
KUTATÁSI BESZÁMOLÓ

Játékelmélet és gazdasági döntés
A Gazdaságtudományi Tanszék 
keretén belül működő Matemati-
ka–informatika szakcsoport ku-
tatásai nagyrészt az alkalmazott 
matematika–informatika téma-
köréhez illeszkednek. A kutatása-
ikkal, mint például a játékelmélet, 
a számítógépes optimalizálás, 
adatbányászati és mesterséges 
intelligencia algoritmusok gya-
korlati alkalmazása, igyekeznek 
együtt dolgozni a diákokkal, így 
motiválva őket kutatói munkára, 
TDK-dolgozatok írására.

Pál László

Jelenlegi kutatási témáink egy 
része a játékelmélet gazdasági 
döntésekben történő alkalma-

zásait vizsgálja. A játékelmélet azzal 
foglalkozik, hogy mi a racionális 
viselkedés abban az esetben, ha a 
gazdasági szereplők döntéseinek 
eredményét befolyásolja a többiek 
lehetséges választása. Szerkesztet-
tünk egy olyan modellt, amelyben a 
szereplők nyereségeit nem ismer-
jük pontosan, csak egy homályos 
fogalmunk van a nyereségek mér-
tékéről. Izgalmas kérdés, hogy egy 
adott helyzetben a racionális dön-
tések vagy a spontán emberi dön-
tések az ésszerűek. Ennek a kérdés-
nek a vizsgálatában a játékelméleti, 
döntéselméleti, illetve a mesterséges 
intelligencia típusú megközelítések 
szorosan összefüggnek.

Egy másik kutatási téma a számí-
tógépes optimalizálással és gyakor-
lati alkalmazásaival foglalkozik. Itt 
a cél egy adott probléma matema-
tikai modelljének tanulmányozása 
és optimális paramétereinek számí-
tógépes meghatározása. Az utóbbi 
időben optimális befektetések kiala-
kításával, illetve autópiaci modellek 
optimális paramétereinek meghatá-
rozásával foglalkoztunk.

Az előbbi témákon túl vannak 
próbálkozások adatbányászati és 
mesterséges intelligencia algorit-
musok gyakorlati alkalmazására is. 
Az itt vizsgált módszerek a német 
autópiaci adatokra szorítkoznak. És 
végül, de nem utolsósorban megem-
líthetjük a tanszéken folyó értékes 
matematikatörténeti kutatásokat is, 
mint például a gazdasági matemati-
ka és statisztika Erdélyben való okta-
tásának a kezdeteire vonatkozókat.

Valamennyi kutatási témába 
sikerült bevonni a Gazdasági infor-
matika alapszakos, illetve a Vezetés 

és szervezés és Pénzügyi mesteri sza-
kos hallgatókat. Ők alapvetően az 
informatikai alkalmazás elkészítésé-
vel és az elmélet bizonyos gyakorlati 
alkalmazásaival foglalkoztak. Több 
TDK-dolgozatot is készítettek a 
témákkal kapcsolatosan, amellyel 
I., II., III. díjakat, illetve OTDK-
különdíjat nyertek. Néhány dolgo-
zatcím ezek közül: A stabil párosítá-
sok gazdasági következményei a felső-
oktatási felvételi rendszerek esetében; 
Méltányossági játékok; Közgazdasági 
döntések ellentmondás mentessége a 
hatályban levő számviteli rendelkezé-
sek vizsgálata Boole-algebrai módsze-
rekkel; Korrelált egyensúlyok vizsgála-
ta; A lineáris algebra alkalmazása a 
közgazdaságtanban; Az igazságos el-
osztások játékelméleti megközelítése az 
állam gazdasági szerepvállalásának 
szempontjából; Pénzösszegek igaz-
ságos szétosztása; Részvényportfóliók 
optimalizálása webszolgáltatások se-
gítségével.

A Vezetés és Szervezés meste-
ri szakunkat a Corvinus Egyetem 
Vezetéstudományi Intézetével kö-
zösen koordináljuk. Hallgatóink 
két félévet, tömbösítve Budapesten 
tanulnak. Ott is hozzáférésük van a 
kutatási szakirodalomhoz és adatbá-
zisokhoz. Több hallgatónak sikerült 
bekapcsolódnia a Vezetéstudományi 
Intézet kutatásaiba.

A matematika–informatika szak-
csoportnak nemzetközi partnerei is 
vannak, így részt veszünk a Kaposvá-
ri Egyetem SimplexV4 pályázatában, 
amelyet a Visegrádi Együttműködési 
Alap támogat. A projektben o�  ine 
és online kalkulátor, illetve alkalma-
zás fejlesztése zajlik, gazdasági jelle-
gű problémák lineáris programozás 

segítségével történő megoldására.  
Partnereink: Kaposvári Egyetem 
Módszertani Intézete, a Prágai Köz-
gazdasági Egyetem Ökonometriai 
Intézete, Katowicei Közgazdasági 
Egyetem Operációkutatási Intéze-
te, a Pozsonyi Közgazdasági Egye-
tem Operációkutatási Intézete és a 
Sapientia – EMTE Gazdasági Tan-
székének Matematika–informatika 
szakcsoportja. 

A Simplex számítógépes prog-
ram tesztelésébe hallgatóinkat is 
bevonjuk. Az elkészült alkalmazást 
használni fogjuk az oktatás terén 
is. A hallgatóknak nem kell majd 
fáradságos kézi számolással bajlód-
niuk, ezt átveszi ez az alkalmazás, 
amely nemcsak számítógépen, de 
mobiltelefonon is elérhető lesz.

Több éve szoros kapcsolatot 
ápolunk a Szegedi Tudományegye-
tem, Informatikai Intézetének Szá-
mítógépes Optimalizálás Tanszéké-
vel. A kapcsolat eredményeként több 
pályázatban vettünk részt, amelynek 
gyümölcseként értékes tudományos 
eredmények születtek.

A kutatási tevékenységeken túl 
számos olyan esemény volt, amelyek-
be igyekeztünk bevonni a gazdasági 
informatikus hallgatóinkat is. Meg-
beszélést szerveztünk az IT Plusz 
Klaszter helyi cégeivel, továbbá ne-
gyedik alkalommal szerveztük meg 
az IT-tábort hallgatóinknak külső 
cégek bevonásával, és részt vettünk 
a 7. Digitális Székelyföldi Konferen-
cián is. Egyre több hallgatót sikerül 
bevonni az alkalmazásfejlesztés 
világába, így hallgatóink sikeresen 
szerepeltek egy helyi szervezésű 
Hackathon-versenyen, amelynek té-
mája a smart city volt.
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A kutatói munka nem áll le az egyetem falai közt. Lehetőség a szakterület megismeréséhez

Ha sapientiás vagy és szeretsz fényképezni, oszd meg velünk fotóidat! Névvel 
ellá  tott fény  ké  pe det és a java solt kép alá írást a szoke.zsuzsa@hargitanepe.ro 

e-mail-címre várjuk.

*

Dinamika, 2020 
A felvételt Unguran Károly Arnold készítette

lencsevégen...

Manapság egyre nagyobb � gyelmet kap a zero waste hulladékgaz-
dálkodás a közösségi médiában és a sajtóban. Először is tisztázzuk, 
nem élek zero waste életmódot, de törekszem hulladékmentesen élni, 
ami korántsem tűnik egyszerűnek az elején. Igaz, sok nehézségbe üt-
közhet az ember, és kis tudatosságot is igényel, de a környezetszennye-
zés csökkentése mellett még spórolni is lehet egy keveset.

Csak elkezdeni nehéz, utána már gondolkodás nélkül így cselekszünk.
Na, de hogyan is kezdjük, mit és hogyan kellene indulásból beszerezni? 

A következőkben elhoztam 10 ötletet, amivel el lehet indulni és spórolni is 
lehet, mert, ahogy a mondás tartja, sok kicsi sokra megy.

1. Első és legkönnyebb módszer, ha mindig magunkkal viszünk egy 
vászonzacskót, így vásárlásnál megtakarítunk akár 1 lejt, és nem szeny-
nyezzük a környezetet a nejlonzacskókkal.

2. Mindig vigyünk magunkkal vizet, így ha megszomjazunk, nem 
kell 3-4 lejt költsünk PET-palackos vízre vagy üdítőre.

3. Az elektromos fogkefe először nagy kiadásnak tűnhet, de hosszú 
távon jövedelmező.

4. Faborotva, szőrtelenítő vagy borotválkozógép, ugyancsak az elején 
nagy kiadás, de idővel jövedelmező.

5. Használjunk mosható sminklemosót vagy arctisztító párnácskákat.
6. Közlekedjünk biciklivel vagy akár rollerrel autó helyett – ha az idő 

engedi –, egészséges és nem szennyezzük káros gázokkal a levegőt.
7. Vigyünk magunkkal többször használható poharat, így nem kell 

ki� zetni a papírpoharat, például egy kávéautomatás ital vásárlásakor.
8. Hasznosítsunk újra mindent, amit lehetséges.
9. Használjunk szappant, sokkal többet tart, mint egy tusfürdő, így a 

bőrre meg a vízbe sem kerül annyi vegyi anyag.
10. Írjunk bevásárlólistát, így nem fogunk fölösleges dolgokat vásárol-

ni, és nem fognak megromlani az ételek, tehát nem költünk hiába.

          MONDJUK A MAGUNKÉT  Szávuj Ágnes 

Spórolás hulladékmentesen

Régóta vágyad, hogy kipróbáld magad az írott sajtóban? Sze-
retnéd a véleményed jegyzet formájában másokkal is megosztani? 
Szívesen tudósítanál az egyetemen folyó munkáról, érdekes rendez-
vényekről és a szórakozási alkalmakról? Vállalkoznál interjúkészí-
tésre vagy riportírásra a Sapientia – EMTE Csíkszeredai Karának 
működését érintő témákról? Bemutatnád a szakodat másoknak is? 
Kipróbálnád a hírszerkesztést? Esetleg ankétot készítenél? Könyv- 
és színikritikát, glosszát, ajánlót írnál? Szeretnéd a verseidet, fotói-
dat publikálni? Olyan témák foglalkoztatnak, amelyeket úgy érzed, 
másokkal is megosztanál?

Legyél te is a Sapi Népe szerkesztőségének tagja, ahol az írásnak 
csak a kreativitásod szab határt. Jelentkezz oktatóidnál, tanszékveze-
tődnél 2020. február 20-ig.

apróságok


