  szeretnénk  felhasználni  általános  gráfok               
rekonstrukciójához.   
Kulcsszavak:    hálózat;   gráf   rekonstrukció;   közelség   központiság;   closeness   centrality   

1  Jelen   kutatás   eredményei   az   ”Integrált   kutatói   utánpótlás-képzési   program   az   informatika   és   
számítástudomány   diszciplináris   területein”   című,   EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-0002   számú   projekt,   
valamint   a   TUDFO/47138-1/2019-ITM   számú   projekt   támogatásaival   készültek.   
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A gráfokon értelmezett központiság egy olyan függvény, amely csúcsokhoz rendel 
egy vagy több számértéket. Az ún. HITS (vagy hubs-and-authorities) központiság 
irányított gráfokon értelmezett és minden csúcshoz két értéket rendel. Ez a két 
érték szoros összefüggésben van a gráf szomszédsági mátrixának szinguláris 
vektoraival. Az előadásban azt az optimalizálási problémát vizsgáljuk, hogy 
amennyiben adott két n-dimenziós vektor, akkor találjuk meg azt az n csúcsú 
összefüggő és irányított gráfot, amelynek pontosan ez a két vektor a HITS 
központisága. Bemutatjuk a különböző optimalizálási modelleket, empirikusan 
elemezzük a korlátozó feltételek hatékonyságát, valamint a megoldások 
egyértelműségét. Vizsgálatainkat strukturálisan különböző véletlen gráfokon 
végezzük, amelyből a feladat nehézségére is levonhatunk következtetéseket. 

Kulcsszavak: hálózattudomány; központiság; nemlineáris optimalizálás 

                                                      
1 Az Innovációs és Technológiai Minisztérium NKFIH-1279-2/2020 pályázatának támogatásával 
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iii. Apáczai Csere János Gimnázium,  

email: gergostomfai@gmail.com 

iv. Kelet-Mediterrán Egyetem, Ipari Mérnök Tanszék,  

email: bela.vizvari@emu.edu.tr    

  

XXXIV. Magyar Operációkutatási Konferencia  

2021.08.31.-2021.09.02.  

  

ABSZTRAKT  

A kristálytanban számos fontos rács fordul elő. Ezek több esetben különböznek a 

geometriai számelméletben előforduló paralelepipedonok alkotta rácsoktól, mondhatni 

„ritkábbak” azoknál. Ebben az előadásban két fontos rácsról, illetve azok magasabb 

dimenziós általánosításáról lesz szó. Az egyik a testközepi kockarács, a másik a 

lapközepi kockarács. Az előbbire példa a cézium-klorid, az utóbbira pedig a nátrium 

klorid, vagyis a konyhasó. A lapközepi kockarácsnak több magasabb dimenziós 

általánosítása is lehetséges. A legrövidebb utak reprezentálhatják a hő és egyéb rezgések 

terjedésének sebességét, ami függ attól, hogy melyik atomról melyik atomra terjed át az 

információ. Bemutatásra kerül egy általános technika, amely önmagába eltolható 

rácsok esetén alkalmazható a legrövidebb utak meghatározására tetszőleges dimenzió 

esetén. Az utakat képlet formájában kapjuk meg. Nincs szükség gráf algoritmusok 

alkalmazására, ami azért is előny, mert a rácsok végtelen gráfokat alkotnak. Az utak 

azon legkisebb részei, melyek kicserélhetők egymással úgy, hogy a kezdő és végpont ne 

változzon, egy magtér Hilbert-bázisát alkotják.  
  
  
Kulcsszavak: rács; lineáris programozás; Hilbert-bázis  



                         

Önmagukat újratermelő megstorítások 

a kötepes fejlettség csapdájáean1 
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GHI JKHLMNOPQRS TUMV W RXHYZYL [YPOYIIL\M ]LWZ^NPN_W Y`aLYb _Y`WMW^I MWH^WLNMUR_Wb

WORWOcWHUII RXOIL\MJYI\LK cYMLHU`dINLUR cKR\bI IY`cYOKR eP`W XbcWMQRWIf gbbYR

LU`Nb W hhhiiif jZY`N]KkRQIWINLK lUb[Y`Yb]KW ZOYbN`KL YOaW^NLNb _YcQIWIUIIS

ZY`IQ`_NOI IY`cYO\LK [mMMJ\bVI JYHYIYc _YS YHeIIWO nWcLYV bXJYRY^\LK cU^YOOP\_Yf GH

dMV RWZUII R\IJNOIUHkLS bYcOKbYN`KL `Yb^LHY` _K[Q`RNOS \L cYMOYTYIaLYb RUcZOYo

^KbWcKRNI cQIWIf GH YOaW^NL [kRQLHN_Wb WH WH YLYI NOOS WcKRU` R\I bVY`YMZUbI \L YMV

KbLIW_KO LIW]KUbN`KQL ZUbI W^k^KRf G IWbQOcNbV OYM[UbIULW__ Y`Y^c\bVY WbbWR

cYMcQIWINLWS TUMV W RXHYZYL [YPOYIIL\M ]LWZ^NPNI `YZ`YHYbINOk bVY`YMZUbI

RX`bVYHYI\_YbS W bVY`YMJUbWOWRUb RdJmO cKb^Yb cNL I`WPYRIk`KW YMV UOVWb bXJYRY^\LK

ZNOVNI `YZ`YHYbINOS cYOV WH YOa__pQIk__ IeOHUIIWb cWMWLLN JNOk [UMVWLHINLLWO

LHmRL\MLHY`qYb YMVmII PN`k JWMVUb[YO\O\L cKWIIS TULLHe INJUb [YbbIW`ITWIWIOWbf GH

YcKWII LHmRL\MYLL\ JNOk RXOIL\MJYI\LK cYMLHU`dINLUR ZY^KMS W cU^YOO cUHMNLp

YMVYbOYIYK_aO RXJYIRYHaYbS JWMV YMV UOVWb ZNOVWMX`_\`Y JYHYIKR W MWH^WLNMUIS cYOVYb
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ABSZTRAKT 

Combating the shadow economy is a perennial challenge for economic policy. The 
Central and Eastern European (CEE) region is an extraordinary case, as the 
transformation from socialism to market economy was accompanied by the growth of 
the shadow economy. The literature contains hundreds of methods of measuring the 
size of the shadow economy. In this paper, we utilise estimates of the IMF constructed 
by a latent variable (MIMIC) model, and estimate static and dynamic panel linear 
models to explore the determinants of the shadow economy in the world. We include a 
region-specific dummy variable and its interactions with other explanatory variables in 
our model in order to to examine potential regional characteristics. 
Our results suggest that besides favourable business cycles, economic and social 
development significantly decreases the shadow economy, while recessions and 
income inequalities increase it. CEE countries are particularly exposed to the shadow 
economy because their economic and social freedom fundaments are less developed: 
under unfavourable economic circumstances, the shadow economy in CEE tends to 

grow faster than elsewhere in the world.   
 

 
Kulcsszavak: economic modelling; shadow economy; panel linear regression; dynamic 
panel models; longitudinal analysis 
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Egy vállalat minél többet termel, annál több tudást halmoz fel, ezáltal képes lesz egyre 

alacsonyabb költségekkel termelni. Ez azonban lassú folyamat, ezért a tudásfelhalmozásból csak 

hosszú távon megjelenő hatásokat felülírhatják olyan rövid távú költségcsökkentési lépések, mint 

a gyártási tevékenység kiszervezése. A termelés csökkenése vagy megszűnése pedig a 

felhalmozott tudás és képességek csökkenéséhez, felejtéshez vezet. Jelen tanulmányban együtt 

modellezzük a tanulás és felejtés hatását egy vállalat kiszervezési döntésére. Ezzel az újszerű 

megközelítéssel mutatjuk meg, hogy a hosszú távú stratégiát követő vállalat házon belüli 

termelése jellemzően magasabb, mint a rövidtávon optimalizáló vállalaté. A vállalat számára a 

vállalati tanulás hosszútávon jelentkező költségcsökkentő hatása miatt még abban az esetben is 

érdemes lehet a termelés mellett dönteni, ha kezdetben a kiszervezés olcsóbb a termeléshez 

képest és emiatt a rövidtávú költségoptimalizálást követve a kiszervezés lenne célszerű. 

Ugyanakkor a diszkontrátához hasonlóan ellensúlyozhatja ezt a folyamatot a vállalati felejtés: 

minél gyorsabban felejt a vállalat, annál költségesebb számára a termelési tapasztalatot növelni, 

ez pedig visszaveti a termelést és a kiszervezés felé billenti a mérleget. 

 
Kulcsszavak: termelés; tanulás; felejtés; outsourcing; termelékenység 

                                                 
1 A TKP2020-IKA-08 számú projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított 
támogatással, a Tématerületi Kiválósági Program 2020 (2020-4.1.1-TKP2020) pályázati program 
finanszírozásában valósult meg. 
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A vállalatok számára kulcskérdés a termékeik árainak meghatározása. Az árazás 
viszont meglehetősen nehéz feladat, hiszen számos tényezőt figyelembe kell venni, 
mint például a versengő és helyettesítő termékek ára, a termékminőség, a vállalat 
költségstruktúrája, finanszírozási lehetőségek, a termelési folyamatok javításának 
képessége (a tanulás) és az árszint idődimenziója, nem is beszélve számos egyébről. Az 
elmúlt években a kormányzati támogatások nagy hatással voltak az üzleti életre, amely 
jelentős befolyással bírt a keresletre és a termelési képességekre is, ezért az állami 
támogatásban való részesülés lehetősége döntő fontosságú. A támogatás szerepe 
különösen fontos lehet az új vállalatok számára, mivel létüket és jövőbeli 
lehetőségeiket ez jelentősen meghatározhatja. A kutatásunk célja, néhány kiemelt 
tényező hatásának vizsgálata (állami támogatás, felhalmozott termelési tudás és a 
tanulás hatékonysága) a termékek árdinamikájára. A vizságlat eredményei között 
szerepelnek grafikus illusztrációk, amelyek a vállalatok egyedi mintázatait mutatják be 
különböző vizsgálati feltételek mellett. Több periódusos modell segítségével elemezzük 
az ár és a profit, a kereslet és az ár, a tanulás és az árazás, valamint a költség és a 
kereslet összefüggését. 
 
Kulcsszavak: vállalati tanulás; állami támogatás; termelékenységi tudás; fajlagos 
termelési költség 
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A klaszterelemzés egyike a leggyakrabban alkalmazott adatelemzési 
módszereknek. Partícionáló klaszterelemzési feladat esetén az összsokaságot 
csoportokba (klaszterekbe) soroljuk úgy, hogy a csoportokon belül az egyedek jobban 
hasonlítsanak egymásra, mint más csoport egyedeihez. 

Többfajta klaszterezési megközelítés ismert a szakirodalomban attól függően, 
hogy hogyan definiáljuk a feladat célfüggvényét, azaz hogyan mérjük a pontok 
egymástól vett távolságát. Egyik leggyakrabban használt modell a K-közép, ami esetén 
a cél, hogy a létrejött klaszterbesorolás esetén a csoporton belüli eltérésnégyzetek 
összege a lehető legkisebb legyen. 

A K-közép algoritmus néven a gyakorlatban elterjedt eljárás egy heurisztikus 
algoritmus, bárminemű garancia nélkül a globális optimumra. Habár ismertek a K-
közép feladatra egzakt algoritmusok is, ezek implementálása a statisztikai 
programcsomagokba nem jellemző. 

Az előadásban bemutatunk egy egzakt vegyes egészértékű LP modellt a K-közép 
feladatra. Ennek előnye, hogy viszonylag rugalmasan bővíthető egyedi korlátokkal. 
Másrészről számos eljárás ismert a vegyes egészértékű feladatok megoldására, a mai 
megoldók kezelni tudják ezeket a feladatokat.   
 
Kulcsszavak: Klaszterelemzés, Vegyes egészértékű LP feladat. 
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ABSZTRAKT A MOL vállalat különböző típusú olajipari termékekkel látja el a 

magyarországi ügyfeleit. A vevőkhöz a termékeket speciális járművökön szállítják el. A 
vállalat célja a járművek optimális útvonalának megtalálása. A feladat egy olyan 
járatszervezési feladatként fogalmazható meg, amely többféle speciális feltételt 
tartalmaz. Az előadásban a feladat egy vegyes egészértékű lineáris programozási (MILP) 
modelljét mutatjuk be. A MILP modell komplexitásának csökkentéséhez az aktív 
vevőket klaszterekbe soroltuk és a modell feltételeihez hozzáadtuk azt a feltételt, hogy 
egy jármű egy körben csak azonos klaszterben lévő vevőket kereshet fel. A MILP 
modellt, illetve a klaszterszám változtatásának a hatását a cégtől kapott példákon 
teszteltük. Az eredmények azt mutatják, hogy több esetben jobb eredményt kaptunk, 
mint a vállalat által használt szoftver. Azokra az esetekre, amikor a feladatnak nem 
létezik megengedett megoldása (például a vevők túl szűk nyitvatartási ideje miatt), 

kidolgoztunk egy MILP alapú, két fázisú módszert: az első fázisban meghatározzuk a 
kiszolgálható vevők maximális számát, míg a második fázisban legalább ennyi vevőt 
kiszolgálva meghatározzuk az optimális útvonalakat.  
 

 Kulcsszavak: járatszervezési feladat; vegyes egészértékű lineáris programozás; 
klaszterezés  

 
1 Az előadást és a kutatást az EFOP-3.6.2-16-2017-00015 azonosítószámú HU-MATHS-IN- Magyar Ipari 
és Innovációs Matematikai Szolgáltatási Hálózat tevékenységének elmélyítése című projekt támogatta. 
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Az előadásban a változószelekció feladatát vizsgáljuk általánosított additív 
modellekben. A közelmúlt szakirodalmában feladat megoldására több algoritmus is 
született, amelyek négy nagy kategóriába sorolhatók: Stepwise eljárások, 
regularizációs módszerek, a gépi tanulás területén napjainkban nagyon népszerű 
boosting technikák és a HSIC kritériumot alkalmazó módszerek. Az algoritmusok 
működésének áttekintése során rámutatunk, hogy az algoritmusok célfüggvényében és 
korlátozó feltételeiben nem, vagy csak korlátozott mértékben, változó-páronként 
jelenik meg a magyarázó változók közti „együtt görbülés” jelenségére (angol 
szakirodalomban concurvity, a multikollinearitás jelenségének nem-lineáris 
kiterjesztése) történő kontrollálás. Bemutatunk egy saját fejlesztésű, hibrid harmónia 
kereső – genetikus algoritmust (HGHK algoritmus), amiben közvetlen korlátozó 
feltételként jelenik meg az „együtt görbülés” jelenségére történő kontroll. A bemutatott 
algoritmusok hatékonyságát két valós adatbázison vizsgáljuk meg várható futásidő és 
a javasolt változóhalmaz minősége alapján. Az eredmények alapján a boosting 
technikák használata javasolt, ha a becslési pontosság maximalizálása az egyetlen 
célfüggvény. Amennyiben az elemző célja egy takarékos modell építése, ami további 
átfogó elemzések alapja lehet, akkor a HGHK algoritmus alkalmas választás, ha a 
futásidőre nincsenek komoly megszorítások. Szigorú futásidő korlátok (legfeljebb kb. 1 
perc) esetén takarékos modell építésére a HSIC alapú mRMR algoritmus használata 
javasolt. 
 
 
Kulcsszavak: általánosított additív modell; változószelekció; regularizáció; boosting 
technikák; genetikus algoritmus; harmónia kereső algoritmus 

 
1 Az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-20-3-II kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának 
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott szakmai támogatásával készült. 
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A dimenzióredukció és változószelekció a kvantitatív módszerek egyik legfontosabb feladata. 
E feladatok megoldására előszeretettel alkalmazott főkomponens- és faktorelemzés 
segítségével megadhatunk egy előre meghatározott számú – az eredeti változótér összefüggő 
elemeit tömörítő – látens változót, azonban ezek a módszerek nem használhatók olyan 
esetekben, amikor a megfigyelések száma alacsony, illetve alacsonyabb, mint a változók 
száma. A tanulmány egy új hálózatalapú (nem parametrikus) dimenzióredukciós módszert 
(network-based dimension reduction analysis, NDA) javasol. Az NDA módszer alkalmazása 
során először a változók korrelációja alapján meghatározzuk az ún. korrelációs gráfot, majd 
e gráfon modulokat keresünk. A látens változók a modulban által tartalmazott változók 
(csúcsok) sajátérték-centralitással vett súlyozott lineáris kombinációjaként állnak elő. A 
látens változók kezdeti meghatározását követően opcionálisan végezhetünk 
változószelekciót, ahol az alacsony sajátérték-centralitású és kommunalitású mutatókat – 
ill. a több látens változó által egyaránt tartalmazott indikátorokat – iteratív módon kiszűrjük 
a modellből. A javasolt módszer – a szűrés segítségével – egymástól jól elkülöníthető látens 
változókat eredményez, valamint meghatározza az általuk tömörített változók halmazát. A 
módszert szabadon hozzáférhető adatbázisokon teszteltük. Ahol lehetett más 
dimenzióredukciós módszert értelmezni – pl. Leiden-rangsor adatbázisa esetén –, ott a 
módszerünket összehasonlítottuk ezekkel az eljárásokkal. Olyan eseteket is megvizsgáltunk, 
amikor több, illetve jóval több indikátorunk volt, mint amennyi megfigyelésünk – pl. 
regionális mutatókat tartalmazó ipar 4.0+ adatbázisok, valamint a Világbank által gyűjtött 
kormányzati, kereskedelmi és versenyképességi adatok esetén.  

  
Kulcsszavak: modellredukció; korrelációs gráf; változószelekció; modularitás  

  
1 A közlemény megjelenését a TKP2020-NKA-10 sz. projekt keretében a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Alap 2020-4.1.1-TKP2020 sz. Tématerületi Kiválóság Programja finanszírozta.  
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Hibás termékek előfordulását megengedő készletgazdálkodási modelleket tekintünk. A 
korábbi irodalmakhoz képest az átvizsgálásra szánt idő döntési változó, mely nemcsak 
az átvizsgálás költségére, de annak hatékonyságára is hatással van. A megszokott 
költségminimalizáló modellekhez képest feltételezzük, hogy a hibás termékek nagyobb 
arányú kiszűrése növeli a fogyasztók által érzékelt minőséget, ezen keresztül pedig a 
keresletet. A keresletet természetesen az ár is befolyásolja, így a gazdaságos 
sorozatnagyság mellett nemcsak az átvizsgálásra szánt idő, de az ár is döntési  változó.  
Az általános megoldás mellett numerikus példákkal illusztráljuk, hogy a profitot 
közvetve vagy közvetlenül befolyásoló paraméterek milyen hatással vannak az optimális 
megoldásra.   
  

  
Kulcsszavak: optimális átvizsgálási idő; hibakiszűrési hatékonyság; optimális ár; 

készletgazdálkodás; minőség-ellenőrzés  

  

                                           
1 Finanszírozás: A TKP2020-IKA-08 számú projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból 
biztosított támogatással, a Tématerületi Kiválósági Program 2020 (2020-4.1.1-TKP2020) pályázati 

program finanszírozásában valósult meg.  
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A körkörös gazdasági modellek minden legyártott termékre úgy tekintenek, 

mint a következő termékgeneráció alapanyaga, amelynek köszönhetően egy 
zárt, körforgásos rendszer alakul ki. Ezeknek a zárt termelési rendszereknek a 
lényege olyan gazdasági és termelési modellek alkalmazása, ami a 

„hagyományos” gyárt-fogyaszt-kidob hozzáállás helyett az újra hasznosításra és 
az alkatrészek újra felhasználásra helyezi a hangsúlyt. A folyamat lényeges 
eleme, hogy már a termék tervezés során figyelembe vegyék a beépített 

alkatrészek felhasználási lehetőségeit a következő termékgenerációkban. A 
teljes életciklus költség modell sajátossága, hogy figyelembe veszi a körkörös 

gazdaságnak azt a sajátosságát, hogy a gyártó vállalat alapanyag költségei 
csökkennek abban az esetben, ha felhasználja a korábbi termékgenerációkból 
származó alkatrészeket. A megfelelő minőségű és mennyiségű alkatrészek 

beérkezése azonban kiszámíthatatlan, illetve csak akkor várható beérkezés, ha 
az előző termékgeneráció életciklusa elérte annak végét. Az előadás célja 

bemutatni, hogy a modell milyen módon változtatja meg a vállalat 
készletgazdálkodását és rendelési politikáját.  
 
Kulcsszavak: Körkörös gazdaság; fenntarthatóság; életciklus modell; 
készletgazdálkodás 

 

 
1 A kutatás az Innovációs és Technológiai Minisztérium Tématerületi Kiválósági Program 2020 

– Intézményi Kiválósági Alprogramja finanszírozta, a Pécsi Tudományegyetem 4. – A hazai 

vállalatok szerepének növelése a nemzet újra iparosításában – tématerületi program 

támogatásában valósult meg 
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A megújuló energia iránti igény egyre növekszik, így az erre épülő energiatermelő 
rendszerek is egyre nagyobb figyelmet kapnak. A célunk modell alkotása különböző 
biomassza típusok, mint például fa, fű, trágya stb., optimális hasznosítására. A 
biomassza szállítása nagy távolságokra nem gazdaságos, ezért a helyben felhasználás 
kedvezőbb lehet, valamint élénkítheti az adott régió gazdaságát is. Az elosztott 
termelés lényegesen eltérő döntéshozatali problémákat vet fel, mint a központosított, 
ezért igény van új döntéstámogató eszközökre. 
A P-gráf módszertant, mint döntéstámogató eszközt, korábban már használták egy 
régió energiaellátásának optimalizálására. A módszertan egy újabb kiterjesztése a 
rugalmas bemenetű műveleti egységek használata, amellyel a technológiai folyamatok 
pontosabban modellezhetők. 
Jelen munkánkban a rugalmas bemenetű műveleti egységek modelljét alkalmaztuk 
egy vidéki terület energiaellátásának optimalizálására. Ez a modell a biomassza-
összetétel szabadabb megválasztását teszi lehetővé, mint a korábbi megoldó 
módszerek. A meghozandó döntések közé tartozik, hogy mely helyszíneken mennyit 

használjunk az egyes alapanyagokból, illetve hol létesüljenek fermentorok és CHP 
(combined heat and power) erőművek. 
 
Kulcsszavak: Fenntarthatóság; Modellezés; P-gráf keretrendszer; Rugalmas bemenetű 
műveleti egységek 

 
1 Köszönet az EFOP-3.6.1-16-2016-00015 projekt anyagi támogatásáért. 
A megjelenést támogatta az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Felsőoktatási Intézményi Kiválóság 
Program keretében az NKFIH-1158-6/2019 sz. támogatói okirat alapján. 
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The strong and increasing positive correlation between lifetime income and life 

expectancy (the longevity gap) has recently been widely studied. In this paper we employ 

the simplest, minimal model to demonstrate the impact of this long-neglected fact on 

the various types of public pension systems, especially on the issue of progressivity and 

neutrality.   

 

 
Kulcsszavak: social security; public finance; income-dependent life expectation; 

longevity gap 

                                                 
1 I acknowledge the financial help of NKF 129078, the constructive comments by Hans Fehr, Mária Lackó, 
Balázs Reizer and Ádám Rézmovits, and the data supplied by János Köllő. 
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A népesség elöregedése a 21. század egyik legnagyobb kihívása. Míg 1996-ban a 

nyugdíjasok száma a teljes népességhez viszonyítva az Európai Unióban 14,97 % volt, 

2018-ra ez a szám 19,85 %-ra nőtt. Ugyanakkor jelentős életminőségbeli különbségek 

jellemzik az egyes Európai Uniós országok nyugdíjasait, mely eltérések bizonyos 

területeken nem látszanak mérséklődni még a legfejlettebb országok esetében sem.  

Cikkünkben ezeket a különbségeket igyekszünk megvizsgálni a Survey of Health, Ageing 

and Retirement in Europe (SHARE) adatbank 7. hullámának (2017-ben felvett) 

kérdőíves adatai alapján. Adatbázisunkat úgy állítottuk össze, hogy az 24 európai ország 

17.726 fő nyugdíjasának adatait tartalmazza demográfiai ismérveikre, pénzügyeikre, 

egészségi állapotukra és iskolázottságukra vonatkozóan. Az adatok tükrében négy 

kutatási kérdés mentén vizsgálódtunk: (i) demográfiai különbözőségek (lakóhely, családi 

állapot, életkor és nem szerint), (ii) iskolázottsági különbözőségek, (iii) egészségi 

különbözőségek és (iv) pénzügyi különbözőségek. Kutatási kérdéseink vizsgálatához 

lineáris faktormodellt képeztünk, majd a létrejött faktorok mentén csoportképző 

változók bevonásával szórásanalízissel állapítottuk meg a nyugdíjasok csoportjai közötti 

különbözőségeket.  

Azt találtuk, hogy az Európai Unió nyugdíjasai általában jelentős különbségeket 

mutatnak befektetési szokásaik, költekezésük, iskolázottságuk és egészségi állapotuk 

szerint. Megállapításaink – többek között – kiterjednek arra, hogy régiók szerint főként 

az északi országokban élnek egyedül az emberek, ugyanakkor az itt élő nyugdíjasok 

töltöttek a legtöbb időt oktatásban. Mintánkban általánosan érvényesült az a trend, 

hogy a magasabb iskolai végzettségűek jobb egészségi állapotban vannak. Pénzügyeiket 

elemezve empirikusan is megerősítést nyert, hogy a pénzügyi tudatosság, a tudatos 

befektetői magatartás együtt jár a magasabb iskolázottsággal és ebből kifolyólag a jobb 

jövedelmi helyzettel.  

  

Kulcsszavak: JEL G53 (Financial literacy); I31 (General Welfare, Well-Being); D14  

(Household Saving, Personal Finance)  
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Az egyszülős családok helyzetét a társadalomban számos tényező határozza meg, 

gazdasági szempontból a szegénységi kockázatuk jelentősen meghaladja a kétszülős 

gyermekes háztartásokét. A tanulmány az ezt befolyásoló tényezők közül kizárólag a 
különélő szülő által fizetett gyermektartásdíj megélhetési szintre gyakorolt hatásával 

foglalkozik, ez ugyanis az egyszülős családok legfontosabb anyagi segítsége. Széles 
skálán mozgó legális jövedelmek mellett veszi figyelembe a jelenleg érvényes hazai adó- 

és támogatási rendszer különbségeit egy, kettő, három és négy gyermek esetén. Az egy 
főre jutó jövedelem számolása után ezeket viszonyítja a család összetételétől (a 

háztartásban élő felnőttek és gyermekek számától) függően elérhető megélhetési 
szintekhez. A tanulmány legfontosabb eredménye, hogy megmutatja, különböző anyai 

és apai bruttó összevont jövedelmek esetén mekkora lenne az optimális tartásdíj. A 

kutatásban az optimumot az a jövedelmi eloszlás jelenti, amikor a különélő szülővel 
azonos életszínvonalon tud élni az egyszülős háztartás. Az eredményeket összevetem a 

családjogi ajánlásokkal, valamint az ismert gyakorlattal. Végezetül a számítások 
mellékterméke egy korrekciós javaslat a családi adókedvezmény kismértékű 

módosítására, mely úgy tenné igazságosabbá a rendszert (az egyszülős családok 
többszörösen hátrányos helyzetét némileg javítva), hogy közben nem okozna 

ellenösztönző hatást. Eszerint érdemes lenne a gyermeket nevelő szülőnél ki nem 
használható adó- ill. járulékkedvezményt a különélő szülőnél a tartásdíj mértékéig 

érvényesíthetővé tenni. Ezen intézkedés nem tenne lehetővé visszaélést, hiszen nem 

több, hanem csak ugyanannyi juttatást adna végre az egyszülős háztartásban élő 
gyermekeknek, mint a párkapcsolatban nevelt társaiknak. 
 
Kulcsszavak: egyszülős család; gyermektartásdíj; családi adókedvezmény; megélhetési 

szint; gyermekszegénység 

                                                 
1 Köszönöm a Családom támogatását. 



                          

 

Metamorfózis: az alacsony jövedelmű háztartások hitelpiaca és 
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Előadásomban egy félperiférikus gazdasággal jellemezhető, posztszocialista 
európai ország krízis pénzpiacát, és működését, azaz a mélyszegénységben élő 
vidéki közösségek megélhetésének rendszerét tárom fel. Modellalkotásom során 
valós adatokra támaszkodva, modellezem egy dinamikus piacon meghozott 
egyéni szintű döntéseket, a piac informális és formális szereplőit, s ezek közötti 
interakciókat. A komplex rendszer ABM alapú elemzése hozzásegít ahhoz, hogy 
egy olyan hitelpiac működéséről, funkciójáról valamint elemeinek együttes 
hatásáról kapjunk képet, amelyet ezidáig főként a periférikus országok esetében 
végeztek el, figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy a fejlett gazdasággal 
jellemezhető társadalmakban is hasonló folyamatokat és rendszereket 
figyelhetünk meg. Hálózat alapú modellezésem empirikus adatokra épül, amely 
lehetővé teszi, hogy a rendszert a maga komplexitásában tudjuk megragadni. 
Tanulmányomban szubsztantív elemzéssel feltárom, hogy a hitelpiaci rendszer 
miként alakul ki, hogyan változik, hogyan alakítja a lokális társadalmi 
struktúrát, milyen formális és informális hiteltranzakciókat tömörít és ezek 
hogyan határozzák meg a piac működését, valamint mindez hogyan segíthet 
minket hozzá, hogy a klasszikus gazdasági tranzakciókról alkotott fogalmainkat 

újraértelmezzük a félperifériás és centrum országok esetében is.  

  

Kulcsszavak: agent based modelling; hálózatelemzés; alacsony jövedelmű családok; 
hitel és kölcsön; morális gazdaság   
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A közös beszerzés feladat (joint replenishment problem) egy számos gyakorlati 
alkalmazással rendelkező klasszikus operációkutatási probléma. Ebben a feladatban a 
megjelenő munkák különböző beépülő anyagokat igényelnek, melyeket csak a munka 
megjelenése után lehet beszerezni. A megoldás költéségének számításakor csak a 
mennyiségektől független költségeket veszik figyelembe: minden anyagtípusnak van 
egy fix ára, és minden beszerzés alkalmával felmerül egy további fix ár. A fix árak 
minimalizálása érdekében érdemes az ugyanolyan anyagtípust igénylő munkák 
számára közös beszerzést szervezni. Egy munka akkor készül el, ha minden anyagot 
beszereztünk hozzá. A célfüggvény, amit minimalizálni kell, a beszerzési költségek 
plusz a munkák befejezési idejének egy függvénye.  
 
Mi a fenti feladat egy olyan új kiterjesztését vizsgáltuk, ahol a munkákat, a szükséges 
anyagok beszerzése után, egy gépen is fel kell dolgozni. A gép egyszerre csak egy 
munkán tud dolgozni, így egy késői beszerzés további késéseket tud okozni a gépre 
való várakozás miatt. Az előadásban bonyolultsági eredmények mellett, offline és 
online algoritmusokat is bemutatunk a feladat különböző célfüggvények melletti 
megoldására. 
 
Kulcsszavak: közös beszerzés feladat; egygépes ütemezés; NP-nehéz feladat; polinom 
idejű algoritmusok; online algoritmusok 

                                                 
1 A kutatást az NKFIH SNN 129178 és ED_18-2-2018-0006 támogatása tette lehetővé. Györgyi Pétert az 
MTA Bolyai János ösztöndíja támogatta. 
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A rétegelt lemez egy széles körben használt elsődleges faipari termék. Többek között 
alkalmazzák építőipari és bútoripari alapanyagnak, de a sportszergyártás során is 
felhasználják. Előállítása egy komplex folyamat eredménye, melynek során a beérkező 
különböző típusú faanyagok többfajta előfeldolgozási és átalakítási lépésen esnek át 
annak érdekében, hogy a megrendelői igényeknek megfelelő termékek készüljenek 
belőlük. Az előadás egy rétegelt lemezt gyártó üzem ütemezését mutatja be több napos 
időszakon keresztül. A feladat gyakorlati megkötései alapján egy matematikai modell 
kerül felírásra, melynek hatékonyságát különböző méretű bemeneti példákon 
ismertetjük.  
 
Kulcsszavak: rétegelt lemez, faipar, ütemezés  

                                                           
1 Jelen kutatást a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal az SNN-117879 sz. pályázatával 
támogatta. A szerzők szeretnének köszönetet mondani az Európai Bizottságnak az InnoRenew CoE projekt 
(Pályázati azonosító: #739574) támogatásáért, mely a Horizont 2020 Widespread Teaming programjának 
keretében kerül megvalósításra, valamint a Szlovén Köztársaságnak (a Szlovén Köztársaság és az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap befektetési támogatásáért). Dávid Balázs továbbá köszönetet mond a Szlovén 
Kutatási Alapnak (ARRS) az N1-0093 sz. projekt keretében megvalósuló támogatásért. 
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A  vasúti  konfliktuskezelés  célja,  hogy  a  vasúthálózat  egy  részén  valamely  zavar
hatására  kialakult  megváltozott  forgalmi  helyzetet  kezeljük  úgy,  hogy  a  késések
nemkívánatos következményeit minimalizáljuk. Az eredeti, megvalósíthatatlanná vált
menetrendhez  képest  rövid  idő  alatt  újra  kell  tervezni  a  vonatközlekedést,  a
menetvonalakat.  Ez  a  job-shop  típusú  ütemezési  feladat  NP-nehéz,  és  kiterjedt
irodalma van. A kvantum annealer egy az adiabatikus kvantumszámítást közelítőleg
megvalósító új típusú fizikai hardver, amely egy kvadratikus, bináris, korlát nélküli
bináris  feladat  (QUBO) heurisztikus megoldására alkalmas.  A  kísérleti  stádiumban
lévő technológia NP-nehéz feladatok hatékony megoldását ígéri. Munkánkban elsőként
használjuk  ezt  a  technológiát  vasúti  optimalizálási  feladat  megoldására:  optimális
konfliktuskezelésre.  A  sziléziai  vasútról  (Lengyelország)  származó  valós  feladatokat
oldunk meg a D-Wave kvantumszámítógép (annealer) segítségével.

Kulcsszavak: kvantumszámítás; job-shop; vasúti konfliktuskezelés
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Az igazságosság kérdésköre korábban is felmerült az irodalomban beosztástervezési 
kérdésekben, azonban jellemzően egy erőforrás szétosztása esetén merült fel ez a 
fogalom. A másik lehetőség, hogy empirikus módszerekkel (pl. interjú készítése a 
beosztandó alanyokkal) próbálták vizsgálni, hogy mikor nevezhető egy beosztás 
igazságosnak. 
A kérdéskör valós, komplex beosztástervezési feladatok esetében sokkal összetettebb 
lehet, különösen NP-teljes problémák esetén. Például egy gyárban, ha egy-egy gép több 
feladatot láthat el, vagy egy vizsgabizottságban egy-egy oktató több szerepet is 
betölthet egyidőben, fontos optimalizációs feltétel lehet a terhelések minél 
egyenletesebb eloszlása. Ha az egyes szerepkörben/csoportban lévő személyek/gépek 
nem diszjunkt halmazt alkotnak, akkor ez a terhelési kiegyenlítés bonyolultabb 
számításokat igényel.  
Kutatásaink során azt vizsgáltuk, hogy ez a csoportok közötti távolság alapján definiált 
igazságosság hogyan teljesül különböző valós, nem diszjunkt feladatokkal rendelkező 
beosztottak között. Lipschitz-kritérium alapján megfogalmazott távolságdefinícióval 
megadunk egy modellt, mely segíthet a beosztások még igazságosabb elkészítésében.  
 

 
 
Kulcsszavak: igazságosság; beosztástervezés; egyenletes terheléseloszlás 

 
1 A kutatás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával, a 2019-1.1. 
finanszírozási rendszerben, a 2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00263 számú projekt keretein belül valósul 
meg. 
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We consider the Multiple-agent many-visits Traveling Salesman Problem that extends 
the classical metric TSP in two senses: instead of a single visit each city has to be visited 
several times, and the number of agents is greater than one. We give constantfactor 
approximations in various settings, relying on a generalization of the so-called degree-
bounded matroid problem to generalized polymatroids. 

Kulcsszavak: traveling; salesman; problem; approximation; degree-bounded 
polymatroids 
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A humanitárius logisztika a logisztika minden olyan ágát felöleli, ahol embereken 
segítenek. Ezen belül fontos részterület a katasztrófák után a segélycsomagok 
eljuttatása a rászorulókhoz. A szállítási technológia fejlődésével újabb matematikai 
feladatok merülnek fel. Jelenleg a legfontosabb technológiai újítás az ember nélküli 
légi járművek, azaz drónok alkalmazása. Az előadásban az utazó ügynök feladat egy 
olyan változatát tárgyaljuk, amelyben egy teherautó és egy drón alkotta páros látja el 
egy katasztrófa sújtotta vidéki, azaz nem sűrű úthálózattal rendelkező lakott terület 
igényeit. A drónt két repülése között a teherautó viszi magával. A drónt a teherautón 
szállított segélycsomagokból töltik fel. Maga a teherautó is kiszolgál bizonyos pontokat. 
A megoldás két fontos előnye, hogy azok a helyek is elláthatók, amelyek az utak 
megrongálódása vagy egyéb ok miatt máshogy nem érhetők el, illetve a páros rövidebb 
idő alatt tudja a segélyt eljuttatni a rászorulókhoz. 
 
Kulcsszavak: Utazó ügynök feladat; drónnal kiegészített utazó ügynök feladat; 
humanitárius logisztika. 
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In a typical optimization problem, the values of the model are given and we look for an
optimal solution (if any). In contrast, in an inverse problem, we are given a feasible
solution and an initial cost function. The objective is to find a minimum perturbation
of the cost function such that the feasible solution is now an optimal one. There are
several variations of this problem, for example, the measure of the variation of the new
cost function, or if the feasible solution given is required to be the unique solution or
not.  The  inverse  problems  applications  cover  Geophysical  Sciences,
Telecommunication network, Center location, among others.

We introduce a new type of inverse problems.  We consider the problem of inverse
arborescence with multiple costs function as follows: given a digraph with a rooted
arborescence and k costs functions $w_1, ..., w_k$, the aim is to find the perturbation
$p$ that makes this arborescence the cheapest one with respect to $w_i - p$ for each
i=1, ..., k, and so that the norm 1 of $p$ is minimized.  Our approach is motivated by
a recent paper by András Frank and Gergely Hajdu.

Kulcsszavak: inverse problems; arborescence; kernel system
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Egy n csúcsú, összefüggő gráf éleit pontosan n-1 színnel színezve mindig keletkezik
tarka  (azaz  csupa  különböző  színű  élből  álló)  kör  vagy  egyszínű  vágás.  Ezt
általánosítva  belátjuk,  hogy  egy  r  rangú bináris  matroid  alaphalmazát  pontosan  r
színnel színezve is keletkezik tarka kör vagy egyszínű vágás. Ebből következik, hogy
egy bináris matroid bármely pontosan r színt használó, tarka kört nem tartalmazó
színezése előáll vágások ismételt törlésével. Ezen állítás megfordítását is igazoljuk: ha
egy matroid bármely r színt használó tarkakörmentes színezése így áll elő, akkor a
matroid bináris.

Korábbi  sejtésünk  nyomán  matroidok  tarka  kört  nem  tartalmazó  színezéseinél  a
színek  számának és  a  legnagyobb színosztály  méretének  kapcsolatát  is  vizsgáljuk.
Belátjuk, hogy ha egy egyszerű grafikus matroidnak létezik minden színt legfeljebb
kétszer használó, tarka kört nem tartalmazó színezése, akkor a gráf (2,3)-ritka, azaz
független a kétdimenziós merevségi matroidban. Azt is megadjuk, hogy a minimálisan
merev gráfok közül melyeknek van ilyen színezése. 

Kulcsszavak: bináris matroidok; tarka kört nem tartalmazó színezések; fedési szám
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Adott kezdőkészletek mellett egy ár és elosztás párt versenyzői egyensúlyinak 
nevezzünk, ha minden egyes szereplő a kezdőkészlete által meghatározott költségvetési 
halmaza fellett a hasznosságát maximalizáló jószágkombinációhoz jut és összeségében 
a kezdőkészletek újraelosztása megtörténik. Véges sok szereplő esetén Arrow és 
Debreu bizonyította a versenyzői egyensúly létezését. Aumann végtelen sok szereplőt 
véve, nevezetesen a szereplők halmazát az egységintervallummal azonosítva, igazolta a 
versenyzői egyensúly létezését. A versenyzői egyensúly létezésnek általánosításaival 
többen foglalkoztak, melyek közül a végesen additív cseregazdaságos megközelítésre 
összpontosítunk, melyre az első egzisztencia tételt Weiss mondta ki. A közelmúltban 
Khan és társai rámutattak arra, hogy Weiss egzisztencia tétele hibás és alaposabban 
megvizsgálták a végesen additivitás következményét. Végesen additív keretek között a 
sima versenyzői egyensúlyi elosztások halmaza nyilvánvalóan üres, ezért szükséges az 
e-versenyzői egyensúlyi koncepcióira való áttérés. Viszont ennek legalább kétféle útja 
is lehetséges: (i) gyengítés az e közelítő hasznosságmaximalizálás irányába és (ii) 
enyhítés az e költségvetési korlát irányába. Harmadik lehetőségként a cserefolyamat 
során fellépő e súrlódási jószágvesztesség is szóba jöhet. Jelen tanulmány azonban az 
(i) és (ii) gyengítések közötti kapcsolattal foglalkozik. Megmutatjuk, hogy megfelelő 
definíciók mellett (i) és (ii) azonos versenyzői egyensúlyokat eredményeznek. A (ii)-nek 
egy alternatív megfogalmazását is megnézzük, amely még bővebb versenyzői 
egyensúlyi elosztáshalmazt eredményez. Külön kitérünk arra az esetre, amikor a 
szereplők halmaza megegyezik a természetes számok halmazával.   
 
Kulcsszavak: cseregazdaság; versenyzői egyensúly; véges additivitás 
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Kockázatkerülő biztosítók modellezése során a nagyobb biztosítotti állomány nagyobb 
kockázatot is jelenthet a társaságoknak, így a biztosítók állománymérethez való 
hozzáállása különböző lehet. E jelenség döntő fontosságú a piacon kialakuló egyensúly 
szempontjából. Kockázatkerülő biztosítók esetén bevezetjük az állománykedvelés, -
kerülés és -semlegesség fogalmát. Bertrand árverseny mellett példákon keresztül 
szemléltetjük a különböző állománypreferenciák mellett kialakult egyensúlyokat, 
valamint rávilágítunk az állományreferencia és a kockázatkerülési mérték, illetve a 
valódi kockázatelutasítás kapcsolatára. Az állománypreferencia fogalmának 
bevezetésével árnyaltabb képet kaphatunk a kockázatelosztási modellek 
kockázatkerülő szereplőinek viselkedéséről. 
 

 
Kulcsszavak: Bertrand árverseny; biztosítási piac; kockázatkerülés 
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A vállalatelhelyezési feladatok az életünk számos területén jelen vannak, legyen  
szó a magán- vagy a közszféráról. Vállalatelhelyezési feladatról beszélünk, ha 
például egy üzletlánc egy új üzletet szeretne nyitni a városban, vagy ha a 
városvezetés úgy dönt, hogy egy új kórházat vagy tűzoltóállomást szeretne 
telepíteni. Ezekben az esetekben az egyik legfontosabb kérdés, hogy a meglévő 
hálózatban hová is helyezzük el az új egységet. A vizsgált hálózatok lehetnek 
statikusak, vagy az idő függvényében szerkezetük változhat, ez utóbbit 
dinamikus hálózatnak nevezzük. Munkánk során ilyen dinamikus hálózatokkal 
foglalkozunk, és azt vizsgáljuk, hogyan befolyásolja a p-center probléma 
megoldását az élsúlyok változása. A gráf ezen változásai modellezik egy 
közlekedési hálózatban történő útlezárás vagy forgalmi dugó megjelenését. 
Kutatásunk célja, hogy felírjunk egy olyan új modellt, mely feltételezi a gráf  
változásait, és ezekkel kalkulálva oldja meg a p-center problémát, ezáltal nem 
csak egy-egy eseti változásra reagálva ad statikus megoldást. Az eredmények 
szempontjából a költségfüggvény növekedését és a vállalatok helyének 
elmozdulását figyeljük. 
 
 
Kulcsszavak: dinamikus hálózat, p-center probléma, vállalatelhelyezés 

                                                 
1 Köszönöm az Emberi Erőforrások Minisztériumának az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00002 (2021/02) 
pályázati támogatását. 
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Az előadás célja, hogy az input-output elemzés szakirodalma alapján kritikai 
áttekintést adjon a globális értékláncoknak való kitettség mérésére szóba jöhető 
mutatószámokról, s egy egyszerű számpélda segítségével bemutassa azok 
alkalmazását, értelmezését és korlátait. Példánk jól illusztrálja, hogy a hagyományos 
indikátorok nem veszik megfelelően figyelembe a globális gazdaságban megfigyelhető 
ágazati/piaci/területi koncentrációkat, monopolisztikus pozíciókat, a korlátozott 
helyettesíthetőséget, a kapacitáskorlátokat, az upstream és downstream irányban 
egyidejűleg jelentkező hatásokat, utóbbiak esetén pedig a Leontief-féle termelési 
függvény jellemzőit, a merev technikai adottságok és a szűk keresztmetszetek 
termelésre gyakorolt hatását. A hiányosságok kiküszöbölésére egy a hipotetikus 
eltávolítás módszerére épülő iterációt javaslunk, amelynek során számszerűsítjük az 
eltávolított ország-ágazat más ország-ágazatok termelési és értékesítési lehetőségeire 
gyakorolt hatásait, majd ezeket időbeli lefolyásuk alapján súlyozzuk. Az így kapott, 
egyetlen számértékbe tömörített, elemi szintű összehasonlítást is lehetővé tevő mutató 
jobban kifejezi az egyes ország-ágazatok más ország-ágazatoknak való globális 

értékláncok menti kitettségét, azoktól való függését. 
 
 
Kulcsszavak: globális értékláncok, input-output elemzés, stratégiai fontosság és 
kitettség, ágazati, piaci és területi koncentráció, Leontief-féle termelési függvény, 
kulcsszektor mutatók, hipotetikus eltávolítás. 

 
1 Köszönöm az MTA-BGE Makrogazdasági fenntarthatósági kutatócsoport támogatását. 
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Környezetvédelmi és szabályozási okok miatt egyre nagyobb hangsúlyt kap a termékek 
szakszerű szétbontása az életciklusuk végén. Az elmúlt években számos kutatás 
foglalkozott a szétszerelési láncok tervezésével és kiegyenlítésével, amely alapvető 
eltéréseket mutat a gyártási láncok hagyományos tervezése és kiegyenlítése kapcsán.  
Az előadás során bemutatjuk a szétszerelési láncok optimális kiegyenlítésére felírt 
általánosan elterjedt célfüggvényeket, majd ezek segítségével ismertetjük az 
optimalizálási feladat formális leírását egészértékű programozási feladatként. 
Munkánk fő eredményeként ismertetjük a mesterséges intelligencia alapú 
optimalizálási technikák között napjainkban meghatározó jelentőségű megerősítéses 
tanulás koncepcióját, amelyet felhasználunk a tekintett feladatok megoldására.  
Az ismertetett megközelítés hatékonyságát egy ipari alkalmazás által inspirált 
szemléltető példa segítségével demonstráljuk, illetve összehasonlítjuk a kapott 
eredményeket az egészértékű programozás hagyományos branch and bound alapú 

megoldásával. 
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A neurális hálókat rengeteg területen használják. Csak a mobiltelefonokban lévő 
arcfelismerő rendszerekre, vagy az önvezető autókra gondolva egyre inkább érezhető, 
hogy teljes egészében a mindennapjaink részévé váltak. Az utóbbi évtizedekben 
rengeteget fejlődtek, a tanításra újabb és újabb módszereket találtak ki. Véletlen 
mintás teszteléssel ellenőrzik ezek robusztusságát, mely alatt azt értjük, hogy olyan 
ismert példákhoz közeli bemenetet keresnek, amelyre már nem a kívánt eredményt 
adja a neuronháló. Ezeket nevezzük ellenséges, vagy idegen szóval adverzális 
példáknak. A véletlennél próbálásnál kifinomultabb módszer jelenleg nem sok 
található a szakirodalomban. Ezek többsége vagy optimalizálási problémákra való 
visszavezetésen, vagy egyszerű lineáris közelítéseken alapulnak. Célunk egy olyan 
módszer kidolgozása, amely a lineáris megközelítésen alapuló eljárásoknál nagyobb 
hatékonysággal tudja ellenőrizni a különböző mesterséges neuronhálók 

robusztusságat. Rendszerünk alapját a Taylor-modell alapú ún. intervallum propagálás 
adja, mely magasabb rendű polinomokat is megbízhatóan kezel. A jelenlegi rendszerek 
további hátránya, hogy miközben garanciát próbálnak adni a neuronhálók 
robusztusságára, az adverzális példák ellen a rendszerek maguk nem megbízhatóak, 
azaz nem feltétlenül találják meg ezen példákat. Erre a szakirodalomban több 
precedenst találtunk. Jelen rendszerünkkel erre a problémára is választ próbálunk 
adni. 
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A neuronhálók képesek nagy hatékonysággal osztályozni különböző adatokat. A jelenlegi 

vizsgálatokban észrevették, hogy előfordulnak olyan esetek, melyekben bár a neuronháló 

betanítása megfelelő, a szokásos módon zajlott, a tanító esetekhez hasonló, kis eltérést mutató 

példákon mégis hibázik. Ezen példák keresésére több algoritmus is létezik, de ezek az 

algoritmusok általában nem megbízhatóak. Előadásunkban bemutatunk egy olyan rendszert, 

amely gyors és elfogadott, de nem megbízható. A nyílt forráskódú rendszert úgy módosítottuk, 

hogy az a kritikus pontokon egy megbízható eljárást alkalmazzon az alapértelmezett helyett. Az 

eredeti MIPVerify rendszerben a megbízható MILP megoldót a Gurobi szolgáltatta, ezt az SCIP 

egzakt megoldójára cseréltük. Az átalakított rendszer kimutathatóan megbízhatóbb az eredetinél. 

Nagy méretű, összetett hálókra a futásideje jelentősen megnövekedett: néhány másodpercről akár 

több hétre, azonban előfordultak olyan hálók is, melyekhez az időigény másodperces 

nagyságrenden belül maradt. 
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Az utóbbi időben a technika fejlődésének köszönhetően, illetve a tárolási kapacitások 
megnövekedése, lehetővé teszik, hogy egyre több információhoz jussunk. Ezzel együtt 
felmerül a redundancia problémája is.  Ezt a kérdést fogjuk elemezni két felügyelet 
melletti gépi tanulás eljárás szemszögéből. Ismeretes tény, hogy a magyarázó változók 
közötti redundancia egyrészt modell túltanulásához vezet másrészt pedig a gépi 
tanulási modell általánosíthatóságát, vagyis új adatokon való alkalmazását gyengíti.  
Előadásunkban bemutatjuk, hogyan lehet mégis a redundanciát kiaknázni jobb 
modellek, pontosabb eredmények elérésére.  
Az elmélet valós adatokon alkalmazzuk. Egy szenzorokkal felszerelt lakásnak az 
elektromos energiafogyasztásának a becslése a cél. A probléma érdekessége, hogy a 
belső és külső szenzorok alapján becsüli meg az energiafogyasztást, emiatt fontos 
szerepet játszhat a megújuló energia felhasználásának az előrejelzésében. Az adatok, 
szenzorok mérései között magas redundancia tapasztalható, amit egy 
adattudós tipikusan igyekszik kiiktatni.  Előadásunkban viszont megmutatjuk, 
hogyan lehet ebből a hátrányból előnyt kovácsolni. Ennek köszönhetően 
eljárásunk segítségével jobb eredményeket sikerült elérni, mint több publikált 
eljárás.   
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