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1. 1. 1. 1. BEVEZETÉSBEVEZETÉSBEVEZETÉSBEVEZETÉS    

1.11.11.11.1....    A téma bemutatása, aktualitásaA téma bemutatása, aktualitásaA téma bemutatása, aktualitásaA téma bemutatása, aktualitása    

Az emberiséget már az ősidőktől foglalkoztatja saját boldogulásának kérdése. Kezdetben ez az 

érdeklődés az egyén-külvilág kapcsolat megértésére korlátozódott, azonban később a közösségekben 

történő tudásmegosztás, a kollektív emlékezetben őrzött minták elterjedése révén a társadalom és 

környezet kapcsolatának vizsgálata is előtérbe került. A környezet fizikai jelenségeinek egyre 

pontosabb megismerése és a természeti erők megszelidítése révén az ember – absztrakciós képessége 

segítségével – létrehozott egy a társadalom és a környezet közé ékelődő rendszert, a gazdaságot, ami 

védernyőként szolgált a környezet nem prognosztizálható eseményeivel, veszélyeivel szemben. Végső 

soron ez a rendszer, ami az egyén boldogulását volt hivatott szolgálni, mára olyan mértékűvé nőtte ki 

magát, amely – már nemcsak a saját – hanem a környezeti és társadalmi rendszerek alapvető 

működését veszélyezteti. Az ember a tudásába, leleményességébe vetett hitében és optimizmusában 

azonban esetenként nem, vagy csak részben ismeri fel és kezeli helyén ezeket a veszélyeket, bevált 

problémamegoldó módszereihez, hagyományaihoz való ragaszkodásának köszönhetően pedig 

nehezen vált adaptációs stratégiát, még akkor is, ha ezek hatékonysága megkérdőjeleződni látszik. 

Ezért olyan nagy kihívás a jelen emberének a generációkon átívelő kérdések tanulmányozása és 

megértése.  

A modern kor ugyan eljutott a fenntarthatóság fogalmáig, azonban csak elméletben, ott is csak 

részben tekint rá úgy, mint az örök érvényű változáshoz való alkalmazkodás szükségességére, a 

gyakorlatban a változatlanságot fenyegető folyamatok elleni fellépést látja benne. A földi lét 

rendszereinek összhangjában bekövetkezett drasztikus változások egyre sürgetőbb fellépésre, 

tettekre és elmélyültebb gondolkodásra sarkallják napjaink emberét. Új tudományos módszerek, 

egyre pontosabbnak vélt modellek egész sora próbál meg minél több szempontot figyelembe véve 

olyan megoldásokat nyújtani, amelyek a kontroll illúziójával nyugtatják meg a döntéshozókat. 

Miközben egyre intenzívebben használjuk egykori legnagyobb evolúciós előnyünket a kifinomult 

gondolkodást, gyakran a tudás hasznosulása nem a megfelelő formában és helyen megy végbe. 

Számos erőfeszítés végeredményét determinálják az elvárások, a szokások, a hit és olykor a tudás 

önálló életre kelve olyan rendszereket hoz létre, amelyek megértése már túlmutat az egyén átlátó 

képességén. Az ilyen jellegű tudás olykor az emberiség evolúciós hátrányává válik. Egy ilyen különös 

közegben, a tudomány végessége és az emberi szellem határtalansága közötti térben jött létre ez a 

patthelyzet, amely korunk társadalmi-gazdasági-környezeti rendszereit jellemzi. 
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A metodikai válság, ami jelenleg a fenntarthatóság tervezési lehetőségeit övezi, csak az eddigi 

gyakorlat teljes átértékelésével enyhíthető. Egy megújuló módszertanban nem csupán a probléma 

megfogalmazását kell új kontextusba helyezni, hanem a viszonyítási rendszereket kell emberi 

léptékkel mérve a lehető legobjektívebb szintre emelni. Ehhez szükséges a tudományos eszközökön 

és ismereteken túl a tapasztalati út, a vallási meggyőződések elfogadása, a technológiai fejlődésbe 

vetett hit és mindenhatóságának egészséges kétségbe vonása, a művészetek iránti érzékenység, a 

természet megismerése, de legfőképpen önismeret. 

A téma újszerűségét és fontosságát jelzi, hogy napjainkban több szó esik a fenntarthatóság 

programjainak korlátokba ütköző gyakorlati kivitelezhetőségéről, mint a tudományos iránymutatások 

kudarcairól. Elsődleges problémaként gyakran a végrehajtás nehézségeit nevezzük meg, és nem is 

gondolunk arra, hogy talán nem a megfelelő kérdésre keressük a választ, nem a megfelelő cél 

elérésére törekszünk, és mindezt nem a megfelelő módszertannal próbáljuk alátámasztani, támogatni. 

A fenntarthatóság tervezési metodikáinak megújítása nemcsak tudományos értelemben fontos, 

hanem az emberiség túlélésének záloga a következő évszázadokra. 

 

1.21.21.21.2....    Kutatási Kutatási Kutatási Kutatási cécécécélok, lok, lok, lok, hipohipohipohipotézisektézisektézisektézisek    

A fenntarthatóság kérdése, az emberiség legátfogóbb kísérlete létének megértésére és helyének 

meghatározására itt a Földön. Disszertációmban a fenntarthatóság elemzési-tervezési 

módszertanában azokra az ellentmondásokra, emberi és rendszer tulajdonságokra kívánok rámutatni, 

amelyek ellehetetlenítik ennek a globális kísérletnek az elméleti tervezését. Joggal merülhet fel a 

kérdés, hogy szükség van-e az elméleti tervezés támogatására és hogy magát a fenntarthatóságot 

egyáltalán tervezik-e valamilyen szervezetek, vagy dedikált személyek? A válasz minden bizonnyal 

koránt sem egyértelmű, hiszen nehezen lennének nevesíthetők olyan intézmények, akik globális 

értelemben véve kizárólagosan és felelősen terveznék az emberiség jövőjét, ugyanakkor az is igaz, 

hogy a fenntarthatóságot minden egyes ember – a környezetéhez fűződő viszonyának értelmezésével 

– saját maga tervezi. Az ember-környezet viszony tisztázásának tehát – mint a gyakorlati 

interakciókhoz vezető elméleti tervezésnek – alapvető jelentősége van. Munkám fő célja ezért, hogy 

az egyén és kollektíva számára olyan módszerekkel szolgáljon, amelyek segítenek az ember-környezet 

viszony megértésében, ezáltal a fenntarthatóság hathatósabb tervezésében. Munkám hierarchikus 

felépítésével először tágabb kontextusba kívánom helyezni a fenntarthatóság kérdésének 

tudományos megközelítését, majd a globális értelmezéstől a részletek felé haladva a szimulációs 

problémamegoldó metodika segítségével rámutatok arra, hogy milyen mélységig támogathatjuk 



 

7 

 

tudományos eszközeinkkel a fenntarthatóság tervezését. Értekezésemnek nem célja, hogy konkrét 

modellekkel szolgáljon a fenntarthatóságot illetően, hanem sokkal inkább olyan módszertanok, 

keretrendszerek körültekintő létrehozását tűztem ki célul, amelyek segítségével valóságközelibb, a 

természetes rendszereket jobban leíró, hatékonyabb modellek készíthetők. A bemutatandó 

metodikák – az eddigi gyakorlattal ellentétben – kevésbé befolyásolják a modellezőt, és igyekeznek 

támogatást nyújtani a kérdések helyes megfogalmazásához. 

Munkámban – először rendszerelméleti fogalmakat felhasználva – vizsgálom a statikus és dinamikus 

viselkedéseket, a stacionárius állapotokat, a monotonitást és ciklikus változásokat, rámutatva a 

fenntarthatóság önkorlátozó és önmeghatározó mivoltára. A fenntarthatóság modellezésének egyik 

szándékolt célja a predikció, ami egyben következő generációk reménye a környezet-gazdaság-

társadalom rendszerének tudományos előrejelezhetőségében. Áttekintve a (kvázi) determinisztikus és 

sztohasztikus rendszerek sajátosságait, figyelmet szentelve a ritkán bekövetkező, de nagyhatású 

események hatásainak, kísérletet teszek a fenntarthatóság rendszertani besorolására annak 

tulajdonságai alapján. Káosz-elméleti alapon rámutatok az előrejelzések korlátaira, az időben és 

térben ismétlődő rendszermintákra, az önszerveződésre. Vizsgálom a vezérlés, a szabályozás, a 

rendszer-identifikáció, a verifikáció és validáció, a kauzalitás kérdéseit a fenntarthatóság rendszerében 

értelmezve. Rámutatok a jelenleg egyetlen bizonyítottan működőképes szabályozási módszerre, 

amellyel a nem emberi értelemben vett fenntarthatóság hosszútávon biztosítható. Bemutatom a 

szimulációs módszertan a fenntarthatóság tervezésére történő alkalmazásának lehetőségeit és 

korlátait. 

Cél 1: Az értekezés célja, hogy rámutasson a fenntarthatósági tervezési metodikában rejlő 

időparadoxonra. 

Hipotézis 1. Az időparadoxon jelenléte a fenntarthatóságban 

A nem antropocentrikus értelemben vett fenntarthatóságnak jelenleg egyetlen olyan 

bizonyított módszertana létezik, amely hosszú időn keresztül képes biztosítani komplex 

ökológiai rendszerek működését. Ezt a módszertant jelenleg evolúció néven ismerjük. A 

genetikus algoritmusok – mint ennek a módszertannak a matematikai absztrakciói – 

természetüknél fogva alkalmasak a fenntarthatóság tervezésére, azonban elterjedésüket 

gátolja az időparadoxon – a megoldás és a célrendszer időállandóinak 

összeegyeztethetetlensége – valamint a klasszikus szabályozások túlzott tökéletesítése.  

(Kapcsolódó publikációk: S2, S5, S8, S13) 
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A gazdaság-társadalom-környezet mesterségesen működtetett rendszereinek folyamatos javítása 

annak a hitnek köszönhető, hogy az emberi tudás folyamatosan bővül és ezáltal jobb megoldásokkal 

tudunk szolgálni problémáinkra. Módszertani vizsgálatainkkor tehát nem hagyhatjuk figyelmen kívül 

a fenntarthatóság és a tudás viszonyát sem. Meg kell értenünk mikor jelent evolúciós hátrányt és 

mikor fordíthatjuk a fenntarthatóság javára. Ez a kettősség az, ami a hierarchia és az egyenletesség 

két véglete közé kényszeríti a társadalmi rendszereket, és ami a fenntarthatóság tudásparadoxonját 

okozza.  

 

Az aszimmetrikusan felhalmozott emberi tudás nagymértékben hozzájárul a kialakult globális 

problémákhoz, azonban a Föld túlnépesedését figyelembe véve, békés scenárióval számolva, már 

nincs lehetőség a tudás csökkentésével járó fenntarthatósági program megvalósítására, ezért a 

tudással és annak elosztásával kapcsolatos új attitűd megfogalmazása válik szükségessé. 

Meg kell jegyeznünk, hogy nem elég önmagában a tudást elemezni, hanem a megszerzésének módját 

és a kérdésfeltevést is vizsgálnunk kell, lévén ez változott a legtöbbet az emberiség fejlődése során. 

Fontos továbbá az adat információvá, majd tudássá válásának folyamata: ennek során ugyanis számos 

torzító tényező léphet fel, ami a tudás későbbi felhasználási lehetőségeit behatárolhatja. A 

fenntarthatóság szemszögéből a tudás vizsgálható információ elméleti alapokon is, mégpedig az 

entrópia és a környezet közötti kapcsolatban elfoglalt helye alapján.  

Cél 2: Az értekezés célja, hogy új módszertani elemekkel segítse a tudásparadoxon feloldását. 

Hipotézis 2. A tudásparadoxon jelenléte a fenntarthatóságban 

A tudás és annak felhasználása egyszerre okoz fenntarthatósági problémákat és oldja meg 

azokat. Ezt nevezzük tudásparadoxonnak. Az emberiség által felhalmozott tudás birtoklása 

aszimmetriát mutat, ami csökkenthető, ha nemcsak az adatot, hanem az információt, 

valamint az adatból információt előállító metodikákat, az emberiség legnagyobb 

tudásmegosztó rendszerén – az interneten – keresztül elérhetővé tesszük ún. web-

szolgáltatások formájában. A tudásformák diverzitásának ilyen módon történő növelése 

hozzájárul a megfelelő fenntarthatósági adaptációs stratégia megtalálásához.  

(Kapcsolódó publikációk: S3, S6, S12) 
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A fenntarthatóság vizsgálata során megfigyelhetjük, hogy egyes alrendszerek működésükkel nagyobb 

rendszereket befolyásolnak (lévén, hogy azok részei), a nagyobb rendszerek pedig tömegükből 

adódóan nagy hatással vannak az adott alrendszerek működésére. A körkörös egymásra való 

hivatkozás miatt, a mikro- és makroszintű modellek nem képesek teljesen ellentmondásmentesen 

leírni az önhivatkozó rendszereket, továbbá ilyen rendszerek esetén lehetetlenné válik az optimálisan 

illeszkedő modellentitások méretének és szintjének meghatározása. Ez a megállapítás fokozottan 

érvényes a fenntarthatóság mindhárom alrendszerére, és azok modelljeire. Ezt a jelenség hívjuk a 

fenntarthatóság rész-egész paradoxonának.  

Cél 3: Az értekezés célja, hogy a rész-egész paradoxont enyhítő tervezési metodikát javasoljon a 

fenntarthatóság kérdéseinek elemzésére. 

Hipotézis 3. A rész-egész paradoxon jelenléte a fenntarthatóságban 

A fenntarthatósági modellek készítésének elméleti gátja, hogy az ember egyszerre része a 

környezetnek, a társadalomnak és a gazdaságnak, ezáltal megnyilvánulásaiban gyakran 

ellentmondásba kerül az egyén és rendszer működése, céljai terén. Ez a jelenség a 

fenntarthatóság rész-egész paradoxona. A rész-egész paradoxon az önreferencialitásra és a 

„kategoriális elégtelenségre” vezethető vissza, következménye pedig a fenntarthatóság 

mennyiségi modelljeinek túlzott térnyerése a minőségi szemléletű modellekkel szemben. 

(Kapcsolódó publikációk: S1, S2, S4, S7, S9, S10, S13) 

 

A fenntarthatóság gyakorlati programjainak megvalósításakor gyakran szembesülünk azzal a ténnyel, 

hogy az előzetes elképzeléseink nem fedik a valóságot, a modelljeink túl statikusnak bizonyulnak akár 

a legalapvetőbb kérdésekben is. További probléma, hogy az egyén-környezet viszonyából kiinduló 

modellek társadalmi méretekben sokszor teljesen eltérő működést mutatnak, valamint az, hogy a 

tisztán társadalmi modellek túl elnagyoltan veszik figyelembe az egyén viselkedését. 

 

Cél 3.1: Az értekezés célja, hogy olyan diszkrét szimulációs metodikát mutasson be, ami lehetővé teszi 

fenntarthatósági modellek szintézisét a mikroszinttől a makroszintig bezárólag, kapcsolatot teremtve 

az egyén és a kollektíva viselkedési formái között. 
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Alhipotézis 3.1. A Kiterjesztett Tudás Attribútum Petri Hálók metodikája segítik a rész-

egész paradoxon modellezését 

A Kiterjesztett Tudás Attribútumú Petri Hálók (KTAPH) metodikájának segítségével olyan 

természetes modellek készíthetők, amelyek a tudás-szándék-cselekvés folyamat 

bizonytalanságát figyelembe véve, lehetőséget teremtenek az egyén és a csoport, így a rész-

egész viselkedési mintáinak elemzésére. A metodika e dinamikus tulajdonsága a 

fenntarthatóság egyéni-társadalmi aspektusainak komplexebb vizsgálatát teszi lehetővé. 

(Kapcsolódó publikációk: S4, S7, S9, S10, S13) 

A rész-egész paradoxon következménye, hogy a fenntarthatóság makroszintű modelljei 

ellentmondásban vannak a mikroszintű alkotóelemek működésével. Modelljeinkben ezt az 

ellentmondást a legtöbbször úgy oldjuk fel, hogy a nehezen kategorizálható fogalmak, helyett 

számszerűsíthető mértékekkel dolgozunk, ezáltal felborítjuk a mennyiség-minőség egyensúlyát a 

mennyiségi modellezés javára. Ekkor elveszítjük a mennyiség és minőség közti ok-okozati kapcsolatot. 

E kapcsolat nélkül viszont, pusztán a fizikai mennyiségekre, és fizikai törvényekre alapozva, képtelenek 

vagyunk megérteni az ember és a környezet kapcsolatát. 

Cél 3.2: Az értekezés célja, hogy a mennyiségi módszertanok mellett, olyan minőségen alapuló 

metodikát javasoljon, amelyre épített modellek természetes módon írják le az ember és a környezet 

viszonyát, ezáltal enyhítik a rész-egész paradoxon következményeit. 

Alhipotézis 3.2. Létezik olyan minőségen alapuló módszertan, amelybe a rész-egész 

paradoxon természetes módon internalizálható. 

A fenntarthatóságot – a rész-egész paradoxon következtében – legtöbbször valós fizikai 

rendszerek mennyiségeivel és azok változásaival jellemezzük így háttérbe szorulnak a nem 

számszerűsíthető, minőségi tényezők. A tisztán mennyiségi jellemzőkre való koncentráció nem 

ad kellő magyarázatot a környezeti erőforrások felhasználására. Az összefüggések jobb 

megértése érdekében, a gazdaság-társadalom-környezet hármasának klasszikus 

megközelítése helyett, a szükséglet minősége – cselekvés minősége – erőforrás minősége térbe 

kell helyeznünk a fenntarthatóság elemzési feladatát. 

(Kapcsolódó publikációk: S1, S2, S13) 
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1.31.31.31.3....    Módszertani megközelítés Módszertani megközelítés Módszertani megközelítés Módszertani megközelítés     

 
„A tudomány vallás nélkül sánta. 

 A vallás tudomány nélkül vak.” 
[Albert Einstein] 

 
 

1.3.1. A téma feldolgozásának és kutatásának módszertana 

A disszertáció célja, hogy új módszertani megoldásokkal segítse a fenntarthatóság tervezését. 

Ellentétben a klasszikus doktori értekezési formával, ahol a jelölt egy általa vázolt modell verifikációját 

és validációját végzi el egy adott módszertannal alátámasztva, disszertációmban olyan új metodikák 

létrehozását tűztem ki célul, melyek segítségével természetesebb fenntarthatósági modellek 

készíthetők, ezáltal eme módszertani fejezet rendhagyó formát ölt.  

A kérdés, hogy új módszerek létrehozásának létezik-e szisztematikus módszertana, a tudomány 

vitatott problémakörébe tartozik. Arisztotelésztől, Aquinói Szent Tamáson, Bertrand Russelen át, 

egészen Kurt Gödelig kiemelkedő tudósok egész sora foglalkozott a gondolattal számos kérdést nyitva 

hagyva a jövő generációi számára [Arthur és mtsai. 2012]. A tudományterületek úgy, mint a filozófia, 

logika, matematika, ontológia, ismeretelmélet és hittudomány speciális feltevésekből és 

megközelítésekből, ám univerzálisan, az emberi kognitivitáson átívelően keresi a választ elméleteink, 

elképzeléseink helyességére. Ahhoz, hogy megfelelően tudjuk értelmezni e disszertáció célkitűzéseit 

és eredményeit, mindenképp tisztáznunk kell a módszertan (metodológia), a paradoxon, valamint a 

következtetések helyességének fogalmát. 

A módszertan alatt módszerek összességét és felhasználásuk mikéntjét értjük. A módszerek 

tulajdonképpen nem mások, mint azok az eszközök, amelyekkel a kérdéseinkre választ keresünk.  

A módszerekre az alábbi csoportosítást adhatjuk: [Tomcsányi 2000][I1]:  

I. Általános módszerek. Olyan módszerek, amelyek univerzálisan alkalmazhatók válaszkeresésre 

(pl. dialektika).  

II. Különös (részleges) módszerek ugyan szintén alkalmazhatók minden tudományterületen, 

azonban azoknak csak bizonyos aspektusaira. Megkülönböztethetünk: 

o empirikus (tapasztalati) módszereket úgy, mint: 

� a megfigyelést 

� és a kísérletet. 

o elméleti módszereket úgy, mint: 
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� analízist és szintézist 

� összehasonlítást 

� absztrahálást 

� általánosítást 

� indukciót és dedukciót 

� analógiát 

� hipotézist 

� matematikai módszereket. 

III. Egyedi módszerek, melyek egy adott diszciplinán belül, vagy egy adott problémára 

értelmezhetők. 

Más megközelítésben különbséget tehetünk tudományos módszerek és nem tudományos módszerek 

közt. Míg az előbbiek célja, hogy erkölcsi ítéletektől mentesen, saját kereteiken belül bizonyításokon 

alapuló kijelentésekkel szolgáljanak, addig a nem tudományos módszerek nem mentesek a 

szubjektivitástól, révén a személyes tapasztalton, intuíción, hagyományon és az egyén 

következtetésein alapulnak. [I2] 

Napjainkban, a tudományos módszerek egyre nagyobb arányú térnyerésével, gyakran 

megfeledkezünk arról, hogy a nem tudományos módszereket tudományos társaiktól esetenként egy 

vékony határvonal választja csak el. Az, ami ma még nem számít tudományos megközelítésnek, lehet, 

hogy holnap egy új diszciplina alapját képezi, míg a már elfogadott tudományos módszerek veszíthetik 

érvényüket egy új szemléletben, vagy éppen tágabb érvényű értelmezésben. Ezt a módszertani 

fejlődési folyamatot ún. paradigma-váltások sorozata alkotja [Boros és mtsai. 2013:1321]. A 

paradigma – mint egy adott korban elfogadott tudományos módszertanok összessége – ugyanúgy 

változik, mint az ember saját magával és környezetével kapcsolatos viszonya, szemlélete. Ebből persze 

az is következik, hogy lehetséges, hogy a jövőben egy ilyen „mű” elfogadott közlésformája nem a 

doktori értekezés lesz, hanem valami merőben eltérő. 

Természetesen figyelmet kell szentelni a minden alapot nélkülöző módszerek elterjedésének is, ennek 

azonban szerencsére létezik természetes gátja: az emberi kétkedés és a folytonos kérdésfeltevés 

igazolásvágya.  

 

Korunk tudományos értekezései jellemzően tudományos módszerek felhasználásával készülnek, így 

az általános, vagy egyedi, illetve a nem tudományos módszerek háttérbe szorulnak. A tudományos 
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módszerek közül a használat aránya eltolódni látszik a matematikai módszerek, hipotézisek, dedukció 

irányába.  

A matematikai módszerek népszerűsége annak a ténynek köszönhető, hogy eszközei a problémák 

széles spektrumára alkalmazhatók, azonban fenyegető veszélyként jelenik meg azok túlzott 

dominanciája olyan tudományterületeken, ahol kevésbé absztrakt metódusokra lenne szükség (pl. 

szociológia: emberi kapcsolatok elmélyítése stb.). További problémát okozhat a matematika hibás 

alkalmazása a valós élet problémáira, részben a túlzott lelkesedés, részben pedig az adott 

szakemberek elméleti matematikai ismereteinek hiánya miatt [Maródi 2003:15]. Megfigyelhetjük 

továbbá, hogy a matematika és az azon kívül esők világnézetét más erők alakítják. Míg a matematikus 

a valóságot gyakran csak az absztrakció révén ismeri, addig egy átlagember a valósággal találkozik, 

matematikai összefüggések felismerése nélkül. 

A tudományos élet következő legelfogadottabb módszertani megnyilvánulása – ami ennek az írásnak 

is alapját képezi – a hipotézis. A hipotézisek fölöttébb érdekes tulajdonsága, hogy kitágítják a vizsgálat 

kereteit, alkalmasak a kreativitás felébresztésére és ezáltal módot adnak a változtatásra. [Fadem 

2009:110]. A hipotézis ilyenformán egyszerre tudományos (racionális) és nem tudományos (kreatív). 

Mások úgy vélekednek, hogy a helyesen megválasztott kutatásmódszertani alapelvek azok, amelyek 

segítségével hipotézisek állíthatók fel és igazolhatók [Majoros 2004:86]. Ebben a szemléletben a 

hipotézisekre nem, mint módszertanra, kérdésre, hanem mint eredményre tekintenek. Ez minden 

bizonnyal egy szűkebb értelmezés és nem számol a hipotézis – mint saját magunkkal (és másokkal) 

folytatott dialektika – teremtő erejével. 

A problémamegoldás általános folyamatából [Pólya 1957:6] kiindulva a hipotézis magában foglalja: 

I. a feladat megértését 

II. a tervkészítését 

III. a terv végrehajtását 

IV. és a megoldás vizsgálatát. 

Végül, de nem utolsó sorban a harmadik, leggyakrabban használt tudományos módszer: a hipotézisek 

igazolására a dedukció. Ilyenkor bizonyos előfeltevésekből, premisszákból kiindulva előre 

meghatározott szabályok segítségével, bizonyos következtetéseket, konklúziót vonunk le. Ez a 

folyamat nem más, mint a tudományos értekezések hipotézis-levezetés-tézis íve, ami bizonyításként 

jelenik meg. A bizonyítás adja az esetek többségében a tudományos értéket.  
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Ez a felfogás kiválóan alkalmas paradigmán belüli kérdések megválaszolására, azonban problémákat 

vet fel a szemléletváltó újításokkal szemben. Mi történik, ha új levezetési szabályokat választunk? 

Milyen hatása lesz új premisszák megfogalmazásának? Létezhetnek-e külön-külön konzisztens 

megközelítések, amelyek azonban szögesen ellentétesen írják le ugyanazt a dolgot?  

Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket feszegetve hamar a filozófia és elméleti matematika szövevényes 

bugyraiban, vagy a teljes tanácstalanság szélén találhatjuk magunkat és gyakran a probléma 

megfordítása sem sokat javít helyzetünkön. Karl Popper például – a probléma enyhítésére tett 

kísérletében – elfogadta a tudományos módszerek hipotetikus-deduktív struktúráját, azonban az 

igazolás helyett a cáfolat megkeresését tartotta kivitelezhetőbbnek [Keuth 2004:76]. Bárhogyan is, 

minden tudományos értekezéstől elvileg elvárható valamilyen igazság kimondása, megfogalmazása. 

De mit értünk pontosan igazság alatt? Valóban kijelenthető valamilyen igazság? Ha igen, milyen 

keretek között? Fontosabb-e az igazság megállapítása, mint a kérdés? 

Az igazság megfoghatatlan, filozófiai értelemben a „halandók vélekedése” egy adott kérdésről [Boros 

és mtsai. 2013:48]. Matematikai értelemben véve az igazságérték egy, az emberi nyelvre épülő, nyílt 

és zárt mondatok halmazán formalizálható extenzió, ami egy eldönthető mondat (kijelentés) a 

valósághoz való tényszerű viszonyát fejezi ki. [Maleczki és mtsai. 2008:9] Az igazság problémakörével 

formálisan az ítéletkalkulus [Russel-Norvig 2003] foglalkozik, amely a logikának egy olyan részterülete, 

ahol a kijelentések a kétértékű logika (igaz/hamis) szabályai szerint kerülnek besorolásra. A klasszikus 

megközelítésen túl léteznek többértékű logikák (pl. Fuzzy logika) [Lantos 2002], valamint értékréses 

logika [Ruzsa-Máté 1997], amely az igazságérték hiányának elfogadásával képes bizonyos 

ellentmondások feloldására.  

A matematikai leírások komplex elméleti fogalmak bevezetésével próbálnak meg eltávolodni az 

emberi szubjektivitástól. Megfigyelhető azonban, hogy a matematika nyelve is az ember természetes 

nyelvén alapul, ami szükségszerűen gyengíti a tisztán matematikai megközelítések erejét, hiszen a 

nyelv sokszor önmagára hivatkozó elemeket tartalmaz. A természetes nyelvek sokszínűsége okán, 

minden fordítás információveszteséggel jár – még akkor is, ha tudományos közélet egy, mindenek 

felett álló általánosan elfogadott nyelv megalkotására törekszik1. 

Ezt a bábeli zűrzavart olyan rendező elmélettel lehet enyhíteni, mint pl. az említett logika, melynek 

egy matematikai-nyelvi feloldási kísérlete a funktor-argumentum elv. Ez a feltevés funktorokra és 

                                                             
1 Többek közt ez az oka annak, hogy értekezésem az anyanyelvemen íródott. 
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argumentumokra bontva elemzi a kijelentések szerkezetét [I3:14]. Az argumentumok a gyakorlatban 

neveket (tulajdonnevet, vagy leírást), valamint kijelentéseket jelölnek (olyan mondatokat, amelyek 

igazságértékkel bírnak). A funktorok lehetnek szemléletesen mondatfunktorok (a gyakorlatban a 

logika használatos kötőszavai úgy, mint „… és …”, „… vagy …”, „ha… akkor…”, stb.), valamint a 

predikátumok. Ez utóbbiak számunkra különös jelentőséggel bírnak, hiszen a módszertanok 

elfogadásának, megítélését képezhetik.  

„A predikátum olyan kijelentés, ami változót tartalmaz (esetleg többet is), és alkalmas 

behelyettesítésekkel igaz vagy hamis állításokat eredményez.” [Gerőcs-Vancsó 2010:51] 

Tehát például az a kijelentés, hogy „x > 5” csak akkor válik igaz, vagy hamis állítássá, ha x-nek értéket 

adunk. Az értékadás önmagában determinálja a predikátum kiértékelhetőségét, ennek révén viszont 

számos újabb problémába ütközhetünk.  

Ha az említett értékadás során az érték eredeti jelentését egy kifejezés+igazságérték leírással 

helyettesítjük, vajon mekkora hibát vétünk? 

Pl.:  x túlszaporodása az emberek éhezéséhez vezet. 

Ha pl. x = sáskák, akkor első ránézésre triviálisan igaznak tűnhet a kijelentés, azonban ha azt 

feltételezzük, hogy a mezőgazdasági területek elpusztítása egy egyszeri (vagy ritkán bekövetkező) 

esemény, akkor nem feltétlenül. Ugyan lehet, hogy a sáskajárást követő időszakban, az éhezés miatt, 

a népességszaporulat visszaesését tapasztalhatjuk, azonban annak elmúltával a lecsökkent népesség 

– a mezőgazdasági terület helyreállásával – minden bizonnyal már nem fog éhezni. A kijelentésünk 

tehát időkorlátos. De ugyanígy hamar rájöhetünk a predikátum kétséges mivoltára, ha belegondolunk, 

hogy a sáskák ugyanúgy a tápláléklánc részét képezik, vagy például megengedjük – ad abszurdum – a 

sáskák emberek által történő elfogyasztását. Az egyéni ízlésre való tekintettel a példát értelmezhetjük 

haszonállatok, vagy a kávétermesztés körében is (igen gyakori pl. a szarvasmarhatartás, vagy a kávé 

előállítás vízigénye versus ivóvíz kérdésére való hivatkozás) [I4][I5][I6]. 

Nyilvánvalóan az említett példában többszörösen hibát vétettünk, hiszen egy valószínűsíthetően nem 

predikátum jellegű kijelentést fogalmaztunk meg, és az absztrakciónk szintje sem volt megfelelő. A 

példa azonban jól mutatja, hogy milyen könnyű nem eldönthető kijelentéseket tenni. 

További kétséget ébreszthet a módszertanokat kutatóban, hogy elképzelhetők olyan esetek, amikor 

az igazságérték bizonytalan, például az x értéke pontatlan mérésen alapul, vagy maga a mérés 

befolyásolja a mért értéket. Ez a jelenség jól ismert a kvantummechanikában [Becchi-Massimo 
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2010:47], azonban találkozhatunk a problémával kérdőíves felmérések során is, amikor az 

igazságérték mérésekor kérdéseinkkel befolyásolhatjuk a válaszadót, így torzítjuk a kapott eredményt 

[Marjainé 2005:86].  

A megfigyeléseken alapuló közvetlen kijelentések relatív gyengeségén túl sajnos az elméleti 

matematika egy tovább kellemetlen meglepetéssel szolgál számunkra. Ez pedig a Gödel-féle első nem 

teljességi tétel, ami kimondja, hogy: 

„Bármely S konzisztens formális rendszerben, amely magába foglalja az elemi aritmetika egy bizonyos 

részét, vannak olyan állítások, amelyek S-ben nem bizonyíthatók és nem is cáfolhatók” [Franzén 

2014:33]. 

Anélkül, hogy bizonyítás részleteibe bonyolódnánk, két következtetést kell levonnunk: 

I. „Az aritmetika egy bizonyos részét” jelenti a természetes számok elmélete, Peano-aritmetika 

(PA), vagy éppen a kiválasztási axiómát is magában foglaló Zermelo-Fräkel-féle halmazelmélet 

(ZFC). Ez gyakorlatilag a fenntarthatóságot modellező elemzési módszerek teljes spektrumát 

lefedi. 

II. A tétel által kimondott bizonyíthatatlanság, „valamely konkrét formális rendszerben való 

bizonyíthatatlanság. Hiszen attól, hogy egy A állítás egy S rendszerben nem bizonyítható, 

triviálisan léteznek olyan formális rendszerek, amelyekben A bizonyítható: ilyen például az S+A 

rendszer, amelyben A is axióma.” [Franzén 2014:47] 

A tétel tehát indirekt módon utal arra, hogy adott esetben a bizonyíthatóság kedvéért új axiómákat 

kell/lehet a formális rendszerünkbe felvennünk. Ez azonban eléggé kockázatos művelet, ugyanis a 

matematika nem vizsgálja egy axióma hétköznapi értelemben vett érvényességét, igazságát. 

Gyakorlatilag bármely kijelentés felfogható axiómaként, ilyenkor az axióma „bizonyítása” egyetlen sor, 

amelyben rámutatunk, hogy az axióma a formális rendszer része. Ennek a veszélyes módszernek a 

segítségével egyre és egyre erősebbé tehetjük elméleteinket. 

A valóságtól elrugaszkodott, néha értelmetlen, olykor pedig több évszázadon keresztül érvényes2, 

nehezen megdőlni látszó axiómák gyakran csak paradoxonok segítéségével leplezhetők le. R. M. 

Sainsbury Paradoxonok című könyvében például így fogalmaz: 

                                                             
2  Nemcsak a paradoxonok megértése, hanem az elméletek bizonyításai is sokszor több száz évet váratnak 
magukra. Ilyen például a Nagy Fermat Sejtés bizonyítása, amelyre ugyan kitalálója egy egyszerű bizonyítást vélt 
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„Egy paradoxon – felfogásom szerint – olyan látszólag elfogadhatatlan konklúzió, amelyet látszólag 

elfogadható premisszákból, látszólag elfogadható érveléssel vezettünk le. A látszatnak tehát 

mindenképpen csalnia kell, hiszen elfogadott előfeltevésekből elfogadott lépések nem vezethetnek 

elfogadhatatlan eredményhez. Választanunk kell: vagy úgy áll a dolog, hogy a konklúzió igazában nem 

is olyan abszurd, vagy pedig a premisszáinkba, esetleg az érvelés valamely lépésébe csúszott hiba.” 

[Sainsbury 2014:2] 

Az axiómák helyes megválasztása és a paradoxonok jelenléte szoros összefüggést mutat. A 

matematikai módszerek esetében lehetőség nyílik új axiómák választására, hozzávételére a 

rendszerünkhöz, azonban a fenntarthatóság rendszerében ez nem mindig járható út. Olyan 

természeti, vagy morális problémákba ütközhetünk, amelyek az emberi faj létezésének velejárói, így 

ezeken változtatni csak eddig ismert emberi létformánk gyökeres megváltoztatásával lehetne. Az 

emberi identitás ilyen fokú megváltozása az ember fogalmának teljes átértékelésével válna 

maradéktalanul lehetségessé. 

Az értekezésben a kutatás módszertana, tehát a következőképp épül fel: 

I. Módszertan kereső írásról lévén szó, először jelenlegi módszertanaink áttekintésével, 

paradoxonok felkutatásával rámutatok a fenntarthatóság elméleti modellezhetőségének 

korlátaira. 

II. Kifejezetten a paradoxonokból kiindulva, azok axiomatikus értelmezésével – az ember és az 

őt körülvevő környezet viszonyára fókuszálva – olyan módszereket javasolok, amelyek a 

paradoxonok tulajdonságaiból következő bizonytalanságokat (idő, tudás, rész-egész) 

enyhítik, vagy adott esetben internalizálják (a metodika részévé teszik).  

III. Ezután konkrét gyakorlati implementációkon keresztül megmutatom, hogyan lehet a javasolt 

módszertani megközelítéséket a gyakorlatba átültetni. Ezek nem tekinthetők bizonyításnak, 

hanem csupán az alkalmazhatóság példáinak, lévén a módszertanokra vonatkozó 

érvényességvizsgálat, a gödeli értelmezésben, az önreferencialitás miatt nem kivitelezhető. 

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy ugyan a paradoxonok következményeinek feloldására 

törekszem, azonban nem kívánom „megoldani” őket, ez ugyanis morális, természeti kérdéseket vet 

fel és az emberi identitás megkérdőjelezéséhez vezetne. 

                                                             
felfedezni, de saját bevallása szerint: „a margó azonban túlságosan keskeny, semhogy ideírhatnám.”. A sejtést 
350 év után, 1995-ben Sir Andrew John Wiles bizonyította.  
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Stephen Hawking, korunk egyik legkiemelkedőbb elméleti fizikusa ezt így fogalmazza meg: 

„A tudományfilozófia sztenderd pozitivista megközelítése szerint a fizikai elméletek lakbér fizetése 

nélkül éldegélnek az ideális matematikai modellek platóni mennyországában. Ez azt jelenti, hogy 

bármilyen részletes és bármekkora mennyiségű információval szolgál is a modell, nem befolyásolja az 

általa leírt univerzumot. Mi azonban nem vagyunk angyalok, akik az univerzumra külső szemlélőként 

tekintenek. Mi és a modelljeink egyaránt az univerzum részei vagyunk. A fizikai elméletek tehát 

önreferenciálisak, amilyen a Gödel-mondat is. Emiatt számíthatunk arra, hogy inkonzisztensek, vagy 

nemteljesek. Az eddigi elméleteink egyszerre inkonzisztensek és nemteljesek.” [Franzén 2014:148] 

 

1.3.2. A téma lehatárolása 

A téma pontos lehatárolása az előző fejezetben tárgyaltak miatt nem adható meg, azonban 

kijelenthetjük, hogy: 

I. Az értekezés nem ad konkrét modelleket. Ha mégis, úgy azt a javasolt módszertan gyakorlati 

alkalmazhatóságának szemléltetésére teszi és nem célja a modell teljes kidolgozása. 

II. Az értekezés nem oldja fel teljesen a fenntarthatóság paradoxonjait, csupán megvilágítja 

azokat és javaslatot tesz olyan módszertanok bevezetésére, amelyek ezeket az 

„ellentmondásokat” nem lesöprik az asztalról, hanem mindvégig szem előtt tartva 

internalizálják. 

III. A fenntarthatóság definícióinak objektív bemutatására törekszem, nem szándékom új 

definíció megalkotása, ez ugyanis messze túlmutatna a doktori disszertáció – mint 

közlésforma – korlátain. 

IV. Az értekezés elsősorban a rendszerszemléletű megközelítéseket tárgyalja, azon belül is a 

szimulációra alkalmas módszereket, azonban tartalmaz formális logikai elemeket is, továbbá 

olyan bölcseleteket is, melyek az alapvető emberi tulajdonságokat írják le, s melyeket az 

emberiség történelme validált. 

 

1.3.3. Útmutató az értelmezéshez 

Mivel vizsgálataim tárgya és a téma módszertani megközelítése erősen interdiszciplináris jellegű, ezért 

némi útmutatással kell szolgálnom a disszertáció könnyebb értelmezhetősége érdekében. 
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A fejezetek felépítéséről elmondható, hogy a téma a paradoxonok gondolatiságának vezérfonala 

mentén került felfűzésre, úgynevezett gyűjtőfejezetek segítségével. Ezek a fejezetek a dolgozat teljes 

tartalmának megértéséhez szükséges építőkövek, amelyek alfejezeteken keresztül kerülnek kifejtésre. 

Az egyes fejezetek felépítése ugyan lehetne lineáris is, ezáltal azonban elveszítenénk az egyes 

levezetések és az eredmények közti összefüggések megvilágításának lehetőségét. Disszertációm ezért 

„pókháló-szerű” kapcsolati utalásokat tartalmaz az egyes alfejezetek között. 

Értekezésemben törekedtem arra, hogy a metodikák elméleti leírásait, valamint a fenntarthatósági 

alkalmazások ismertetését mind terjedelmileg, mind tartalmilag egyensúlyban tartsam. Ettől az elvtől 

csak az 5.2.2. és az 5.2.3. fejezetekben tértem el azon oknál fogva, hogy ott a bemutatott metodika 

egyáltalán nem volt hivatkozható külső forrásokkal, így az adott módszertan definícióit – a pontos 

leírás és a későbbi hivatkozhatóság érdekében – kénytelen voltam részletekbe menően megadni. A 

disszertációmban ismertetett paradoxonokat az egyes fejezetekben metodikai példákkal igyekeztem 

megvilágítani. Ez az időparadoxon esetében a genetikus algoritmusok, a tudásparadoxonnál pedig a 

fuzzy web-szolgáltatás bemutatásán keresztül vált lehetségessé. Mindkét esetben elegendőnek 

tartottam az adott módszertan rövid ismertetését (a fuzzy metodikánál a web-szolgáltatások, mint 

újszerű implementáció bemutatását), azonban a harmadik (rész-egész) paradoxon esetében a 

Kiterjesztett Tudás Attribútumú Petri Hálók (KTAPH) formális leírását is ismertetem, ami teljes 

egészében a saját munkám. Ez az egységes leírás teszi lehetővé a rész-egész paradoxon KTAPH 

alapokon történő konzekvens modellezését. 

Az olvasónak bizonyára feltűnik majd, hogy a fenntarthatóság negyedik (kulturális) pillérét viszonylag 

kevésszer említem írásomban. Ennek az az oka, hogy a negyedik pillért nem különálló egységként, 

hanem a többi pillér szerves részének tekintem. A negyedik pillér alapvetően meghatározza a többi 

hármat. Másképp fogalmazva: enélkül nem értelmezhető a többi pillér, ugyanakkor az is igaz, hogy 

önmagában a negyedik pillér nem vizsgálható, csak a megnyilvánulási formáin keresztül. Ezért 

"hiányzik" látszólag a negyedik pillér taglalása. A valóságban azonban a dolgozat minden gondolata a 

negyedik pillérről szól, lévén a fenntarthatóság tervezési metodikái annak a megnyilvánulásai, hogy 

miként vélekedünk a környezetünk, társadalmunk és gazdaságunk saját magunkhoz való viszonyáról. 
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2. 2. 2. 2. A FENNTARTHATÓSÁGA FENNTARTHATÓSÁGA FENNTARTHATÓSÁGA FENNTARTHATÓSÁGI TERVEZÉSI TERVEZÉSI TERVEZÉSI TERVEZÉS    

„Minden fejlődés, amely a kiválasztott kevesek javát 
biztosítaná az egész emberiség rovására, téves és torz. 
Merénylet lenne az igazságosság követelményei ellen, 

és az összes ember méltóságát meggyalázná. 
[II. János Pál] 

2.12.12.12.1....    Fenntartható fejlődés vagy fenntarthatóság?Fenntartható fejlődés vagy fenntarthatóság?Fenntartható fejlődés vagy fenntarthatóság?Fenntartható fejlődés vagy fenntarthatóság?        

Az alábbiakban a vizsgálat tárgyának definíciói, fontosabb meghatározásai következnek: 

„A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generációk szükségleteit anélkül, hogy 

veszélyeztetné a jövő generációk szükségleteinek kielégítését” [Brundtland Bizottság munkája alapján 

1987, Közös Jövőnk 1988:31] 

„Egy kissé továbbfejlesztett definíció szerint a fenntartható fejlődés az emberi életminőség javulását 

jelenti úgy, hogy közben a támogató ökoszisztémák eltartó képességének határain belül maradunk. 

(World Resources Institute 1992) A fogalom tágabb értelmezése szerint jelenti a fenntartható 

gazdasági, ökológiai és társadalmi fejlődést is, de szokás használni szűkebb jelentésben is, a környezeti 

értelemben (értsd időben folyamatos optimális erőforrás használat és környezeti menedzsment) vett 

fenntartható fejlődésre korlátozva a fogalom tartalmát.” [Kerekes 1998:7] 

„A fenntartható fejlődés Herman Daly által megfogalmazott három feltétele a következő: 

I. a megújuló erőforrások felhasználási üteme nem haladhatja meg azok regenerálódási ütemét 

II. a nem megújuló erőforrások felhasználási üteme nem haladhatja meg a megújuló 

helyettesítők megújulási ütemét 

III. a szennyezőanyag kibocsátásának üteme nem haladhatja meg a környezet asszimilatív 

kapacitását 

H. Opschoor kitér az időtényezőre, amikor is negyedik feltételként megfogalmazza:  

IV. az emberi beavatkozás időtényezőjének egyensúlyban kell lennie a természeti folyamatok 

időtényezőjével, a hulladékok lebomlásával, vagy a megújuló nyersanyagok és ökoszisztémák 

regenerációs ütemével” [Szlávik 2005:33] 

 „A fenntartható fejlődés a társadalmi haladás – méltányos életkörülmények, szociális jólét – elérése, 

megtartása érdekében a gazdasági fejlődés biztosítását és a környezeti feltételek megőrzését jelenti. 

A méltányos életkörülmények, a megfelelő életminőség, jólét biztosítását kifejező célkitűzés 
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mindenkire – a jövő nemzedékekre is – vonatkozik. A fenntartható fejlődés tehát elismeri és céljának 

tekinti az egymást követő nemzedékek megfelelő életminőséghez való egyenlő jogának biztosítását, s 

az ezzel összefüggésben álló kötelességek teljesítését” [I7]. 

A fenntartható fejlődés definíciójának értelmezésében 2005-ben az ENSZ Közgyűlése három dimenziót 

fogadott el, melyek szoros kölcsönhatásban, egymással összefüggésben támogatják a fenntartható 

fejlődés koncepcióját. Ezek a gazdasági, társadalmi és környezeti dimenziók. [NFFT 2012:21]. 

Az ismertetett definíciókban visszaköszön egyfajta fejlődési ív. Míg kezdetekben a fenntartható 

fejlődés definíciója klasszikusan egy, az egymást követő generációk erőforrás-megtartásának, 

általános megfogalmazásából indult ki, később az anyag- és energiaáramokhoz kötött definíciók 

kerültek előtérbe. Ezt követően a döntéshozók, a rendszerszemléletű megközelítés következtében, 

felismerték a gazdaság-társadalom-környezet hármasának harmonikus működésére való igényt, 

amely napjaink definíciós értelmezését is meghatározza. Ebben az értelmezésben, a harmonikus 

működés eléréséhez, a fenntartható fejlődés fogalmának egy „negyedik pillérrel” való kibővítése vált 

szükségessé. Ez a pillér kulturális pillérként jelenik meg a megfogalmazásokban. A kulturális pillér 

tulajdonképpen nem más, mint az ember és környezetének viszonya, amely az emberi erőforrások és 

a rendszer többi erőforrásai közti relációt hivatott megadni. A fenntartható fejlődés fogalmának 

általánosításaként – olykor szinonimájaként – a negyedik pillérrel történő kiegészítésével és mindent 

átható gondolatiságával terjedt el a „fenntarthatóság” kifejezés. A fenntarthatóság fogalmára az 

alábbi megfogalmazásokat találjuk: 

„A fenntarthatóság ezért kulturális kérdés, amennyiben a kultúrát a legszélesebb értelemben 

használjuk. A kultúra az ember és környezetének viszonyát írja le. A környezetbe az ember társadalmi 

és természeti környezete is beletartozik. A kultúra tehát egy fennálló viszonyrendszer. A fenntartható 

fejlődés pedig egy olyan kultúra – viszonyrendszer – ember és környezet között, amely a jövőnek is 

elegendő forrásokat hagy.” [Gyulai 2012:4] 

„A fenntartható fejlődés fogalmát először a természeti környezet elemeinek emberi felhasználásával 

kapcsolatban értelmezték, ami szerint a jelen generációk szükségletei kielégítésének korlátot szab, 

hogy a természeti tőke a jövőben jelentkező igények felől nézve az idő folyamán ne csökkenjen. A 

fenntarthatóság tehát az emberiség folytonos megújulását, a jövőért érzett felelősség cselekvésekben 

testet öltő tudatos érvényesítését, a változó környezethez való alkalmazkodását jelenti, a természeti 

erőforrások mennyiségi és minőségi megőrzése érdekében. A fejlődés pedig az ebben az 

alkalmazkodásban bekövetkező javulást jelenti.” [NFFT 2013:21] 
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„Fenntarthatóságon az előbbiek alapján azt értjük, hogy az egyéni jó élet és a közjó biztosításának 

feltételeit az adott időpillanatban saját jólétét megteremtő generáció nem éli fel, nem meríti ki 

erőforrásait, hanem megfelelő mennyiségben és minőségben a következő generációk számára is 

megőrzi, bővíti azokat. A még meg sem születettek, vagyis a szavazati joggal még nem rendelkezők 

érdekeit úgy lehet megvédeni, hogy a most élők értékrendi, alkotmányos vagy más intézményi 

korlátokat állítanak önnön mozgásszabadságuk elé. Tisztázzák azokat a határokat, amelyeken túl 

bizonyos lépéseket nem tesznek, nem tehetnek meg, és hogy a kísértésnek ellen tudjanak állni, előre 

akadályokat gördítenek maguk elé.” [NFFT 2013:22] 

A fenntarthatóság tárgyaként pedig négy erőforrás nevezhető meg, ezek rendre: az emberi, a 

társadalmi, a természeti és a gazdasági erőforrások [NFFT 2013:21]. 

Értekezésemben a fenntartható fejlődés kifejezés helyett a fenntarthatóság fogalmát használom, az 

alábbi okok miatt: 

I. A „fejlődés” szó valójában redundancia a definícióban. A „fenntarthatóság” 

következményének tekintem azt, amit „fejlődésnek” hívunk. (Függetlenül attól, hogy 

monoton, vagy pl. ciklikus módon tartunk valahova.)  

II. A „fejlődés” szó is túlzottan antropocentrikus megfogalmazás, véleményem szerint a fogalom 

interpretációjára a helyes kifejezés a „változás”, ami egyaránt biztosítja az emberi és nem 

emberi tényezők időbeni viselkedésének leírását. 

III. A „fenntarthatóság” önmagában rendszerdinamikai fogalomként is értelmezhető, így 

elegendő képi és leíró erővel bír tudományos absztrakciókban való szerepeltetéshez.  

IV. A negyedik (kulturális) pillért disszertációmban nem különálló pillérként kezelem, hanem 

integrált gondolkodással a többi pillér szerves részének tekintem. Ez határozza meg ugyanis a 

többi pillér értelmezését, így nem vizsgálható külön, csak a többi rendszer 

viszonyrendszerében. Értekezésemben így mindenhol „csak három pillér” jelenik meg 

látszólag, azonban ezeket minden esetben a „negyedik pillér” viszonyrendszerében vizsgálom. 

Disszertációm ebből következően értelmezhető a negyedik pillér vetületeként a 

fenntarthatósági problémák környezeti-társadalmi-gazdasági vonatkozásában. 

V. A különböző fenntarthatósági definíciók közül értelmezésemben mindig azt a megfogalmazást 

tartom vizsgálataim szempontjából relevánsnak, amelyben az ember is megjelenik (pl. NFFT 

2013), vagy a vizsgált metodika szempontjából az emberrel kölcsönhatásba hozható (pl. ENSZ 

1987, Fűr-Ijjas modell segítségével értelmezve lásd 5.3.4. fejezetet). 
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2.22.22.22.2....    Modellezés és aModellezés és aModellezés és aModellezés és a    sssszimulációs módszertanzimulációs módszertanzimulációs módszertanzimulációs módszertan    

Az értekezés a fenntarthatóság metodikái közül elsősorban a szimulációs metodikákat vizsgálja.  

A „Simulation” című folyóirat első száma a következő meghatározást tartalmazta [McLeod 1968:3] „A 

szimuláció a valóságos világ néhány aspektusának számokkal vagy szimbólumokkal való 

reprezentálása oly módon, hogy azok könnyen manipulálhatók legyenek, lehetővé téve 

tanulmányozásukat.” 

A szimuláció kimondottan formális meghatározását Churchman adta meg [Churchman 1963:1-12].  

„Az, hogy x szimulálja y-t akkor és csak akkor igaz, ha a) x és y formális rendszerek, b) y-t tekintjük a 

valóságos rendszernek, c) x a valóságos rendszer közelítése, d) az x-re vonatkozó érvényesség szabályai 

nem hibamentesek.” 

A szimuláció nem más, mint egy modellen végzett kísérlet. A modell a valóság (rendszer) egyszerűsített 

mása. A modell mindig hibával terhelt. 

 A szimuláció célja, hogy: 

I. feltárja a rendszer működését, ha nem, vagy csak részben ismerjük azt 

II. megfigyelhetővé és áttekinthetővé tegye a rendszerben zajló komplex folyamatokat 

III. az analitikus modellek hiányában is vizsgálhatóvá tegyen problémákat 

IV. új koncepciók kipróbálását tegye lehetővé 

V. veszélyes, túl költséges, túl időigényes, vagy nem kivitelezhető esetekben is elvégezhető 

legyen a kísérlet 

A szimuláció [Chung 2003:19]: 

I. hibás bemenet esetén hibás eredményt ad 

II. komplex kérdésékre csak komplex választ képes szolgáltatni 

III. önmagában nem képes problémamegoldásra 

A szimulációs módszertan alapvetően nagyban hasonlít a Pólya-féle problémamegoldó módszerre. 

Churchman, Ackoff és Arnoff e metodika hat fő fázisát határozta meg [Ackoff és mtsai. 1957]. 

I. A probléma megfogalmazása. 

II. A vizsgált rendszert reprezentáló matematikai modell készítése. 
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III. Megoldás a modell segítségével. 

IV. A modell és a segítségével nyert megoldás vizsgálata. 

V. Az eredmény befolyásolási lehetőségeinek kialakítása. 

VI. Az eredmény realizálása: implementálás. 

Végül a modellezés és ezen belül a szimuláció osztályozását Jávor András az alábbiak szerint adja meg 

[Jávor 2000:3]: 

 

 

1. ábra: A modellezés osztályozása3 

 

Látható, hogy a digitális korszak beköszöntével, napjaink tömegesen elérhető számítástechnikai 

eszközei háttérbe szorították a hibrid és analóg gépeket, valamint az ehhez kapcsolódó metodikákat. 

Jelenleg a diszkrét modellezési metodika az, amelyik a legjobban elterjedt és legjobban illeszkedik 

korunk informatikai megoldásaihoz. Ezen belül értekezésemben, elsősorban a kvázideterminisztikus 

modellezési metodikákat tartom relevánsnak, ezért ezeket taglalom (Genetikus Algoritmusok, Petri 

Hálók, Fuzzy rendszerek).  

                                                             
3 Az ábra forrása: [Jávor, 2000:3] 
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2.32.32.32.3....    A feA feA feA fenntarthatóságra történő alkalmazásnntarthatóságra történő alkalmazásnntarthatóságra történő alkalmazásnntarthatóságra történő alkalmazás    

A modellezés és szimuláció valamint a pszichológia – bármilyen meglepő – szoros kapcsolatban áll 

egymással. Ez a megállapítás egyenesen következik a pszichológia legelemibb összefüggéseiből. 

A pszichológia hat alapvető (emberi) érzést definiál: harag, félelem, öröm, bánat, meglepetés és 

undor. [Atkinson és mtsai. 2003]. Ezek nemcsak a biológiai lét velejárói, hanem egyenesen az evolúció 

játékszabályait alakító alapvető tényezők. [Ekman 1992:169-200]. Ezek közül a félelem az, ami a 

modellezés legfőbb emberi motivációja. Hogy miért? Mert félünk az ismeretlentől. A jövő ismeretlen 

számunkra4, azonban szeretnénk belelátni, megismerni, ezért modellezünk. A szimuláció is részben 

félelmeink szülötte, attól való félelmeinké, hogy nem tudunk kellően megfelelő modellt készíteni, 

vagy, hogy előrejelzéseink esetleg csődöt mondanak. 

A modellezés és szimuláció első ismert gyakorlati alkalmazásai már Kr.e. V. században megjelentek 

[Bardi 2011:15] elsősorban a hadászatban. A kínai hadvezér, stratéga Sun Tzu „A háború művészete” 

című írásában kifejtette, hogy: „A hadvezér, aki sok számítást elvégez csatába indulás előtt 

diadalmaskodik. A hadvezér, ki számol ugyan, de csak kevéssel, veszít. Ezért sok számítás győzelemhez 

vezet, kevés kudarchoz, hát még a számítás teljes mellőzése!”5 

Az évszázadok múltán, a matematika fejlődésével, az egyre komplexebb problémák megoldására 

felmerült a numerikus módszerekre való igény. A matematikai analízis numerikus módszerekből 

történő általánosítása, azonban olyan sikeres utat járt be, hogy sokáig feledésbe merültek a 

szimulációs metodikák. A Gödel-tételek formális módszerekre gyakorolt destruktív hatása miatt, 

valamint a számítástechnika fejlődésének köszönhetően aztán az 1970-es évektől kezdődően a 

tudomány ismét felfedezte a szimulációs metodikák problémamegoldó erejét. Számos tudomány 

terület fejlődéséhez is szervesen hozzájárult ez a módszertan: ilyenek például a kaotikus rendszerek 

diszciplinája és a fenntarthatóság vizsgálata. 

A leghíresebb fenntarthatósághoz kapcsolódó szimulációs modelleket a Római Klub felkérésére 

Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jørgen Randers és William W. Behrens III készítették 1972-

                                                             
4 Gyakran a múlt is ismeretlen számunkra. Nemcsak a régmúlt, hanem az emberöltőre visszanyúló események 
is. 
5 Angolból fordítva. Az eredeti kínaiból, angolra:” The general who wins a battle makes many calculations in 
his temple ere the battle is fought. The general who loses a battle makes but few calculations beforehand. Thus 
do many calculations lead to victory, and few calculations to defeat: how much more no calculation at all!” 
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ben. Ezek a modellek elsősorban a növekedés határait kutatták az alábbi területeken [Meadows és 

mtsai. 1972]: 

I. Mit okoz az emberek exponenciális ütemű szaporodása, megállítható-e, ha igen milyen 

szcenáriókkal számolhatunk? 

II. A mezőgazdasági területek szűkössége miatt fellépő élelmezési problémák hogyan érintik az 

emberiséget? 

III. A Föld ismert fosszilis energiakészleteinek kimerülése milyen hatást gyakorol a rendszer többi 

elemére? 

IV. Környezetünk állapotában bekövetkező romlás miként befolyásolja a népességnövekedést? 

V. A népesség és a gazdaság összefüggéseinek vizsgálata. 

A szerzők ugyan a „Növekedés határai” címet adták művüknek, azonban tanulmányuk messze több 

összefüggésre mutatott rá és más lényegi mondanivalót hordozott: a véges bolygón az exponenciális 

növekedés legfenyegetőbb jelensége az ún. túllövés6, ami szükségszerűen összeomláshoz vezet. A 

félreértések eloszlatása érdekében a szerzők saját véleményük újraértékelését végül a „Limits to 

Growth 30-Year Update” című írásukban így fogalmazták meg: Az emberiség még sokáig növekedhet 

a biztonságban, a boldogságban, a stabilitásban és a fenntarthatóságban. [Meadows és mtsai. 2004] 

Az első tanulmány megjelenésekor a fenntarthatóság fogalma ugyan még ismeretlen volt, de 

egyértelműen annak problémáit kutatta, vizsgálta. Érdemes továbbá megfigyelni a modellezés-

félelem említett pszichológiai kivetülését az 1987-es definícióban7.  

A fenntarthatóság szimulációs modellezése a Róma Klub óta töretlen népszerűségnek örvend: 

vizsgálták általában az infrastruktúra és fenntarthatóság viszonyát [Gopalakrishnan-Peeta 2010], a 

gyártási folyamatokat [Kibira-McLean 2008], a termék-életciklus tervezés lehetőségeit [Ny 2009], a 

mezőgazdaság kérdéseit [Belchera és mtsai. 2004:225-241], az információ-kommunikációs rendszerek 

illeszkedését a fenntarthatóságba [Hilty és mtsai. 2006:1618-1629], vagy éppen közlekedés környezeti 

hatásait [Hilty és mtsai. 2001].  

Léteznek továbbá általános szimulációs keretrendszerek létrehozására irányuló kísérletek, melyek 

tudomány és politika fenntarthatósági kooperációját hivatottak megvalósítani [Griggs és mtsai. 2014]. 

Találhatunk a „Növekedés határai” mintájára készült online szimulátorokat is a világhálón, melyeket 

                                                             
6 lásd 3.3 fejezet 
7  „A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generációk szükségleteit anélkül, hogy 
veszélyeztetné a jövő generációk szükségleteinek kielégítését.” 
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bárki szabadon letölthet és paraméterezhet, ezáltal különböző képzeletbeli scenáriókat elemezhet. 

[I8][I9] 

Összességében elmondhatjuk, hogy a fenntarthatóság szimulációs vizsgálata az alábbiak miatt 

indokolt: 

I. Nagyszámú ismeretlen összefüggéssel állunk szemben, ezért az analitikus modellek nem 

jöhetnek számításba. 

II. Szimulációval az ember és egyéb rendszerek közti viszony jobban megérthető 

III. Szimulációval bizonyos kísérletek lerövidíthetők 

IV. Szimulációval néhány katasztrofális kimenetelű scenárió felderíthető és így elkerülhető 

V. A szimulációs metodika nem törekszik a tökéletes megoldás megtalálására, megelégszik az 

elegendően jóval is. 

VI. Végül, de nem utolsó sorban egy szimulációs tanulmány következtében nyert világméretű 

ismertséget a probléma, melyet ma fenntarthatóság néven ismerünk. A metodika jelentős 

disszeminációs erővel bír.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 

 

3. A3. A3. A3. AZ IDŐ KITÜNTETETT SZZ IDŐ KITÜNTETETT SZZ IDŐ KITÜNTETETT SZZ IDŐ KITÜNTETETT SZEREPEEREPEEREPEEREPE        

3.13.13.13.1....    A fenntarthatóság A fenntarthatóság A fenntarthatóság A fenntarthatóság rendszerelméleti besorolhatóságarendszerelméleti besorolhatóságarendszerelméleti besorolhatóságarendszerelméleti besorolhatósága    

Ahhoz, hogy bizonyos kijelentéseket tehessünk a fenntarthatóság időbeni viselkedéséről, kísérletet 

kell tennünk a környezet-társadalom-gazdaság hármasának rendszertani besorolására. Ennek a 

rendkívül nehéz feladatnak az elemzését először elemi rendszerek tulajdonságainak bemutatásával 

kezdem. 

A rendszer maga a fizikai valóság. A rendszer olyan ki és bemenetek összessége, amelyek között 

kapcsolat áll fenn. [Lantos 2001:19] Ez számunkra annyit jelent, hogy a rendszer bemeneteit 

gerjeszthetjük irányítási jelekkel és a kimenetein pedig válaszokat figyelhetünk meg. Természetesen a 

rendszert önmagában is vizsgálhatjuk (pl. magára hagyott rendszer), ilyenkor valamilyen (pl. vizuális) 

érzékelés, mérés segítségével tudjuk a működését nyomon követni. 

Tegyük fel (az egyszerűség kedvéért), hogy a rendszerünknek egy bemenete x és egy kimenete van y8. 

Ekkor, ha x bemenetet gerjesztjük, pl. x = 2, akkor a kimenet megfigyelésével pl. y = 4 képet 

alkothatunk a rendszer működéséről: pl. y = 2 * x. Dolgunk végeztével akár hátra is dőlhetnénk, ha a 

következő bemeneti-kimeneti jel párost nem mérnénk: x = 3, y = 5. Ekkor világossá válhat számunkra, 

hogy elhamarkodottan készítettünk modellt: az y = x + 2 feltevés helyesebb lett volna, az előző 

modellünk rossz. Az új modellünk mindenképpen jobban közelíti a rendszert, hiszen már két 

megfigyelésünket is alá tudjuk támasztani a segítségével. Elméletileg, végtelen sok be- és kimeneti jel 

egyidejű megfigyelésével szert tehetnénk a rendszer teljes ismeretére, azonban ez a gyakorlatban 

számos problémába ütközik: 

I. Véges számú megfigyelésre alapozzuk modelljeinket 

II. A méréseink pontatlanok 

III. Javarészt az ismert (bevált) matematikai koncepciókból válogatunk a modellalkotásnál 

IV. A megfigyelésekre legjobban illeszkedő matematikai közelítés megtalálása túlságosan 

időigényes 

Ezt – a rendszermegfigyelésen alapuló modell alkotást – hívják rendszeridentifikációnak, amelynek két 

fajtáját különbözteti meg a szakirodalom:  

                                                             
8 Fenntarthatósági elemzésekben például gyakran modellezik a Földet ilyen SISO (Single Input Single Output) 
módon: világűrből érkező napenergia, mint bemenet és távozó hőenergia, mint kimenet. 
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I. Paraméterbecslés. Ebben az esetben a modellünk alapvető összefüggései (kapcsolatai, 

struktúrája) ismertek és „csupán” azoknak a konstansoknak, együtthatóknak 

(paramétereknek) a megtalálása a feladat, amelyek beállításával méréseink, megfigyeléseink 

a legjobban reprodukálhatók. A fenti példával élve: ha ismert a struktúra pl. y = x + c, akkor c 

értéke a mérésekből, és például a legkisebb hibák négyzet összeg módszerével 

meghatározható. [Lantos 2001:350] 

II. Struktúrabecslés. Ha semmilyen apriori információval nem rendelkezünk egy rendszer 

viselkedését illetően, akkor kénytelenek, vagyunk valamilyen működést feltételezni, azaz a 

rendszerben lévő kapcsolatokra becslést adni. Az előző példában, az első modellünk (y = 2 * 

x) elvetése után is struktúrát becsültünk (multiplikatív helyett additív viselkedést 

feltételeztünk). 

Míg a paraméterbecslés még a legegyszerűbb esetekben is (lásd LTI9 - rendszerek) rendkívül bonyolult 

matematikai kihívássá tud fajulni, addig a struktúrabecslésre (néhány matematikailag jól definiálható 

kivételtől eltekintve) csak heurisztikák állnak rendelkezésünkre. 

A rendszeridentifikáció fogalma világossá teszi számunkra, hogy a rendszerek osztályozása 

tulajdonképpen két úton történik: vagy tapasztalati úton, véges megfigyelések leképezésével, vagy 

egy elméleti modellből kiindulva, amit hozzáalakítunk a valósághoz. Az alapvető osztályok ennek 

megfelelően a következőképpen alakulnak: 

I. A determinisztikus „rendszerek” olyan tisztán elméleti alapon létrehozott modellek, amelyek 

azonos bemeneti jelsorozatra azonos kimeneti jelsorozattal válaszolnak. A valóságban még a 

legdeterminisztikusabbnak tűnő fizikai „rendszerek” is mutatnak eltérést a válaszok 

sorozatában, ezért ilyen „rendszerek” a gyakorlatban nem léteznek. 

II. Kvázideterminisztikus rendszerek: olyan rendszerek, amelyek az esetek egy részében 

determinisztikus, más részében sztochasztikus működést mutatnak. A valóságban létező 

„determinisztikus rendszereket” is ebbe az osztályba kell sorolni. 

III. Sztochasztikus rendszerek: olyan rendszerek, ahol a be- és kimenetek között látszólag nem 

határozható meg közvetlen összefüggés. A rendszer vizsgálatát valószínűségi alapon, 

statisztikai módszerekkel lehet elvégezni. 

 

                                                             
9 Linear Time Invariant – időben nem változó lineáris rendszerek 
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A fenti osztályozás a rendszerek ismertségén alapul. További osztályozási lehetőség a linearitáson 

alapuló megkülönböztetés: 

I. A lineáris rendszerek olyan rendszerek, ahol a kimenet és a bemenet összefüggései lineáris 

egyenletekkel, vagy lineáris differenciálegyenletekkel írhatók le. 

II. Nemlineáris rendszereknek tekinthetünk minden olyan rendszert, amelyek nem írhatók le 

csupán lineáris egyenletek, vagy lineáris differenciálegyenletek használatával. 

A lineáris rendszerek, mint matematikai absztrakciók, csaknem ugyanannyira életszerűtlenek, mint a 

teljesen elméleti determinisztikus rendszerek, viszont alkalmazásuk igen nagy népszerűségnek 

örvend, révén hogy érvényes rájuk a szuperpozíció elve. Ez jelen esetben azt jelenti, hogy bonyolultan 

formalizálható nemlineáris rendszerekkel ellentétben, a modellt több független hatáslánc összegeként 

is reprezentálhatjuk. A fenntarthatósági modellek esetén kecsegtető ez a metodika, révén a három 

pillér dinamikáját látszólag külön tudjuk kezelni. Többváltozós rendszerek szétcsatolásának azonban 

szigorú feltételei vannak, mint ahogy arra Lantos rámutatott. [Lantos 2003:153]. További elterjedt 

módszer, hogy a nemlineáris rendszereket, az ún. munkapontban linearizálják, azaz egy stabil 

pontban, vagy vizsgálati környezetben a rendszert egy lineáris modellel közelítik. Ilyenkor a kis 

kimozdulások kimeneti következményei elfogadható hibával modellezhetők. 

A rendszereket leíró szabályok számossága alapján is különbséget tehetünk úgy, mint: 

I. Néhány (kevés számú) összefüggéssel leírhatók 

II. Nagyszámú összefüggéssel leírhatók 

III. Ismeretlen számú (vélhetően nagyon sok) összefüggéssel leírhatók 

A rendszerek időbeli viselkedésén alapuló megkülönböztetés is lehetséges, ekkor: 

I. időinvariáns 

II. időben változó 

rendszerekről beszélhetünk. Ennek a megközelítésnek a kiterjesztése történhet a térre is (valós fizikai, 

virtuális, vagy hipotetikus térre). 

A rendszereket osztályozhatjuk az előrejelezhetőségük alapján. Furcsa módon, a hétköznapi 

várakozásokkal ellentétes megfigyelésekre tehetünk szert: 

I. Teljesen ismert, determinisztikus rendszerek mutathatnak előrejelezhetetlen viselkedést 
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II. Nem teljesen ismert rendszerek is lehetnek előrejelezhetők 

Végül a manapság igen „divatos” kaotikus rendszerek rendszertani fogalmát kell tisztáznunk. A 

kaotikus rendszereknek általában véve nincs köze a hétköznapi értelemben vett káoszhoz. A kaotikus 

rendszerek, a fenti értelemben vett osztályozási módok egy speciális esete, így nem kellene külön szót 

ejtenünk róluk. A speciális megnyilvánulási formáik, valamint elemzésükre szolgáló speciális 

tudományos eszköztár miatt, azonban érdemes elhelyezni ezt a rendszertípust is az elemzési 

palettánkon. 

Tél és Gruiz szerint egy rendszer kaotikus, ha [Tél-Gruiz 2002]: 

I. időben szabálytalan, aperiodikus viselkedést mutat, ami nem áll elő tetszőleges számú 

periodikus mozgás összegeként sem, 

II. előrejelezhetetlen, annak következményeként, hogy a mozgás érzékeny a kezdőfeltételekre, 

melyeket azonban sohasem ismerünk teljesen pontosan, 

III. a fázistérben bonyolult, de rendezett fraktálszerkezettel bír, melynek fraktáldimenziója kis 

(10-nél mindenképpen kisebb) szám. 

A megfogalmazásból érezhető, hogy a teljesen letisztult definíció napjainkig hiányzik, ehelyett a 

rendszer tulajdonságain alapuló empirikus megfogalmazásokkal találkozhatunk.[Szabó 2004:64] A 

korábban ismertetett rendszerosztály fogalmainkkal igazak az alábbi kijelentések [Tél-Gruiz 2006]: 

A kaotikus rendszerek jellemzője, hogy olyan determinisztikus, kevés számú jól ismert összefüggésből 

álló rendszerek, amely nemlineáris visszacsatolás(oka)t tartalmaznak, és amelyek a kezdeti feltételek 

infinitezimálisan kicsiny megváltoztatására rövid időn belül jelentős végállapotbeli eltéréssel 

válaszolnak. Mivel a rendszer kezdeti feltételeinek beállítását csak hibával terhelt mérésekkel tudjuk 

véghez vinni, így a rendszer viselkedése rövid idő alatt megjósolhatatlanná válik. „A káosz nem zaj.” 

„A káosz egyszerű rendszerek bonyolult időbeli viselkedése.” [Tél-Gruiz 2002] 

Az ismertetett tulajdonságok alapján felrajzolható egy olyan tér, amelyben a rendszert leíró 

összefüggések számossága és ismertsége, valamint előrejelezhetősége alapján fel tudunk venni olyan 

tartományokat, amelyek az egyes rendszerek „komplexitását” reprezentálják (2. ábra). Ez a 

komplexitás fogalom nem azonos az algoritmusok bonyolultságelméletében ismert bonyolultsági 

osztályok fogalmával, melyeket később szintén ismertetek. 
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2. ábra: A rendszerek komplexitása10 

A 2. ábra kvalitatív képi megjelenítése némi magyarázatra szorul: a komplexitási osztályok 

előrejelezhetőség-ismertség-összefüggések számossága koordinátarendszerben ábrázolva egymást 

átfedő halmazokkal reprezentálhatók. A lineáris determinisztikus rendszerek például elméletileg11 

komplementer halmazt képeznek a sztochasztikus rendszerekkel, azonban az említett tulajdonságokat 

tekintve a két halmaznak létezik metszete, mégpedig ott a lineáris kvázideterminisztikus rendszerek 

komplexitási osztályát reprezentáló halmazt találjuk. A „rendszer ismertsége” tengely mentén az origó 

szimbolizálja a teljesen ismeretlen rendszerek helyét, míg a végtelen irányában az elvileg tökéletesen 

ismert rendszerek helyezkednek el12. Az összefüggések számossága tekintetében az origóban elvileg 

nem helyezkedhetnek el rendszerek, hiszen legalább egy összefüggésnek a ki- és bemenet között fenn 

kell állnia ahhoz, hogy rendszerről beszéljünk. Az előrejelezhetőség tengelyén a nulla érték a teljes 

bizonytalanságot, a végtelen felé eső értékek, pedig a rendszer teljes kiszámíthatóságát jelentik. 

A rendszerek komplexitásának térképén az átláthatóság kedvéért nem ábrázoltam az idő és térvariáns 

rendszereket. Ezek a rendszerek egy más jellegű komplexitási „dimenzióval” bírnak, szemléltetni őket 

                                                             
10 saját ábra 
11 Megalkotható olyan sztochasztikus modell, ami determinisztikus viselkedést mutat (pl. a várható értékek és 
szórás megfelelő megválasztásával). 
12 Ha nem kvalitatív ábráról lenne szó, az ismertséget tekintve akár 0 és 1 közé is normálhatnánk a rendszerek 
ezen leíró tulajdonságát. 1 értéket képviselnének az olyan rendszerek, amelyeket saját magunk definiáltunk. (pl. 
lineáris determinisztikus rendszerek) 
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pedig csak igen összetett modellek segítségével lehet, időállandóiktól függően pedig, akár olyan 

sebességgel is változhatnak, hogy mire megalkotjuk őket addigra érvényüket is veszítik. Ezeknek a 

rendszereknek egy kitüntetett fajtáját Nassim Nicholas Taleb a „fekete hattyú” megnevezéssel illeti. 

A fekete hattyúk olyan nagyhatású („tömeghatást kiváltó”) események, amelyek előre nem láthatóak, 

és csak utólag magyarázhatók kevésbé esetlegesnek. [Taleb 2012] Taleb, modelljeink időbeni 

statikusságára és a rendszerek struktúrájának véletlenszerű változására hívja fel a figyelmet ezzel a 

jelképes megfogalmazással. Véleménye szerint saját modelljeink áldozatai vagyunk, amikor túlságosan 

megbízunk bennük, majd meglepődünk olyan jelenségeken, amelyek teljesen természetesek gyorsan 

változó világunkban. Ezt a következőképp fogalmazza meg:  

„Az egyetlen módja annak, hogy el tudjuk képzelni a múlthoz „hasonlító” jövőt, az, hogy azt 

feltételezzük, a jövő „pontos” tükröződése a múltnak, és mint ilyen, meg is jósolható.” … „Van itt egy 

vakfolt: amikor a holnapról gondolkodunk, nem annak tükrében jelenítjük meg képzeletünkben, hogy 

tegnapelőtt mit gondoltunk a tegnapról.” [Taleb 2012:249] 

A modellek változásának gyorsasága, az előrejelezhetőség szerint Taleb megkülönböztet Átlagisztánt, 

Középszerisztánt és Extremisztánt [Taleb 2012:275]. Míg Átlagisztánban érvényes például a Pareto-

féle elv, valamint a „haranggörbe-eloszlás”, addig Középszerisztánban előfordulhatnak az átlagtól való 

váratlan, nagymértékű kilengések és Extremisztán irányába haladva egyre gyakoribbá válnak az olyan 

nem megmagyarázható esetek, amelyekre egyáltalán nem számítunk, amelyekre addigi modelljeink 

nem érvényesek. Taleb szerint napjainkban egyre többször tapasztalhatunk extremisztáni 

körülményeket: gazdasági válságok, társadalmi feszültségek, terrorizmus, és környezetünk 

állapotában bekövetkező rohamos változások mind a felgyorsult világunk következményei. 

Véleményem szerint ez a felfogás pusztán jelképes értékű, valójában a jelenség nem egyéb, mint az 

időben (és térben) változó rendszerek természetes tulajdonsága, amely az alábbi okokra vezethető 

vissza: 

I. A rendszerek osztályozásánál láthattuk, hogy a legegyszerűbb rendszerek is mutathatnak nem 

megjósolható viselkedést, a kezdeti kiindulópontra való érzékenység okán. Ezek a kaotikus 

rendszerek. Ilyen rendszereken rendszeridentifikációt végezni és a kapott modellt predikcióra 

használni nem tanácsos. 

II. Az időben gyorsan változó rendszerek esetén a munkapontban alkalmazott linearizáció nem 

alkalmazható, segítségükkel félrevezető modellek készíthetők. A másik lehetséges út, ha több 

nemlineáris modellel felváltva közelítünk egy rendszert annak aktuális állapota szerint. Ez két 
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problémába ütközik: először is a rendszerek állapota nem minden esetben becsülhető meg 

(ill. az állapotbecslés is valamilyen modell szerint történik). A nemlineáris modellek gyakori 

váltogatásának másik gátja, hogy a struktúrabecslés (és utána paraméterbecslés) esetenként 

rendkívül lassú folyamat, így az identifikáció a gyakorlatban nem kivitelezhető. 

III. A rendszerek stabilitásban és instabilitásban eltérően viselkednek. Az instabil rendszerek, 

mielőtt megsemmisülnek, olyan tranziens állapotsorozaton mennek keresztül, amelyek 

gyakran teljesen kiszámíthatatlanok. A végeredmény ugyan minden esetben egyforma 

(megsemmisülés), azonban az oda vezető út számtalan formát ölthet, így ezekre általános 

érvényű modellt készíteni csak kivételes esetekben lehet. 

A fenntarthatóság rendszertani besorolását a fenti összefüggések ismeretében úgy értelmezhetjük, 

hogy az nem más, mint a gazdaság-társadalom-környezet hármasa által alkotott rendszer 

előrejelezhetőség-ismertség-összefüggések számossága viszonyrendszerben mutatott 

elhelyezkedése, viselkedése. A negyedik pillér ebben a „koordinátarendszerben” az említett három 

pillér megnyilvánulásaként értelmezhető. 

Kiindulásként vizsgáljuk meg mindhárom alrendszert és tételezzük fel a legösszetettebb, tapasztalati 

úton alátámasztható viselkedést (egyelőre időinvariáns modellel számolva). Ekkor: 

A társadalmi pillér esetén nem bizonyítható, hogy kaotikus lenne13, hiszen akkor néhány jól ismert 

nemlineáris összefüggés kellene, hogy létrehozzon előrejelezhetetlen viselkedést. [Dooley és mtsai. 

2003] A társadalmi modellek esetén azonban eddig nem sikerült megtalálni, ezt a néhány nemlineáris 

összefüggést, sőt a társadalom viselkedése gyakran igenis előrejelezhető (és manipulálható is bizonyos 

mértékig14). Ez ellentmond a kaotikus rendszerekről alkotott nézetünknek, azonban azt a lehetőséget 

nem zárja ki, hogy a társadalom instabil állapotában mégiscsak kaotikus viselkedést mutasson. A 

lineáris és determinisztikus modelleket is elvethetjük (az ezeknél az osztályoknál tárgyalt okok miatt), 

a tisztán sztochasztikus alapon történő megközelítés ugyan lehetséges, de csak olyan esetekben 

praktikus, ahol tömegével állnak rendelkezésre megbízható mérések a társadalom viselkedését 

illetően. Ilyen kiváló kísérleti terep a közösségi hálózatok vizsgálata. [Aldous 2013:1122-1149] A 

társadalom modellezésére így a jelenleg ismert fogalmainkkal a nemlineáris kvázideterminisztikus 

rendszer besorolás a legvalószínűbb, instabilitásban a kaotikus viselkedés esetleges megengedésével. 

 

                                                             
13 Az ellenkezője sem bizonyítható. 
14 Gondoljunk a politikára, médiára, a marketingre, az egyházakra, vagy éppen az oktatási intézményekre 
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A környezet esetén a kérdés egyszerűbb: a fizikai és biológiai rendszerek magában foglalásával az 

társadalomra érvényes osztályba sorolást vehetjük, azzal a feltétellel, hogy a kaotikus rendszerek is 

natívan hozzátartoznak a környezet rendszeréhez. Ezt mechanikai megfigyelések (pl. mágneses inga 

[Tél-Gruiz 2006:8], három test probléma [Valtonen-Karttunen 2005]), biológiai megfigyelések 

(szívverések fázistérben mutatott viselkedése [Liebovitch 1998:144], agyi EEG jelek [Scott 2007:242]), 

számos folyadékdinamikai, stb. jelenség alátámasztja. 

A gazdasági pillér esetén a kérdés nehezebben eldönthető. Valószínűsíthető, hogy a gazdasági 

szereplők által aszimmetrikusan felhalmozott tudás (tudáselőny) miatt bizonyos esetekben fennállnak 

a kaotikus működés feltételei (pl. kevés számú, nemlineáris összefüggés), így az ilyen típusú 

rendszerek közel teljesen lefedik a nemlineáris kvázideterminisztikus osztályt. A kaotikus működés 

jelenlétének bizonyítására a tőzsde (spekulatív rendszerek) és a dinamikus piacok témakörében 

számos kutató tett kísérletet. [Fokasz Nikosz (szerk.) 2003:227, 317, 354, 416]. 

A kulturális pillér esetén, amennyiben a többi pillértől különállóként kívánjuk kezelni, nehezen találunk 

olyan módszertant, amellyel, akár a megfigyelhetősége, akár a mérhetősége a hagyományos 

értelemben megvalósítható lenne. Értekezésem 5.3. fejezetében, a hullámalapú modellezés és Fűr-

Ijjas modell [S1] általánosított metodikája szolgáltat kiindulási alapot olyan modellek készítésére, 

amelyek alapján a kulturális pillér megfigyelhetővé válik. Feltételezhető, hogy a kulturális rendszerek 

kevés számú szabállyal leírható kaotikus működést mutató rendszerek.  

A fenti osztályba sorolások időinvariáns rendszereket feltételeznek. Gazdasági rendszerek esetében 

azonban a rendszerek gyors időbeni változását is megfigyelhetjük, míg környezeti esetben csak az 

instabilitásba sodort rendszereknél tapasztalhatunk ilyen jelenséget. A társadalmi rendszerek, valahol 

a két említett másik pillér között félig időinvariánsnak tekinthetők abban az értelemben, hogy a 

környezet-ember, ember-ember viszonyát jól behatárolható viselkedésformák jellemzik [S1], azonban 

a gazdaság-ember viszonylatban egyre újabb formák megjelenésének szemtanúi lehetünk (pl. 

szolgáltató ipar növekedése, új (gazdaságfüggő) társadalmi szokások megjelenése). 

A fentiek figyelembevételével a fenntarthatóság vizsgálatának tárgya a kaotikus rendszerek 

osztályának egy részét is magába foglaló nemlineáris kvázideterminisztikus rendszerek osztályába 

sorolható (lásd 3. ábra). Az ebbe az osztályba tartozó rendszerek az alábbi tulajdonságokkal bírnak: 
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I. Előrejelezhetőségük korlátos.  

II. A rendszer összefüggéseinek számára nem tudunk becslést adni (bizonyos alrendszereket 

elegendő egyszerű modellekkel leírni, mások esetében statisztikai modellek alkalmazása is 

szükségessé válhat). 

III. A rendszerek ismertsége (az alapvető összefüggéseket véve) elfogadható. 

 

 

3. ábra: A fenntarthatóság problémakörének rendszerelméleti besorolás szerinti komplexitása15 

Az első és második pont a rendszer elemezhetőségével kapcsolatban az idő szűkösségére utal, ezért 

az időnek kitüntetett szerepe van a fenntarthatósági kérdések vizsgálatánál. 

Az eddigiekben a rendszer tulajdonságaiból indultunk ki, azonban célszerű megemlíteni, hogy a 

modellek technikai jellegű megoldásainál is „idő-problémába” ütközhetünk. Modelljeinket előbb-

utóbb algoritmizálni kell, azaz világos egymás után következő lépések sorozatává (fenntarthatósági 

terminológiával a stratégiát politikává, a politikát programokká) kell alakítanunk. Algoritmusaink 

legyenek bár látszólag jól definiálhatók, nem mindig alkalmasak arra, hogy a gyakorlatban 

problémákat oldjunk meg segítségükkel. Az algoritmusok azon tulajdonságával, hogy belátható időn 
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belül megoldhatók-e segítségükkel gyakorlati problémák, a bonyolultságelmélet foglalkozik [Katona 

és mtsai. 2007]. 

A 4. ábra a felismerhető és eldönthető problémák részhalmazait mutatja be. 

 

4. ábra: A bonyolultságelméletben használatos osztályok16  

A problémák exponenciálisan bonyolultak lehetnek térben és időben (EXPTÉR, EXPIDŐ). Ezen belül a 

polinomiális (PTÉR) és nem polinomiális tér (NPTÉR) modellek az alábbi lehetőségeket rejtik magukban 

(ezek a fenntarthatóság kapcsán a leginkább szóba jöhető modellek) [Iványi 2004:132]: 

I. P (Polinomiális időben megoldható problémák, azaz a független változó konstans hatványa a 

megoldáshoz szükséges algoritmus időigénye) 

II. NP (Nem polinomiális időben megoldható problémák) 

III. co-NP (Az NP osztály negált (fordítottan megfogalmazott) problémáinak megoldhatósági 

osztálya) 

                                                             
16 Saját szerkesztés, a kép eredeti forrása: [http://www.cse.psu.edu/~sofya/cmpsc464/, letöltve: 2014.11.30] 
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IV. a CFL (Context Free Language, környezetfüggetlen nyelv), a BPP (Bounded-error Probabilistic 

Polynomial time) és a reguláris osztályokkal jelenlegi vizsgálatainkban nem foglalkozunk. (A 

formális nyelvek tudományágban használatos kifejezések.) 

Számunkra ez a kategorizálás azért is fontos, mivel jelenleg nem eldöntött, hogy minden NP probléma 

megoldható-e polinomiális idő alatt, azaz P=NP? Ez jelenleg a még bizonyításra váró hat Millenniumi 

Probléma17 egyike. Ha P=NP, akkor ennek a fejezetnek a bonyolultság elméleti aggályokra vonatkozó 

része tárgytalan, jó eséllyel a nem komplex elméleti modellünk a gyakorlatban is kivitelezhetővé, 

algoritmizálhatóvá válik, és a jelenlegi számítástechnikai eszközeinkkel emberi időn belül megoldható 

lesz. 

Összefoglalóan a fenntarthatósági problémák rendszerelméleti komplexitásáról és bonyolultságáról a 

következőt állíthatjuk:  

A fenntarthatóság problémáit a valóság elfogadhatóan ismert, de nem kellően megbecsülhető számú 

összefüggéssel jellemezhető, korlátozottan előrejelezhető rendszereinek – az esetek többségében nem 

polinomiális idejű algoritmussal leírható – modelljével vizsgálhatjuk18.  

 

3.23.23.23.2....    SSSStabilitás tabilitás tabilitás tabilitás és fenntarthatóságés fenntarthatóságés fenntarthatóságés fenntarthatóság    

A fenntarthatóság definícióiból következik, hogy az emberiség célja az élhető világ megőrzése a jövő 

generációi számára. Ez implicit feltételezi, hogy beavatkozás nélkül a jelenlegi folyamataink nem 

tennék lehetővé ennek a célnak a megvalósítását. Azt, hogy egy rendszer beavatkozás nélkül képes-e 

fennmaradni, vagy megsemmisül, a hosszú távú viselkedése alapján lehet meghatározni: ez jelenti a 

rendszer stabilitását.  

A rendszerek sokszínűségéhez igazodva számos stabilitás fogalom jelent meg a rendszerdinamikával 

foglalkozó tudományágakban, ilyenek például (a teljesség igénye nélkül) [Nayfeh-Balachandran 

2004:20]: 

                                                             
17 Clay Mathematics Institute által 2000-ben megnevezett legfontosabb matematikai problémák gyűjtőneve. 
Megoldásukért 1 millió dollár jutalom jár. 
18 Ez a kijelentés a kulturális pillér európai, tudományos megközelítése szemszögéből mutatja környezetünkhöz 
való viszonyunkat és arról alkotott véleményünket. 
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I. BIBO stabilitás (Bounded Input Bounded Output) – Egy rendszer stabil, ha véges bementi 

impulzusokra véges válaszokat ad. 

II. Ljapunov stabilitás – Egy megoldás {uk} akkor stabil, ha egy adott kis ɛ > 0 esetén, létezik olyan 

δ = δ(ɛ) > 0, hogy minden más megoldás {vk}, amelyre ||vk - uk|| < δ k=m esetén, szintén 

fennáll, hogy ||vk - uk|| < ɛ minden k > m-re, ahol m ϵ Z+.  Egyszerűsítve így fogalmazhatjuk 

meg: egy rendszert akkor tekintünk stabilnak, ha az egyensúlyi helyzetéből kimozdítva a 

rendszer által bejárt trajektória 19  minden pontjára igaz, hogy az egyensúlyi helyzet egy 

bizonyos véges környezetében marad. 

III. Aszimptotikus stabilitás – Ha a rendszer Ljapunov-stabil és lim�→�‖�� − 
�‖ → 0 . Ekkor a 

gerjesztett rendszer nemcsak az eredeti egyensúlyi helyzet környezetébe, hanem az eredeti 

egyensúlyi helyzetbe tér vissza. 

IV. Poincaré-féle stabilitás – A pontos matematikai definíciót mellőzve, így szemléltethetjük: egy 

N dimenzióval leírható rendszer akkor stabil, hogyha az általa leírt trajektória periodikus 

metszetei a rendszer alterében (pl. N-1 dimenzióban) egy jól meghatározhatóan kicsiny 

területen találhatók. Ez a definíció lehetővé teszi, hogy a valós probléma dimenziószámánál 

alacsonyabb dimenziószámú térben vizsgáljuk a stabilitás kérdését, a gyakorlatban azonban 

problémát okozhat annak a függvénynek a megtalálása, aminek a segítségével az említett 

metszeteket vizsgálhatjuk. 

Léteznek még további stabilitás fogalmak, pl. Lineáris stabilitás, Numerikus stabilitás, stb., ezek 

kevésbé releváns fogalmak a fenntarthatósággal kapcsolatban. A fenntarthatóságra a továbbiakban a 

BIBO stabilitás fogalmát fogjuk használni. A véges bemeneti értékeket nem feltétlenül maximumként, 

hanem inkább extrémumként kell értelmezni: ha ugyanis egy folytonosan működő természeti 

rendszer bemenetén a hajtóerő (pl. napenergia) elfogy, úgy a mérhető élettani kimenetek is extrém 

(kicsiny) értékeket vesznek fel. A fenntarthatóság kulturális pillére integratív szerepének feltételezése 

mellett, vizsgáljuk meg a környezeti-gazdasági-társadalmi pilléreket rendszertani stabilitás 

szempontjából! 

A környezet esetében a stabilitás feltehető, hiszen évmilliárdokon keresztül képes volt a rendszer 

működni. Sőt, az egyensúlyi helyzetétől való kismértékű elmozdulásokon túl, nagy kilengések után is 

képes volt visszatérni egy (új) egyensúlyi állapotba. Ilyen nagy eltérítő erők voltak a földtörténeti korok 

nagy geológiai eseményei, a klímaváltozások, a meteorok becsapódásai, stb. A visszatérés az (új) 

                                                             
19 A trajektória, a fázistérben (a leíró jellemzők által kifeszített térben) a rendszer egymást követő időpontokban 
bejárt pályája.  
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egyensúlyi állapotba minden esetben megtörtént, emiatt a környezetre nemcsak a stabilitást, de a 

robosztusságot is feltételezhetjük.  

A társadalom esetében a kérdés, hogy mit tekintünk fenntarthatónak? Ha pusztán a társadalmak 

(társadalmi formák) létezését, kihalását vesszük, akkor megközelíthetjük a kérdést pl. 

populációdinamikai úton is, azonban ha ettől bonyolultabb modellt szeretnénk készíteni, akkor be kell 

vezetnünk bizonyos indikátorokat a rendszer jellemzésére. Néhány társadalmi jellegű indikátorcsoport 

a teljesség igénye nélkül, elsősorban az ENSZ fenntartható fejlődési mutatószám rendszerére alapozva 

[Bulla-Tamás 2006:235-255][Szlávik 2013:128-149]:  

I. Egyenlőség 

II. Egészség 

III. Oktatás 

IV. Lakhatás 

V. Biztonság 

VI. Népesség 

A főbb indikátorcsoportoknál rögtön szembetűnik az idődimenzió viszonylagos alulértékeltsége, lévén, 

hogy az indikátorok differenciális változásának indikátorai kevésbé elterjedtek, a statikus jellemzési 

metodikával szemben. Nemcsak egy indikátor aktuális értékei, hanem azok időbeni változásai is nagy 

jelentőséggel bírnak, hiszen erre jobban alapozhatjuk a stabilitási vizsgálatainkat.  

Vizsgáljuk meg, hogy pl. az indikátorok ellentmondásmentesek-e? Az oktatási indikátorok esetén 

felmerül a kérdés, hogy az oktatás mely szintje az, ami kívánatos? Az analfabetizmus felszámolása? 

Szakmák, képesítések biztosítása nagy tömegek számára? Elméleti ismeretekkel rendelkező 

diplomások képzése a cél? Ezeknek milyen aránya az ideális? A válaszokból sajnos arra a 

következtetésre juthatunk, hogy az oktatási indikátorok (pl. diplomások száma/teljes népesség) nem 

elsősorban fenntarthatósági, hanem az adott ország (korábbi) gazdasági elvárásait tükröző mutatók. 

A felsőoktatásban mutatkozó túlképzés bizonyos szakok esetében a diploma értékébe, esetleg a 

későbbi, jól fizető állás reményébe vetett hit következménye, mintsem a fenntarthatóságot célzó 

intézkedések eredménye. Felfedezhetjük, hogy az egészség és a népesség mutatói is törvényszerűen 

egymásnak feszülő elvárásokat fogalmaznak meg. Minél jobb az egészségügyi ellátás színvonala, annál 

magasabb a születéskor várható élettartam [I10], viszont a várható élettartam növekedésével, a kor 

eloszlás változásával bizonyos jóléti rendszerek stabilitása kerülhet veszélybe (nyugdíjrendszer vagy 

egyéb szociális ellátások rendszere). A biztonságot leíró mutatók esetében például az 1000 főre jutó 
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rendőrök száma nem feltétlenül jelent ténylegesen jobb közbiztonságot, pusztán nagyobb intézményi 

erő jelenlétére utal. A lakás jellegű mutatók esetében pl. az egyszerű döngölt föld, vagy burkolt padló 

megoldások aránya még tekinthető alapvető szükségleteket kifejező fenntarthatósági indikátornak, 

azonban az egységnyi lakásterületre jutó lakók száma kultúránként eltérő lehet20, amely kérdésben 

nehéz irányadó mértéket találni (különösen, ha párhuzamosan az emberi/családi kapcsolatok 

vizsgálatát is elvégezzük). 

Véleményem szerint a fenti társadalmi indikátorok csak részben (pl. egyenlőségi mutatók) felelnek 

meg a fenntarthatóság mérésének és implicit módon egy adott értékrend (pl. európai normák) bevett 

szokásainak, fontosnak tartott értékeinek egyfajta mérőszámát testesítik meg. Ilyen módon a 

társadalmi fenntarthatóság mérése kérdéses, különös tekintettel arra, hogy az indikátorok és mérési 

metodikáik az elmúlt közel húsz évben számtalanszor újra lettek definiálva. [Szlávik 2013] Ebből 

következik, hogy a társadalmi rendszerek stabilitásáról rendszertani szempontból nyilatkozni nem 

helyes, lévén az állapotmérést segítő indikátorok nem definitek. Az egyes társadalmak a korukkal, vagy 

a környezeti, gazdasági változásokhoz történő alkalmazkodó-képességükkel jellemezhetők, azonban 

problémát jelenthet, hogy a globalizáció jelensége miatt nem pontosan értelmezhető egy adott ország 

önmagában vett működése, továbbá az erős társadalmak és gazdaságok gyakran maguk alakítják a 

társadalmi fenntarthatóság szabályait. 

A harmadik pillér, a gazdaság esetében egyértelmű, hogy BIBO értelemben instabil, hiszen a környezet 

asszimilatív kapacitását meghaladó kimeneti áramokkal terheljük környezetünket (ergo extrém 

kimeneteket produkálunk). Az emberiség a nem megújuló erőforrások kimerülése ellen tett 

intézkedései pl. a fúziós erőmű létrehozása [I11] csak további aggodalomra adnak okot. A korlátlan 

energiabőség korszakának beköszönte valószínűleg – jelenlegi életformánkat tekintve – tovább 

rontaná a már így is túlterhelt környezeti nyelők állapotát. 

A fenntarthatóság, mint összesített rendszer esetében, ezért a következő kijelentést tehetjük: 

A fenntarthatóság környezeti pillére stabil, gazdasági pillére instabil, a társadalmi pillérének 

stabilitása pedig nem jól definiálható kérdés. A negyedik, kulturális pillér integratív, szabályozó 

szerepet tölt be. Ebből az következik, hogyha megtaláljuk saját magunk és társadalmunk helyét és 

sikerül tisztázni viszonyunkat a környezettel, akkor a gazdaságunkat is stabilizálhatjuk. A társadalmi-

kulturális pillér minden bizonnyal a kulcs a másik két pillér problémáinak megoldásához. 

                                                             
20 Itt is érzékeltethető a kulturális pillér integratív szerepe a többi pillért érintően. 
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3.33.33.33.3....    A vezérlés és szabályozás korlátaiA vezérlés és szabályozás korlátaiA vezérlés és szabályozás korlátaiA vezérlés és szabályozás korlátai    

A rendszerek viselkedések megismerése után, felmerül az igény a fenntarthatóság kézbevételére, 

tervezésére és irányítására. Az irányítás21ra, beavatkozásra kétféle módszer létezik: a vezérlés és a 

szabályozás. A vezérlés olyan beavatkozás a rendszerbe, ahol beavatkozásunk eredményét (amit a 

rendszer kimenetén mérhetünk) nem használjuk fel a rendszerbe történő újabb beavatkozás 

megvalósításánál. A szabályozásnál ellenben igen. A két módszer örök harcban áll egymással, egyfajta 

metodikai dualitást eredményezve. Ebben a fejezetben a fenntarthatóság tervezésével kapcsolatban 

rámutatok mindkét módszer korlátaira. 

„Amíg a Föld ökoszisztémáinak rendszere a természet egymásba kapcsolódó, zárt láncainak rendszere, 

addig a modern piacgazdaság nyitott láncok egymás mellettisége.” [Szlávik 2005:17] Ha ezt a 

megállapítást olvassuk, érthetővé válik az a folyamatok tervezési metodikáiban mutatkozó különbség, 

amellyel a gazdasági és a környezeti beállítottságú szakemberek egyes problémák megoldására 

törekszenek. Nyílt láncokat csak vezérelni lehet, míg zártakat szabályozni is22. Az alábbi példával jól 

szemléltethető a különbség. 

Legyen a rendszerünk egy közlekedési hálózat, amellyel egyetlen célunk van: előre meghatározott 

időrések alapján vezéreljük a benne átmenő forgalmat. A rendszerünk bemenete ekkor a közlekedési 

jelzőlámpák időzítő kapcsolóira adott jel, a rendszer kimenete pedig a járművek mozgása (lásd 5. ábra). 

 

5. ábra: A vezérlés fogalma23 

A célunk természetesen kimondatlanul is az, hogy a forgalmat úgy irányítsuk, hogy minél kevesebb 

„dugó” alakuljon ki, azaz a rendszerünk résztvevői (jelen esetben az autósok, gyalogosok stb.) 

elégedettek legyenek a vezérlés eredményével. Joggal merül fel a kérdés, hogy elérhető-e vezérléssel 

                                                             
21 Irányítás alatt a rendszer befolyásolását értjük. 
22 Az olyan rendszer, amiben nincs visszacsatolás, nyílt láncú. A vezérlés definíciószerűen mindig nyílt láncú. 
Ergo ez egy axioma. 
23 saját ábra 
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az optimális forgalomáramlás? Mielőtt leszögeznénk, hogy nem, kénytelenek vagyunk kitérni azokra 

a metódusokra, amelyekkel a vezérlés minősége javítható, s ami miatt a mai napig létjogosultsága van 

az ilyenfajta beavatkozási módszereknek. 

A bemenő �� paramétervektor minden esetben egyértelműen meghatározza �  kimenő 

paramétervektort, azaz � = �����. Ha a rendszer statikus, vagy időben lassan változó (pl. az úthálózat 

nem változik, a gépkocsik száma nem növekszik stb.), akkor előzetes tapasztalatok alapján, ún. offline 

paraméterbecsléssel24, meghatározható egy olyan bemeneti értékhalmaz, amely mellett a kimenet az 

ideális esettől csak ε-nyit tér el, ahol ε optimális esetben nulla. (jelen példánál maradva: nem alakulnak 

ki „dugók”). Az offline paraméterbecslések közé sorolhatók többek közt pl. a genetikus algoritmusok, 

melyeket a 3.4. fejezetben ismeretetek. 

Ha a rendszer időben gyorsan változó, a vezérlés könnyen belátható módon csődöt mond, hiszen 

ugyanarra az ��  bemenetre az f függvény t=t1 időpillanatban más kimenetet ad, mint t=t2-ben, � =����, ��, azaz pl. az autók számának időbeni növekedésével már nem lesz optimális az előzetesen 

kalkulált forgalomirányítás. A gazdaság esetében, a folyamatok talán még gyorsabban változnak, mint 

az előbb említett közlekedési példánál, így az offline adatbázis használatán alapuló vezérlések a 

gyakorlatban nem mindig használhatók. Miért használják akkor mégis? A válasz erre az, hogy a 

szakemberek nem rendelkeznek kellő információval a rendszert (az irányítandó szakaszt) illetően, így 

egyszerűsítve lineárisnak és/vagy stabilnak feltételezik azt. Stabil szakasz estén az irányítás 

bizonyíthatóan nem okoz instabilitást a rendszer működésében [Keviczky és mtsai. 2006:21][Lantos 

2001], így a bemeneti paraméterek időnkénti újra meghatározásával (alkalmazkodva a megváltozott 

feltételekhez) egyfajta „offline kvázi-szabályozás” valósítható meg.  

A szabályozás ettől lényegesen eltérő mechanizmus. A rendszer aktuális kimenetét minden esetben 

visszajuttatjuk a bemenetre, és ott a kívánt értéktől (alapjel) való eltérés (hiba) függvényében kerül a 

szakasz irányítására. Ez a megközelítés lehetőséget biztosít többek közt a rendszer saját bemenetére 

kifejtett hatásainak vizsgálatára, ezáltal kifinomultabb irányítást tesz lehetővé, mint a vezérlés. A 

közlekedési példával élve a szabályozás olyan, mintha minden egyes jelzőlámpához kamerát 

szerelnénk, amely aszerint irányítaná a forgalmat, hogy éppen hány autó várakozik az adott utcában. 

A szabályozás hatásláncát a 6. ábra szemlélteti. 

                                                             
24 Az offline módszerek, olyan módszerek, amikor a rendszer időállandóinál lényegesen nagyobb időközönként 
történik az irányítás újratervezése. 
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6. ábra: A szabályozás hatásmechanizmusa25 

 

Mivel a szabályozás során a rendszer kimeneti értékeiből valamilyen formális szabályok révén 

bemeneti adatokat készítünk, ezért fennáll a veszélye annak, hogy pozitív visszacsatolást viszünk a zárt 

körbe, amely instabilitáshoz vezethet. (A forgalomirányításos példával élve: egy nagyforgalmú és egy 

kisforgalmú út kereszteződésében, előfordulhat, hogy a kameraképek alapján a nagyságrendileg több 

autó miatt a főútvonal mindig zöld jelzést kap, míg a mellékutcában várakozó egy-két autó sosem 

haladhat tovább.) Ez az oka annak, ami miatt a szakemberek legtöbbször idegenkednek az 

automatizált folyamatirányítástól, szabályozók tervezésétől. A félelem jogos, hiszen a környezeti, 

gazdasági problémák nagy komplexitásúak, és nem határozhatók meg hozzájuk egyértelmű képletek, 

ellentétben pl. az egyszerű kémiai, vagy fizikai folyamatokkal: rossz szabályok megfogalmazásával akár 

stabil rendszereket is instabillá tehetünk. Hogyan tarthatók akkor kézben ezek a folyamatok? A válasz 

erre az, hogy megfelelő szabályozók tervezésével. Definiáljuk, mit értünk megfelelő szó alatt! 

Megfelelő egy szabályozó26, ha: 

I. a zárt rendszert nem viszi instabilitásba, 

II. instabil rendszereket stabillá tesz, 

III. a rendszer kimenetét a kívánt érték felé viszi, méghozzá kellően gyorsan, túllövés nélkül, 

IV. egy adott szabályozandó rendszer modelljéhez optimálisan illeszkedik. 

                                                             
25 saját ábra 
26 A szabályozó a szabályozást megvalósító eszköz, amin keresztül módosítjuk a rendszert vagy annak működését. 
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Az első pont triviális, hiszen nem célunk önmagát megsemmisítő rendszer létrehozása. A 

szabályozóban a pozitív visszacsatolások elkerülésével, jó eséllyel eleget tehetünk ennek a 

kritériumnak. 

A második kritérium a szabályozásnak arra a fontos tulajdonságára mutat rá, hogy segítségével akár 

instabil folyamatokat is „meg lehet regulázni”. Számunkra ez nagyon is fontos, hiszen a 

fenntarthatóság gazdasági pilléréről korábban már megállapítottuk, hogy instabil, és csak fáradtságos 

munkával tartható kézben az „egyensúlyinak” vélt állapot. Ebben a tekintetben tehát egészen 

bizonyosan rá vagyunk utalva a folyamatos szabályozásra (és vezérlésre is). Instabil szakaszra azonban 

szabályozást tervezni, általában sokkal nehezebb, mint stabil szakaszra. Olyan ez, mintha egy cirkuszi 

mutatványos tányérokat egyensúlyozna, hosszú rudakon: ha megszűnik a vizuális és motoros 

visszacsatolás, a tányérok pörgetésébe nem fektet energiát, a tányérok leesnek, a rendszer 

összeomlik. Nyilván egy ilyen rendszer kevésbé védett a nagy kilengésekkel szemben, kevésbé 

robosztus. 

A harmadik kritérium szerint a megfelelő szabályozó feladata annak elérése, hogy a rendszer kimenete 

a kívánt értéket a lehető legrövidebb idő alatt felvegye, méghozzá olyan nem kívánatos közbenső 

állapot (túllövés) nélkül, amely valamely szempontból a rendszer egyéb peremfeltételeinek nem 

felelne meg, vagy a rendszer működését veszélyeztetné. A túllövés fogalmának jelentőségére már az 

1972-es Növekedés határai című tanulmány is rámutatott (lásd 2.3. fejezet). 

De mit jelent a túllövés a gyakorlatban? A túllövés nem más, mint a rendszer tehetetlenségének 

következménye, amit akkor tapasztalunk, ha a szabályozással a természetes határokon túlmenően 

felgyorsítjuk a rendszerünket. (Különösebb asszociációs képesség nélkül is észrevehetjük, a gyorsuló 

világunkban mutatkozó túllövések eredményét.)  

Lineáris determinisztikus rendszerek esetén (pl. másodrendű tag) a rendszer viselkedése és a túllövés 

még viszonylag könnyen modellezhető (lásd 7. ábra), egy ún. τ időállandóval, ami a kívánt érték 

bizonyos százalékának eléréséhez szükséges időtartamot jelöli. Az ábrán jól látható, hogy a rendszer 

szabályozás nélkül (τ0) alulról aszimptotikusan tart az elvárt eredményhez (alapjelhez). A szabályozók 

bevezetésével a teljes rendszer egyre inkább felgyorsul (τ1… τ4): τ1 esetén még éppen nem 

tapasztalhatunk túllövést, azonban további gyorsításnál, már oszcillációba csap át a működés.  
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7. ábra: A rendszer szabályozókkal történő felgyorsításának következményei27 

Az oszcilláció (nemlineáris esetben a kváziperiodikus mozgás) bizonyos körülmények között 

természetes jelenség: elég, ha az évszakok váltakozására, vagy a földtörténeti korok nagyobb 

klímaváltozásaira [I12], vagy populációdinamikai jelenségekre gondolunk [I13]. Az evolúciós elméletek 

tapasztalati megfigyelései azt mutatják, hogy az oszcilláció nemcsak „szükséges rossz”, hanem, hogy 

nagyban hozzájárul a természeti rendszerek fejlődéséhez, ugyanis a statikus állapotokba ragadás elleni 

védelmet szolgálja.[Coley 1999:76] Az oszcillációnak tehát pozitív hozadéka is van, azonban az ilyen 

jellegű változást nem minden fenntarthatósági alrendszer viseli egyformán jól. Míg a természeti pillér 

esetében szinte természetes, a gazdasági pillér esetében számolnak vele (pl. tőzsdei ingadozások), 

addig a társadalom a legkevésbé toleráns az oszcillációval szemben. Ki fogadná el könnyen, hogy 

fizetése, mostantól a tizedét éri, vagy éppen nem részesül nyugdíjellátásban, holott évtizedeken 

keresztül fizette a társadalombiztosítási hozzájárulást? A már megtapasztalt jóléti szolgáltatásokról 

lemondani nehéz, ugyanúgy, ahogy ellenállásba ütközik a már kiharcolt emberi jogok feladása. Az 

emberi jogokat általában valamilyen szükségállapot, vagy fenyegetettség (pl. terrorizmusra való 

hivatkozás) esetén szokás korlátozni, azonban társadalmi trendekben megjelenő oszcillációra való 

hivatkozással nem. A jogok mellett kevesebb szó esik az emberi kötelezettségekről természettel, 

                                                             
27 saját szerkesztés 
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környezettel, társadalommal szemben, pedig ez az, ami segíthet a társadalomnak az oszcilláció 

fogalmának megértésében és elfogadásában. A kötelezettségek elmaradt teljesítése nyomán fellépő 

negatív hatások azok, amik az oszcilláció leszálló ágait jelképezik, itt fizetünk azért, hogy társadalmunk 

később ismét egy felfelé ívelő fejlődési szakaszba léphessen. 

A rendszerek természetes határokon túl történő felgyorsítása olykor már nem csak oszcillációt 

eredményez, hanem adott esetben azok megsemmisüléséhez vezet (lásd 7. ábra szaggatott leszálló 

ág). A túllövés következtében az arra érzékeny rendszerelemek már nem képesek regenerálódni, 

hanem olyan végleges károsodásokat szenvedhetnek el, amelyek a rendszer működését alapvetően 

változtatják meg, vagy éppen lehetetlenítik el. Ilyen túllövésekre fokozottan érzékeny rendszerek 

például a környezeti ökoszisztémáink egy jelentős része, de a gazdasági pillérre is jellemező, hogy pl. 

bizonyos sikertermékek túltermelését követően a termék utáni kereslet drasztikusan visszaesik (lásd 

asztali számítógépek piaca vs. tabletek, okostelefonok [I14]). Ilyen rendszermegsemmisítő túllövés pl. 

a spekulatív piacok összeomlása is, mely a túlzott befektetői és intézményi bizalom következménye 

(lásd 2008-as gazdasági világválság) [ILO 2011:51]. 

Az alapvető rendszerdinamikai fogalmak megismerése után, alkalmazzuk a vezérlés és szabályozás 

módszereit a nemlineáris kvázideterminisztikus rendszerek halmazára. Ehhez először képzeljünk el egy 

olyan rendszert, ami nagyjából megfeleltethető logikailag a 7. ábra csillapított lengőtag modelljének. 

Rendszerünk legyen egy tó, amibe kavicsokat dobálunk a partról28. Egyre többet és többet. Célunk 

ugyanis az, hogy az első kavics által keltett hullámokat kioltsuk. Nyilvánvalóan a megoldásunk 

esetleges lesz, csak a tó kis felületére működik, ott is csak elméletben, mivel statisztikailag valószínűbb, 

hogy inkább nagyobb hullámokat keltünk, semhogy a sok kavics bedobása után teljesen sima 

víztükörrel találkoznánk. Ha hozzávesszük, hogy a hullámok szuperpozíciójából, váratlan helyeken 

nagyobb hullámok keletkeznek, akkor a nem kontrollált túllövés fogalmát is megérthetjük. Az irányítás 

hatékonysága ilyenkor megkérdőjeleződik, hiszen adott esetben a teljes cél eléréséhez (tükörsima 

vízfelület) elegendő lett volna kivárni az első hullámok lecsillapodását. A passzív várakozás helyett 

gyakran az aktív közbeavatkozást választjuk, ilyenkor azonban számolnunk kell, azzal, hogy a rendszer 

más pontjain kárt okozhatunk.  

A fentiekből következik, hogy a fenntarthatóság alrendszereinek irányítása komoly kihívást jelent. A 

vezérlés és szabályozás korlátai tetten érhetők abban, hogy csak egyszerű, vagy hipotetikus rendszerek 

esetén merjük őket használni. A gazdasági-társadalmi-környezeti rendszerek esetén nem kellően 

                                                             
28 A példa a teljesség kedvéért úgy lenne valóságközelibb, ha egy folyóba dobálnák a kavicsokat egy mozgó 
csónakból. 
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ügyelünk az esetleges túllövések következményeire, valamint a keresztcsatolt rendszerekben fellépő 

hatásokra. Rendszereink irányítását a minden határon túlmenő felgyorsítás jellemzi, ezáltal 

garantáltan nem kontrollált túllövéseket viszünk a fenntarthatóság rendszerébe. A túllövés ilyen 

értelemben nem más, mint a türelmetlenségünk ára, és a rendszerünk irányíthatóságának korlátja. 

A negyedik kritérium kimondja, hogy egy szabályozó akkor megfelelő, ha az adott szabályozandó 

rendszer modelljéhez optimálisan illeszkedik. A fenntarthatóság esetében ez örökös vitákra adhat 

okot, hiszen a vezérlés centralizált megoldásai és a szabályozás elosztott irányítási módszerei 

ugyanúgy jelenthetnek megoldást bizonyos problémákra. A kibocsátási jogok kereskedelme 

[Reizingerné 2007], a minőség és környezetirányítási rendszerek, vagy az újrahasznosított termékek 

piaca kiváló példái a környezeti szabályozás működésének, míg a környezetvédelmi termékdíj, vagy 

adók a vezérlés direkt módszereit reprezentálják.  

Az optimális illeszkedés kérdését vizsgálhatjuk tisztán a felhasznált matematikai módszerek alapján is. 

Értelemszerű, hogy minden matematikai eljárásnak megvannak a maga korlátai, ill. megadható azon 

problémák köre, amelyekre célszerű, és amelyekre nem tanácsos használni őket. Nem érdemes pl. 

analitikus modellekkel kísérletezni sokváltozós kvázideterminisztikus rendszerek esetén, lévén a 

differenciál egyenletek együtthatóinak megtalálása és stabilitásának biztosítása rengeteg energiát 

emésztene fel, mindamellett, hogy a módszer adott esetben nem is vezetne megoldásra. Az 

alábbiakban néhány szimulációs metodikában is alkalmazható matematikai módszert sorolok fel, az 

optimális alkalmazási kör megnevezésével: 

I. Analitikus módszerek (differenciál egyenletrendszerek) – kevés számú változóval leírható, 

folytonos determinisztikus (nem)lineáris rendszerek vizsgálatára alkalmazható hatékonyan. 

II. Sztochasztikus módszerek 

a. Markov-láncok [Norris 1997] – „emlékezettel bíró” rendszerek modellezésére 

alkalmas. 

b. Monte Carlo módszerek [Landau-Binder 2009:2]) – széles körben alkalmazható 

módszertan, determinisztikus rendszerek nagyszámú véletlen bemeneti 

jelsorozatának kimeneti elemezése, Brown-mozgás jellegű problémák modellezésére. 

III. Kvázideterminisztikus módszerek 

a. Petri Hálók [Jávor 1993:5-12] – elsősorban helyek között áramló entitások tranzakciós 

modellezésére. 

b. Sejtautomaták [Bulla 2004:124]– szennyezés terjedési modellek készítésére. 

IV. Soft-computing módszerek 
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a. Neurális hálózatok [Krose-Van der Smagdt 1996] – olyan nagyszámú belső 

kapcsolattal rendelkező modellek készítésére alkalmas, melyek a küszöbérték-reakció 

logika mentén működnek. 

b. Fuzzy rendszerek [Zadeh 1996] – többértékű logikai módszertan, a természetes 

nyelvekkel leírható szabályokkal megfogalmazható problémák modellezésére, 

nehezen összevethető fizikai mennyiségek közös modellben való felhasználására. 

c. Genetikus algoritmusok [Eiben és mtsai. 2003] – globális optimumkereső eljárások, 

összetett, sokszereplős problémák modellezésére. 

Az említett néhány módszer csak válogatás a legnépszerűbb metodikák közül, melyek környezeti 

problémák modellezésére is alkalmasak. Természetesen az egyes kategóriák sem egyértelműen 

különülnek el, hiszen számos hibrid módszer terjedt el, a különböző módszerek előnyeit egyesítve. 

Ilyenek pl. MCMC (Markov Chain Monte Carlo) [Geyer 2014], vagy Neuro-fuzzy rendszerek [Lantos 

2002], de a Kiterjesztett Tudás Attribútumú Petri Hálók [S4] koncepciója például alkalmas az összes 

többi módszer magába foglalására. 

A matematikai értelemben vett modell optimális illeszkedésnél fontosabb kérdés a rendszer és a 

szabályozó viszonya. Ebben az értelemben megkülönböztethetünk: 

I. Felügyeleti szabályozási elvet 

II. Integrált szabályozási elvet 

III. A rendszer részét képező irányítást 

A 8. ábra szemlélteti a három működést: 

 

8. ábra: A szabályozás szintjei29 

                                                             
29 saját ábra 
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A fenntarthatóság esetében a felügyeleti szabályozás az állami, nemzetközi beavatkozások szintje, az 

integrált szabályozások pedig a helyi programoknak, vállalati rendszereknek feleltethetők meg. A 

legmélyebb szabályozási szintet maga az ember (egyén) testesíti meg. Míg a felügyeleti és integrált 

szabályozók esetén az irányítás, a rendszerektől független beavatkozóként jelenik meg, addig a 

harmadik esetben a rendszer elidegeníthetetlen részét képezi. Ez egy teljesen eltérő irányítási 

koncepció, lévén a rendszer és szabályozó többé nem különül el egymástól, a rendszer egyszerre 

jelenti a megoldandó feladatot és a megoldást. Formálisan ez a szabályozási elv az evolúciónak 

feleltethető meg. 

„Ha életemhez még jó pár évet hozzáadhatnék, ötvenet 
abból tanulásra fordítanék; És akkor tényleg lehetséges 

lenne talán, hogy nem követnék el többé túl nagy hibát” 
[Konfuciusz] 

3.43.43.43.4....    EvolúcióEvolúcióEvolúcióEvolúció    és időparadoxonés időparadoxonés időparadoxonés időparadoxon    

Az evolúció másképp közelíti meg a fenntarthatóság kérdését, mint mi emberek. Nem aggódik azon, 

hogy egy szabályozás megfelelő-e vagy sem, nem választja le a megoldást a problémától, nincsenek 

céljai, nem kivételez bizonyos elemekkel. Nem akar gyorsabb lenni, mint ahogyan működik, és 

legfőképpen nem eljutni akar valahova, hanem pusztán fennmaradni. Ahhoz, hogy megértsük az 

emberi szabályozás és az evolúciós játék 30  közti különbséget, tekintsük át röviden az evolúciós 

megközelítés egyik szimulációs metodikájának, az ún. Genetikus Algoritmusoknak (GA) az alapvető 

működési elveit. 

I. A genetikus algoritmusokban a rendszer működésének szabályai egyben a szabályozó 

szabályai is. 

II. A rendszer egyedekből áll, akik populációkat alkotva élnek a szimulációs térben. 

III. Egy egyedet két tulajdonság jellemez: a genom (egy rejtett, kívülről más egyedek által nem 

látható kód, jelsorozat) és a fenom (a genom által meghatározott külső megjelenés, azaz hogy 

az egyed hogyan viselkedik a játék során). A fenomon keresztül válik mérhetővé a szimulációs 

térhez történő alkalmazkodás mértéke31. 

IV. A szimulációs tér változó feltételeket jelent az egyes populációkra nézve. 

V. Az egyedek, populációjuk lakhelyén uralkodó viszonyokhoz többé-kevésbé megpróbálnak 

alkalmazkodni. 

                                                             
30 A rendszer és szabályozó összeolvadását „játék”-nak definiálom. 
31 A adaptációt az ún. fitness függvény, vagy kompetencia érték fejezi ki [Lantos 2002:56] 
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VI. Az alkalmazkodásuk sikere az egyedek túlélésében és a rekombinációjuk gyakoriságában 

mutatkozik meg. 

VII. A rekombináció az a folyamat, ahol két kiválasztott egyed (szülő) genom kódszekvenciáiból 

véletlenszerű szakaszok kivételével egy új genom kódszekvencia (új egyed, utód) jön létre. 

VIII. Az azonos populációban élő rekombinálódni képes egyedek csoportját generációnak hívjuk. 

IX. Ha a rekombináció hibamentes, akkor az utód genomja kizárólag a szülők genom-részleteiből 

tevődik össze. 

X. Ha a rekombináció nem hibamentes, akkor mutációról beszélhetünk, ilyenkor az utód 

genomjába a szülőktől örökölt részleteken kívül teljesen véletlenszerű szakaszok is kerülnek. 

XI. A populációk között, megengedett a migráció, azaz néhány kiválasztott egyed elvándorlása 

egyik populációból a másikba. 

XII. A rekombinációra való kiválasztás mindig az alábbi elvet követi: 

a. A szimulációs térben a körülményekhez legjobban alkalmazkodó egyedek képezik a 

rekombinálódó egyedek többségét. 

b. A fennmaradó hányad a rosszabbul teljesítő egyedek közül, véletlenszerűen kerül 

kiválasztásra. 

c. Minden rekombinációs ciklusban (vagy szimulációs lépésben) egy adott generáció 

rekombinálódik az a.) és b.) pontokban meghatározott kiválasztási elvek alapján. 

Érdemes megjegyeznünk, hogy a genetikus algoritmusok a valós evolúciós folyamatok matematikai 

leképezéseként, az egyetlen olyan módszertan, amelyik bizonyítottan képes (egy véges valószínűség 

mellett) globális optimumot szolgáltatni, és rendszerek hosszútávú fennmaradását szolgálni. A 

bizonyítás lehetne matematikai is, de erre nincs szükség, mivel a módszertant a Föld történetében az 

elmúlt közel négy milliárd év fejlődése és fennmaradása támasztja alá. 

A genetikus algoritmusok lokális optimumba való beragadása ellen az a mechanizmus véd, hogy a 

rendszer (egyben szabályozó) megengedi a szimulációs térhez nem optimálisan adaptálódott egyedek 

rekombinációját is [Retter 2007:74]. A véletlenszerű sorsolás eredményeképp ugyanis keletkezhetnek 

olyan utódok, akik ugyan egy adott környezetben nem, vagy csak kevéssé életképesek, azonban a 

szimulációs tér hirtelen megváltozása esetén jobban képesek alkalmazkodni, mint más társaik. A 

hétköznapi nyelvre lefordítva, egy evolúciós szemléletű fenntarthatósági programban például az EU 

támogatások szétosztása esetén a pénz nagyobb részét olyan pályázatokra kellene kiutalni, akik az 

adott lokális környezetükben optimálisan kezelik a fenntarthatóság kérdését (valamilyen kompetencia 

érték mellett), a pénz másik részét, viszont teljesen véletlenszerűen kellene szétosztani, a többi 



 

52 

 

pályázó között, sőt olyan programokra is kellene támogatást nyújtani, akik nem is pályáztak. Ez az 

evolúciós logika eléggé távol áll a „józan észtől”. 

A másik két elv, ami segíti a globális bejárást: a mutáció és a migráció [W. Spears 2000]. Míg a mutáció 

a teljes véletlen megtestesülése a rendszerben, addig a migráció az egyed próbatétele a megszokottól 

eltérő külső feltételek közt. A fenntarthatóság rendszerére értelmezve a két fogalmat, 

megállapíthatjuk, hogy egy igazán elfogultságmentes evolúciós megközelítésben a migrációnak 

szimmetrikusnak kell lennie. Ez azt jelentené, hogy a migráció nemcsak a gazdaságilag fejlett térségek 

irányába kellene, hogy megtörténjen, hanem az ellenkező irányba is: pl. európai lakosok is ugyanolyan 

számban kellene, hogy kivándoroljanak, pl. a Nigériába, vagy Kínába, mint az onnan Európába érkezők. 

Ez szintén elképzelhetetlen jelenlegi felfogásunkkal, mint ahogy az is, hogy a mutációkat életképes, 

sokszínűséget növelő tényezőnek tekintsük és ne a selejt fogalmával azonosítsuk. El tudunk képzelni 

egy olyan falut Európában, ahol villamosság nélkül élnek emberek, vagy éppen a meglévő 

infrastruktúrájukról (pl. oktatás) mondanak le teljes egészében? Valószínűleg a gyermekvédelmi 

felügyeleti szervek hamar kiemelnék a fiatalkorúakat egy ilyen közegből, a különböző emberi jogokra 

való hivatkozással, így nem maradnának egyedek, akik ezt az életformát továbbörökíthetnék. A 

mutáció tehát nem életképes az emberi logikában: mindig is selejt marad, amit el kell tüntetni. 

Ez a logikai feszültség azonban csak a jéghegy csúcsa, ugyanis legnagyobb ellentmondás a 

bizonyítottan működőképes evolúció és a bizonyíthatatlan, ám látszólag egyre kevésbé sikeres emberi 

logika között az idő. 

Az ember – ha éppen nem a jelenen töpreng – emberöltőben gondolkodik. A fenntarthatóság 

eszméjével megjelent ugyan a jövő nemzedékeiért való felelősségvállalás gondolata, ez azonban egy 

gyenge generációs fogalom, abban az értelemben, hogy legfeljebb a szülő-gyermek-unoka időtávot 

képes átfogni. Középtávú terveink 10-15 évre, de hosszútávú terveink is legfeljebb 50 évre tekintenek 

előre.[I15] A genetikus algoritmusok ezzel szemben nem adnak meg időtávot, nincs terv, csak játék. 

Minél több generációt él meg a játék, annál, valószínűbb, hogy a szimulációs tér változásaihoz jól 

alkalmazkodó, robosztus megoldás születik. Az evolúció barátja az idő. A fenntarthatóság kérdésben 

azonban kimondatlanul is jelen van az idő sürgetése: minél hamarabb megoldást kell találni a 

problémáinkra, különben nem lesz mit fenntartani, a rendszer összeomlik. Mivel a genetikus 

algoritmusok csak sok generáció múlva tudnak megoldást nyújtani, ezért inkább az emberi szabályozó 

logikától várjuk a megoldást. Egyre gyorsabb megoldások egész sorát vetjük be olyan folyamatok 

esetén is, amelyek időállandói jelentősen eltérnek a szabályozóink időállandóitól, így akaratlanul is 
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nem kontrollált túllövéseket viszünk a rendszerbe. Ezek a túllövések a legkülönbözőbb helyeken és 

legkülönbözőbb időkben fejtik ki negatív hatásukat.  

Az idő problémáinkat tovább tetézzük azzal, hogy olyan rendszereket tartunk fenn mesterségesen, 

amelyek az alapvető fizikai törvényeknek ellentmondanak. Ilyen például a kauzalitás elvének 32 

megsértése. Hogyan lehetséges az, hogy az Európai Unióban a mai napig nem került véglegesen 

betiltásra az ún. shortolás33? Az evolúció nem ismeri a „elméleti” fogalmát, így ami fizikai értelemben 

nincs, arról nem tud. A természetben nincs hitel. Ha alaposabb vizsgálatnak vetjük alá az idő 

szűkösségének érzetét, rájöhetünk, hogy az idő problémáink miatt olyan megoldásokra 

kényszerülünk, amelyek nem tarthatók fenn. Ilyen a hitel intézménye is, ami tulajdonképpen 

önmagában egy nemkauzális rendszer. A hitel ad arra lehetőséget, hogy megtehessük azt, amiért majd 

később fizetünk. Például tönkretehetjük a környezetünket hitelből, amiért majd az unokáink fizetnek. 

Egy kauzális fenntarthatósági modellben nem lehet a jövő ígéretére a jelen erőforrásait fogyasztani, 

csak azt lehet felhasználni, amink van. Ebből még egy ellentmondás következik, mégpedig a 

globalizáció egyik „csúcsterméke” a Just-In-Time34 (JIT) rendszerek [Kootanaee 2013:7-25].  

A valós fizikai bufferek méretének lecsökkentése és helyettesítése az idő láncainak szigorú egymáshoz 

kapcsolásával, az evolúciós logikának teljesen ellentmondó megoldás. Ugyan a JIT rendszerek mellett 

szólna az az érv, hogy a környezet kisebb terhelése érdekben csak annyit termeljünk, amennyit éppen 

az aktuális kereslet megkövetel, azonban ezzel teljesen elveszítjük a robosztusságot. A thaiföldi 

áradások következtében például, 2011-ben a Western Digital merevlemezgyártó (aki az akkori 

világpiac közel felét birtokolta) termelésének 75%-os visszaeséséről számolt be.[I16] Mindez a JIT 

rendszereinek ellátási láncában bekövetkezett maradandó károsodásnak volt köszönhető. A többi 

gyártóval közösen a világ termelése összesen kb. 40%-al esett vissza, egyetlen, jól definiálható helyen 

bekövetkezett természeti csapás eredményeképp. Egy másik közelmúltbeli eset az európai-japán 

autógyártók által elszenvedett termeléskiesések a fukushimai atomkatasztrófa következtében. Jól 

látszik a robosztusság, az adaptáció lehetőségének teljes elvesztése. Egy kauzális, evolúciós 

fenntarthatósági megoldás esetén tehát a JIT rendszereket mellőzni kell, helyettük buffereket kell 

kialakítani, a környezeti terhelés visszafogásáról pedig a fogyasztási oldalon kell gondoskodni (például 

a hitel lehetőségének korlátozásával).  

                                                             
32 Egy rendszert akkor tekintünk kauzálisnak, ha kimeneti értékei csak a bemenetek múltbeli értékeitől függnek. 
33 Rövidre eladás – Olyan pénzügyi tranzakciós ügylet, ahol az eladó, az általa eladásra felkínált eszközzel a 
valóságban nem rendelkezik, csak kölcsönvette, vagy ígéretet tett az eszköz adott áron történő megvásárlására. 
34 Olyan termelési láncok, amelyek minimális raktárkészletek fenntartásával dolgoznak. 
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Összefoglalóan kimondhatjuk, hogy az evolúciós játék és az emberi logika számos ponton különbözik, 

azonban a legtöbb különbség visszavezethető az idő szűkösségére. A genetikus algoritmusok 

metodikája ugyan alkalmas a fenntarthatóság problémáinak megoldására, azonban a módszer túl 

lassú az emberi léptékű megoldásokhoz viszonyítva. Ezt a jelenséget nevezzük a fenntarthatóság 

időparadoxonjának. 

Az alábbi táblázatban találjuk a két irányítási elv közötti legfontosabb különbségeket: 

 

1. táblázat: Az evolúciós játék és az emberi logika ellentmondásai35 

 Evolúciós játék Emberi logika 

Idő a barátja az ellensége 

Generációk sok generáció múlva történik változás emberöltőkben gondolkodik 

Kauzalitás kötelező nem kötelező 

Szabályok a rendszer részét képezik a rendszer fölött állnak 

Buffer természetes környezetszennyező 

Kiválasztás „bármit” „a legjobbat” 

Véletlen a rendszer fejlődését szolgálja hiba, selejt 

Sikeresség túlélés, rekombináció amit annak tekintünk 

                                                             
35 saját munka 



 

55 

 

 

4. 4. 4. 4. A TUDÁSA TUDÁSA TUDÁSA TUDÁS    KÖVETKEZMÉNYEIKÖVETKEZMÉNYEIKÖVETKEZMÉNYEIKÖVETKEZMÉNYEI    

4.14.14.14.1....    Információ és entrópiaInformáció és entrópiaInformáció és entrópiaInformáció és entrópia    

Az emberiséget mindig is foglalkoztatta a kérdés, hogy vajon saját szabad akaratának érvényre jutása, 

vagy a külső törvényeknek való engedelmessége az erősebb törvény. Befolyásolhatjuk-e egyáltalán 

sorsunkat, vagy az egyén próbálkozásai rendszer szinten mit sem érnek, és az események mindenképp 

egy adott irányba haladnak. A meghatározottság kérdését már az ókori kereszténység idejében heves 

hitviták övezték: Szent Ágoston a predesztináció (eleve elrendelés) tanát hirdetette, míg Pelagius úgy 

vélekedett, hogy az embernek szabadságában áll Isten (ezáltal az külső determináltság) mellett, vagy 

ellen döntenie [Görföl–Máté-Tóth 2009:728]. A tudomány szintén megjárta a két véglet 

bizonyosságát, mire napjaink bizonytalan álláspontja kialakult: a XIX. században a fizikai törvények a 

rendszerek teljes előrejelezhetőségét vetítették előre, míg a XX. század elején, a kvantummechanika 

a határozatlanság elvének bevezetésével a determinisztikus modellek korlátaira mutatott rá 

[Hrabovsky-Susskind 2013]. Azóta a relativitáselmélettől [Einstein 1973][Becchi-D'Elia 2010] a nagy 

egyesítő modellekig (pl. húrelmélet) [Hawking 2006:124] számos kísérlet született a kérdés 

megválaszolására, azonban a meghatározottság fokát nem sikerült tisztázni. 

Az elvi bizonytalanságaink ellenére azonban néhány megfigyelésen alapuló kijelentést mégiscsak 

tehetünk. Ha a fenntarthatóságot zárt rendszernek tekintjük36, kijelenthetjük, hogy a folyamatok egy 

jól meghatározható irányba haladnak, méghozzá a rendezett állapottól, a rendezetlen állapot felé. Bár 

a tudóstársadalom körében vitatott a fizikai mennyiség asszociációja, azonban a termodinamika 

második főtételére hivatkozva a rendezetlenség mértékét hívjuk entrópiának. [Giber és mtsai. 1999] 

A rendezetlenség nem a hétköznapi értelemben vett rendezetlenséget jelenti, hanem inkább a teljes 

homogenitás fogalmához áll közelebb. Abszolút rendezetlennek tekintjük azt az állapotot, ahol a 

rendszerből kivett részek felcserélése már nem okoz eltérést a rendszer működésében, 

megítélésében. Végh ezt így fogalmazza meg: 

„Példaként gondoljunk arra, ha a rendszer tartályba zárt gáz, a rendszer tulajdonságait nem változtatja 

meg, ha benne két térfogatelemet felcserélünk. Ekkor a rendszer rendezetlen, az entrópiája magas. A 

rendszer entrópiája ezért akkor a legnagyobb, ha teljesen egyöntetűvé, kiegyenlítetté válik. […] Az 

                                                             
36 A Föld SISO modellezését később adjuk a feltételezésünkhöz 
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olyan rendszer viszont, amely kifinomultabb összetételű, kis entrópiájú. Ugyanis benne egy felcserélés 

tulajdonságok módosulását hozhatja magával. Gondoljunk arra, hogy az élő sejt működése mennyire 

megsérülhetne, ha benne két kis részt felcserélnénk. A rendszer entrópiája a rendszer által hordozott 

információ mértékével is összefügg. Minél kisebb a rendszer entrópiája, a rendszer annál több 

információt tartalmaz.” [Végh 1999:9] 

Jól láthatóan a megfogalmazásban megjelenik az információ fogalma is. Ez nem véletlen, hiszen 

implicit módon már a Boltzmann-egyenletben is megjelenik az információval szorosan összefüggő 

valószínűség. � ≡  �� ln �, ahol S az entrópia, kB a Boltzmann-állandó, W pedig a termodinamikai 

valószínűség. Ezt a felismerést kiterjesztve, a valószínűség és az entrópia fogalmának 

összekapcsolásával [Shannon 1948:379-423][MacKay 2005:44] jutunk el az információ definíciójához: 

ℎ��� =  ��� !"�#� = −��� $���, ahol P(x) az x esemény bekövetkezésének valószínűsége, h(x) pedig 

az x esemény által reprezentált információmennyiség.  

A képletekből látható, hogy az entrópia és az információ egymás „ellentétei”, abban az értelemben, 

hogy a nagy információtartalmú jelek egyfajta rendezettséget (inhomogenitást) mutatnak, míg a 

teljesen homogén, rendezetlen állapot információtartalma kicsi [Ben-Naim 2007:225]. Az információt 

ezért szokás negentrópiának is nevezni. 

A fenntarthatóság kérdését vizsgálva, szembesülünk azzal a ténnyel, hogy az entrópia (így az 

információ) mindenütt jelen van. Erőfeszítéseink az emberiség megmentésére tulajdonképpen az 

entrópia elleni küzdelmet jelenti. Gazdasági folyamataink jellemzően alacsony entrópiájú fosszilis 

erőforrásokat használnak, alakítanak át hővé és rendezetlenséggé. A természeti erők erodálják a 

mesterséges környezet örökkévalóságnak épített jelképeit, és nincs az az erő, ami megakadályozná, 

hogy fajok haljanak ki. Bármekkora birodalmak léteztek az ókorban, vagy a középkorban, azok mind 

az entrópia martalékává lettek, bármilyen nagy az emberi emlékezet, előbb-utóbb elérünk a 

határához. 

A Föld rendszerét vizsgálva jogosan merül fel a kérdés, hogy mi tartja mégis alacsony entrópiájú 

állapotban a rendszert? Az entrópia alacsonyan tartásához minden esetben energiára van szükség. A 

válasz tehát a napenergia. [Lineweaver-Egana, 2008:231][I29] Ez az energia az, ami folyamatos 

érzékeny határciklusban tartja az entrópikus értelemben vett egyensúlyi állapotától messze lévő 

rendszert. Persze a rendszer továbbra is a lassú „pusztulás”37 útján halad, azonban a Nap éltető ereje 

                                                             
37 értsd rendezetlenség (homogenitás) 
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(alacsony entrópiájú energiája) újra és újra rendet rak a szétcsúszó folyamatok közt, így nem 

érzékelhető a rendezettség gyors megszűnése.  

Felmerülhet ugyan annak a lehetősége, hogy a napenergián kívűl más is hozzájárulhat a földi entrópia 

szint alacsonyan tartásához úgy, mint pl. a gravitáció, vagy a Föld belső hője, azonban kijelenthetjük, 

hogy ezek a lehetőségek esetlegesek, és a Földre érkező napenergiának csupán töredék részét teszik 

ki, ezért ezek vizsgálatára a dolgozatomban nem térek ki. 

A fenntarthatóság alrendszereire és az entrópia viszonyára az alábbiak állnak fenn: 

I. A természet (bioszféra) alacsony entrópiájú rendszer, ami a növényvilág fotoszintetizációs 

képességén keresztül tud fennmaradni. Az állatvilág szintén alacsony entrópiájú rendszer, 

azonban nem képes a napenergia közvetlen hasznosítására, ezért egyéb földi energia 

felhasználásával képes csak kvázistabil állapotát fenntartani. Ehhez az energiát a növényvilág 

elbontásából veszi, így egyszerre növeli és csökkenti is az entrópiát. Az entrópia növekmények 

és csökkenések időbelisége az a kényes termodinamikai értelemben mozgó, fenntarthatósági 

szempontból egyensúlyinak mondott állapot, amely meghatározza földi létünk alapjait. 

II. Gazdaság – Nicholas Georgescu Roegen 1971-ben megjelent „Az entrópia törvénye és a 

gazdasági probléma” című cikke [Georgescu 1971,2004:41-54] óta számos kutató foglalkozott 

az entrópia és a gazdaság viszonyával [Daly 1991:227], míg végül Bartus rámutatott arra, hogy 

a gazdaság entrópia-növekedés alapú megítélése fenntarthatósági szempontból nem 

releváns. Ezt értekezésében így fogalmazza meg: „minden alkalommal, amikor gyártunk egy 

Cadillacet, visszavonhatatlanul elpusztítunk egy adag alacsony entrópiát, amit egyébként eke 

vagy lapát előállítására is lehetne használni” típusú érvelés azt a félreértést reprezentálja, 

hogy az entrópia a gazdálkodás során véglegesen felhasznált dolog lenne. Úgy tűnik, nem 

lehet, mert nincs semmi értelme az emberi gazdaság működésének optimális méretét a 

gazdaság entrópiatermelése alapján megállapítani.” [Bartus 2008:34] Véleményem szerint, 

míg az entrópianövekmény alapú gazdasági modellezés létjogosultsága megkérdőjelezhető, 

addig az entrópia-változás alapú megközelítés elvileg lehetséges metodika a gazdaság 

dinamikájának vizsgálatára. Meg kell állapítanunk azonban, hogy ennek a módszernek a 

gyakorlati kivitelezése, mérése mindenképp problémába ütköző, mivel a gazdaság nemlineáris 

keresztcsatolásai és entrópia-következményei nem tisztázott arányban állnak a természeti 

rendszerek entrópiájával. Ezen oknál fogva elfogadjuk Bartus érvelését, miszerint a gazdaság 

vonatkozásában, jelenlegi ismereteink szerint, nem tekinthető releváns mértéknek az 

entrópia. 
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III. A társadalom szempontjából az entrópia talán a leginkább megfoghatatlan fogalom, hiszen a 

társadalom rendezettségének nincs elfogadott definíciója. Rendezett társadalmakra gondolva 

mindenképpen olyanokra gondolhatunk, ahol nagy energia-befektetéssel működnek 

intézmények, vagy nagyon erősek a vallási, kulturális hagyományok. Ugyanakkor 

feszültségekkel teli, kvázistabil társadalmak ezek, hiszen rá vannak utalva a folyamatos külső 

energiaforrás38  éltető erejére. Az entrópia mérése a társadalom esetében nem tisztázott, 

kvalitatív jellemzésében azonban segíthet, ha az entrópia helyett a negentrópia értelmezése 

felől közelítjük meg a kérdést. Ugyan egy társadalom nem mérhető egzakt módon a benne 

felhalmozott információ alapján, azonban összefüggések mégis felismerhetők ennek a 

metodikának a segítségével. A társadalmi folyamatokban jelentkező információtartalom 

jellemezhető a társadalom tudásával, ami nem más, mint az információ leképezése valamilyen 

(aktív vagy passzív) interakcióvá. 

IV. A kultúra szempontjából az entrópia – a mennyiségi változások megnyilvánulási formáit 

figyelembe véve – a három másik pillér entrópiaváltozásain keresztül értelmezhető. 

A társadalmak, mint – a növényvilág alacsony entrópiájú energiaáramának másodlagos 

(harmadlagos) haszonélvezői – magas információtartalmukkal nagyobb mértékben hozzájárulnak 

a környezet entrópia-növekményéhez, mint ahogy az az anyagcseréjük lévén indokolt lenne. Ezt a 

társadalom részben az információ energetikai szempontból nem hatékony előállításával, részben 

az információ nem hatékony felhasználásával okozza. Ugyanakkor a társadalom magas 

információtartalma a záloga annak, hogy a Földön a kívánt entrópiacsökkentést más, nem földi 

rendszerek entrópiájának növelése árán véghezvihessük39. A kivitelezés módjának megtalálásához 

a tudás sokszínűségére van szükség, épp úgy, mint a biológiai sokféleségre. 

4.24.24.24.2....    TTTTudás udás udás udás a társadalombana társadalombana társadalombana társadalomban    

Ahhoz, hogy a tudás fogalmát pontosan értsük, identifikálnunk kell. Ezt legkönnyebben úgy tehetjük 

meg, ha a tudást – mint rendszert – bemeneteivel és kimeneteivel jellemezzük és a be- és kimenetek 

közti összefüggés tekintetében a transzformációt, mint általános fogalmat használjuk. 

A tudás bemenete az, amiből táplálkozik. Mivel a tudás csak a környezetével és saját magával áll 

kapcsolatban, ezért külső bemenetként a környezet nevezhető meg, azon belül is az inhomogenitások 

                                                             
38 Az energiára való utaltság jelentheti itt a társadalom folyamatos önellenőrzését, új szabályok létrehozását is, 
nem feltétlenül csak fizikai energia fogalom. 
39 Például a beérkező Napenergia jobb hasznosítása révén. 
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jelentik az elsőrendű táplálékot. Az inhomogenitások, nem mások, mint a magasabb negentrópia-szint 

jellemzői, így a tudás első számú forrása – a környezettel való kapcsolatának értelmezésében – a 

magas információ tartalom. Ugyan a tudás megszerzése számos úton történhet (pl. tapasztalás, 

öröklött tudás, érzékelés, stb.), a tudás inputja – természetéből adódóan – minden esetben az 

információ. Ezt a kijelentésünket arra alapozzuk, hogy maga az input a rendszer kapcsolatát jelképezi 

a külvilággal, amelyen keresztül érzékelhetővé válnak a rendszeren kívüli történések. 

Következésképpen azt az esetet, amikor a tudásból újabb tudás keletkezik (pl. következtetés, logikai 

út révén) a szintézis egy olyan formájának tekintjük, ami a tudás rendszerén belül és nem a külső 

bemeneteken keresztül jön létre. Ebben az értelmezésben a tudás-tudás kölcsönhatást a 

továbbiakban alrendszerek egymásra hatásaiként értékeljük. 

A kimenet a tudás esetében kétféle lehet: cselekvés (interakció, reakció), vagy passzivitás (ilyenkor 

külső szemlélő nem tud meggyőződni a tudás valódiságáról). Fontos kihangsúlyozni, hogy a tudásnak 

csak külvilág irányába történő kimenetét tekintjük ebben a modellben, a más tudás bemeneteként 

szolgáló közvetlen kimenetet (belső kapcsolatok) szintén a már említett módon, alrendszerek 

egymásra hatásaként értelmezzük. A tudás ilyen módon egyfajta transzformációnak, leképezésnek is 

tekinthető az információ és a reakció között mind a transzformáció minősége, mind pedig megléte 

tekintetében.  

A bemenetet és a kimenetet is vizsgálhatjuk energetikai szempontból, ilyenkor megállapíthatjuk, hogy: 

mivel a magas információtartalom (alacsony entrópia-szint) nagy energiabefektetéssel hozható csak 

létre, ezért a tudás bizonyosan nagy energiájú rendszerekből táplálkozik. A kimenet energetikája 

mindig a tudás felszabadításának módjától függ, azonban az összrendszert tekintve biztosan energia 

felszabadulással jár. Bár az entrópia növekmény univerzumszinten elkerülhetetlen, azonban földi 

körülmények között elérhető, hogy a tudás „ügyes” felhasználásával a földi rendszer entrópiáját 

csökkentsük, a világegyetem többi rendszerének „kárára”.  

Ahhoz, hogy megértsük, mi történik az információ tudássá alakítása (és a fordított irány működése) 

közben, tekintsük az alábbi példát: 

Vegyünk egy szilárd halmazállapotú anyagot (pl. jég), közöljünk (hő)energiát a rendszerrel, ekkor a 

rendszer entrópiája növekszik egészen a rendszer olvadáspontjáig, ahol a minden további közölt 

hőenergia a halmazállapot-változásra fordítódik. Az entrópia tovább nő, azonban a hőmérséklet 

makroszkopikus állapotjelzője állandó marad, egészen a „teljes” halmazállapot-változás befejeztéig. 
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Hasonló jelenséget figyelhetünk meg, ha további energiaközléssel a rendszert a forráspontjáig 

hevítjük. [Giber és mtsai. 1999:365].  

A halmazállapot-változások entrópia változását, állandó nyomáson (forrás esetén40 ) a következő 

egyenlet írja le [Atkins-Jones 2013:327]: ∆�&'( =  ∆)*+,-. , ahol ΔHvap, a forrás entalpiája 41  a 

forráshőmérsékleten (Tb). 

A halmazállapotoknál fellépő entrópia változást szemlélteti a következő kvalitatív ábra: 

 

9. ábra: A halmazállapot-változások entrópiaváltozásai42 

A 9. ábrán vázolt állapotváltozást elsőfajú fázisátalakulásnak hívjuk, ilyenkor: „a hőmérséklet 

megváltozása nélkül felvett (leadott) hő az állapotváltozásra jellemző és sokszor látens hőnek 

nevezzük; a látens jelzővel arra utalunk, hogy a hőcsere ez esetben nem jár hőmérsékletváltozással.” 

[Giber és mtsai. 1999:365] 

Mivel a statisztikus fizikában a hőmérséklet az anyag részecskéinek átlagos mozgási energiájával 

arányos (szabadsági fokonként a 1 21 �2, ahol csupán a Boltzmann-állandó fele a konstans arányossági 

tényező), ezért 9. ábra vízszintes tengelye energia mértékben is kifejezhető lenne.  

                                                             
40 Analóg módon adható meg olvadás esetén is. 
41 Az entalpia egy zárt rendszer összes energiatartalma [Giber és mtsai. 1999:388] 
42 saját szerkesztés 
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Az entrópia és információ előző fejezetben tárgyalt kapcsolatára alapozva, vezessük be az negentrópia 

halmazállapotnák fogalmát, amely a következő diszkrét értékeket veheti fel:  

I. Adat (Data) – a fizikai megtestesülés, az információ hordozója  

II. Információ (Information) – az adat megfigyelésén alapuló mennyiség (bekövetkezési 

valószínűség)  

III. Tudás (Knowledge) – az információ emberi leképezése, értelmezés [Ziman 1969:318-324][Zins 

2007:480] 

IV. Bölcsesség (Wisdom) – a tudás tömörítése cselekvés-orientált formába  

A négy halmazállapotot az ún. WKID 43 piramis szemlélteti az alábbi ábrán: 

 

10. ábra: A WKID piramis44  

A piramisból kiindulva, a következő elvek mentén megszerkeszthetjük a negentrópia (Shannon-féle 

információ) halmazállapot-változáshoz szükséges energia analóg ábráját: 

I. A negentrópia fogalma jelenti a Shannon-féle információt 

II. Minden, a piramis aljáról a teteje felé irányuló halmazállapot-változásnál, energia befektetés 

szükséges, rendre: 

a. Megfigyelési energia (adatból információ nyerése megfigyelés által) 

b. Leképzési energia (az információból a tudás leképezése) 

c. Szintetizálási energia (a tudásból a bölcsesség állapotába szintézis útján juthatunk el) 

                                                             
43 Wisdom-Knowledge-Information-Data, avagy (bölcsesség-tudás-információ-adat) tudás-piramis lásd 10. ábra, 
Adott esetben felmerülhet a jel illetve a hit, mint lehetséges piramis szintek, ezeket írásomban azonban az 
egyszerűség kedvéért rendre a legalsó és legfelső piramisszintek részének tekintem. 
44 Saját szerkesztés, a kép eredeti forrása: [http://www.dqglobal.com/what-is-the-difference-between-data-and-
information/] letöltve: 2014.12.10 
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III. A II. pont energiái látens energiák, azaz a rendszer entrópiáját változtatják, de hőmérsékletét 

nem. 

IV. A piramis teteje felől az alja irányába történő állapotváltozás esetén, ideális esetben a II. pont 

energiái szabadulnak fel. 

V. A „hőmérséklet” értelmezése alatt szinonim fogalomként használjuk az adat, információ, 

tudás, bölcsesség összes szabadság fokára jutó áltagos kinetikus energia arányos megfelelőjét. 

Ez, átvitt értelemben, megfeleltethető annak, hogy mekkora tömegű tudás milyen gyorsan jut 

el A-ból B-be. Ez viszont a két pont közötti kapcsolat erősségét, minőségét jellemzi.  

Ahhoz, hogy ezeket a kijelentéseket fizikai alapokkal is alátámasszuk, be kell látnunk, hogy az 

információ és az energia nagyon szoros kapcsolatban állnak egymással. 

 

11. ábra: Az entrópia, információ és látens energiák viszonya45 

A két mennyiség egymásba konvertálhatóságát, már 1929-ben leírta Szilárd Leó az „Über die 

Entropieverminderung in einem thermodynamischen System bei Eingriffen intelligenter Wesen” című 

írásában. Kifejtette, hogy ha egy intelligens lény, egy tartályban lévő egyetlen gázmolekulát el tud zárni 

a tartály egyik felébe (mondjuk, egy közepén lévő retesz segítségével), miközben tudja, hogy a 

molekula melyik térrészben tartózkodik (információ), akkor a retesz kinyitásával ��2 ln �2� energiát 

szabadít fel. A részecske bezárásakor a rendezettséget növeljük, tehát entrópiacsökkenés történik, 

                                                             
45 saját ábra 
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míg a retesz kinyitásakor entrópianövekedés megy végbe. A gondolat-kísérlet helyességét 2010-ben 

japán tudósok mérésekkel is igazolták [Toyabe és mtsai. 2010:988-992]. 

Ebből következik, hogy a negentrópiát hordozó közeg (pl. adathordozó, információ, tudás, vagy 

bölcsesség) extenzív makroszkopikus állapotjelzője (hőmérséklete), tulajdonképpen nem más, mint a 

kapcsolat (kapcsoltság, konnektivitás) kifejeződése. A Szilárd-féle kísérletben ugyanis két egyforma 

térrész elszigetelése, elválasztása révén, energiabefektetéssel entrópiacsökkenés megy végbe, azaz az 

„információ nagyobb mértéke” születik. A két térrész közti kapcsolat helyreállításával – a tudás 

felszabadításával – entrópianövekmény áll be a rendszerben, miközben energia szabadul fel.  

Syed Ahsan és Abad Shah, 2006-ban teljesen eltérő kiindulási pontból (az adatból építkező, hálózat 

alapú modell esetén) ugyanerre a következtetésre jutott, miszerint: az „összekapcsoltság mértéke” az, 

ami a negentrópia egyre magasabb szintű halmazállapotait meghatározza. [Ahsan-Shah 2006:5] 

A fenti okfejtés megmutatja számunkra, hogy a tudásformák jobb kapcsoltságának megvalósítása 

révén, energiabefektetés mellett megváltoztatható a tudás halmazállapota (pl. információból tudást 

hozhatunk létre). Ekkor a kapcsolat létrehozásával egyrészt csökkentjük az entrópiát, másrészt a 

halmazállapot-változásoknál energiaveszteségeket szenvedünk el. Minden energiaveszteség ára 

pedig, jelenlegi módszereink mellett, a nem megújuló energiahordozók használatából adódóan nem 

kívánt entrópianövekményhez vezet. A jobb kapcsoltság megvalósításával, a Szilárd Leó féle „retesz” 

hatékonyságának javításával, kevesebb, ember okozta entrópianövekmény mellett, tudjuk a 

tudásformáink legnagyobb diverzitását fenntartani. 

A levezetés eredményeit összefoglalva társadalmi méretekre a következő megállapítást tesszük: 

I. A társadalom tudásának szintje a konkrét tudás gyakorlati hasznosságán kívül, a társadalmat 

alkotó elemek közti kommunikációval is jellemezhető. 

II. A kommunikáció entrópianövelő folyamat, ugyanakkor segíti a tudásminták, mint genomok 

terjedését. 

III. A tudás megszerzése entrópia csökkentő, energia-befektetést igénylő folyamat. A szükséges 

energiát javarészt alacsony entrópiájú rendszerek megcsapolásával biztosítjuk (pl. nem 

megújulók). 

IV. A tudás természetes erózióját (szintén termodinamika második főtételének következménye), 

alacsony hatásfokkal, a tudás megszerzéséhez energetikailag hasonló módon próbáljuk 

megakadályozni. 
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V. A tudás felszabadításánál keletkező energiákkal, alacsony hatásfokkal érjük el céljainkat, az 

okozott entrópianövekmény jelentős része ezért nem szándékolt. 

A negentrópia halmazállapot-változásai és a valós fizikai fázisátalakulások között a legnagyobb 

különbség, hogy a társadalom esetében a fázisátalakulásoknál keletkező és az ellentétes 

folyamatokban felhasznált energia sosem egyenlő. Ez az energiakülönbség a társadalmi 

energiaveszteségeknek köszönhető (pl. oktatás, tudásmegosztás, kutatások rossz hatásfoka). A tudás 

– fázisátalakulásait tekintve – ilyenformán „rosszabb hatásfokú energiatároló”, mint pl. egy folyadék. 

Társadalmi méretekben ezért, akkor fogjuk jobban közelíteni az emberiség működéshez szükséges 

entrópianövekmény minimumát, ha a tudás halmazállapot-változásainál fellépő energiaveszteségeket 

minimalizálni tudjuk. Ezt a tudásformák jobb kapcsoltságával, a világban felhalmozott tudás 

aszimmetriájának csökkentésével érhetjük el. 

 

„A társadalomban a lázadás szelleme csak azokban a 
csoportokban lehetséges, ahol a tényleges nagy 

egyenlőtlenségeket elméleti egyenlőség leplezi.” 
 

[Albert Camus] 

4.34.34.34.3....    AAAAszimmetrikus világszimmetrikus világszimmetrikus világszimmetrikus világ    

A tudás mérése a társadalomban nem egyszerű feladat, lévén a tudásnak számos formája létezik. 

Beszélhetünk tárgyi, lexikális, gyakorlati, aktív, vagy passzív, mennyiségi és minőségi tudásról, de 

megkülönböztethetünk műveltséget, kreativitást, a világra való nyitottságot, vagy éppen egy adott 

képesség meglétét is annak függvényében, hogy a tudás milyen megnyilvánulási formájáról beszélünk. 

Ha a tudást társadalmi szinten mérni szeretnénk, valószínűleg számtalan elméleti és gyakorlati teszten 

keresztül lehetne képet formálni annak mennyiségéről, azonban a minőség kérdésében világszinten 

bizonyosan nehézségekbe ütközne egy közös viszonyítási rendszer felállítása. Az egyes társadalmak 

különböző környezeti, gazdasági körülményekhez eltérő módon alkalmazkodtak, ezáltal más-más 

tudásra tettek szert. Az emberiség elemi érdeke, hogy ezeket a tudásformákat a társadalmak között 

megossza, logikájukat megértse. Fontosnak tartom, hogy a jövő generációinak oktatása során ne csak 

az adott kultúra tudásformáit tanítsuk meg gyermekeinknek, hanem más társadalmak 

megismerésében is segítsük őket. Ha például az európai diákok nyaranta a fejlődő országok gyáraiban, 

rizsföldjein dolgoznának kötelezően, és az ottaniak megtapasztalhatnák a fejlett országok diákmunka 

lehetőségeit, akkor egészen biztosan hamarabb alakulna ki tisztelet más társadalmakkal szemben. A 

tisztelet pedig mindig az első lépés a megértés, és elfogadás felé. Az a diák, aki több hónapon keresztül 
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cipőgyárban dolgozott már életében, bizonyosan másképp tekint egy méregdrága sportcipőre, mint 

az, aki csak egy használati tárgyat lát benne.  

Azt is fontosnak tartom megjegyezni, hogy a tudás sokszínűségének fenntartásán túl, bizonyos 

élethelyzetekben, fontosabb egy cselekvő bölcsesség, mint sok passzív tudás. A fenntarthatóság 

tudásalapú megvalósításához, bizonyosan több minőségi tudásra van szükségünk, és ezt nem 

feltétlenül a tudomány képes számunkra megadni. Olykor egy őslakos, vagy hátrányos helyzetben élő 

ember tetteiben több bölcsesség mutatkozik meg, mint a legbonyolultabb matematikai 

egyenletekben.  

A fenntarthatóság tudás szempontjából történő vizsgálatakor, hamar rájöhetünk, hogy a környezeti 

pillérrel kapcsolatos tudásunk nem piacképes, a társadalmi pillér tekintetében a tudás elsősorban a 

politikai pártok manipulációs fegyvere, az egyetlen sikeres tudásforma pedig többnyire az, amit a 

gazdaság anyagilag elismer. Jelenleg, a fejlett országokban, a tudás legfőbb formálója minden kétséget 

kizáróan a gazdaság. Ezt támasztja alá az is, hogy kutatómunkám során a „környezet és tudás”, vagy a 

„társadalom és tudás” viszonyára irányuló kereséseim a környezettudatosság fogalmának 

ismertetésén és néhány statisztikai adaton túl, nem vezettek eredményre. A „tudás mérése társadalmi 

szinten” jellegű keresések ellenben, számos esetben olyan folyóiratcikkekhez, tanulmányokhoz és 

statisztikákhoz vezettek, melyek gazdasági, technológiai, versenyképességi alapon rangsorolnak 

országokat, a tudás mennyiségi mutatóira hivatkozva. [I17][I18][Katić és mtsai. 2012:25-44] 

A legszembetűnőbb a Világbank „Knowledge Economy Index” [I19] nevű mutatója, amely 1995 óta 

(többszöri metodikai változás után) minden évben megadja a világ országainak alábbi négy szempont 

szerinti rangsorolását: 

I. A gazdasági és intézményi rendszer erőssége. Tipikus indikátorok pl.: vám és vámjellegű 

akadályok, szabályozások minősége, a törvény ereje. 

II. A lakosság képzettsége és képességei. Jellemző indikátorok pl.: analfabetizmus, vagy a 

másodképzéseken való részvétel aránya. 

III. Informatikai infrastruktúra. Néhány indikátor pl.: ezer főre eső telefonvonalak, számítógépek, 

vagy internetelérések száma. 

IV. Innovációs rendszer. Jellemző indikátorok pl.: A jogdíjak kifizetett összegei/fő, vagy a 

szabadalmak száma/millió lakos, technikai jellegű folyóiratcikkek száma/millió lakos. 

Az indikátorrendszert élesen bírálta Susan L. Robertson, a Bristoli Egyetem szociológia professzora [I20 

2008:18], azon érvek mentén, hogy az indikátorrendszer túl sok gazdasági jellegű mutatót tartalmaz 
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ahhoz, hogy a tudást pontosan mérhessük segítségével (a kutatóhelyek száma pl. nincs arányban a 

tudással). Az egyes képzettségekre, és főleg a képességekre vonatkozó statisztikák túl nagy szórást 

mutatnak, metodikailag megkérdőjelezhetők, továbbá a módszertan súlyosan egyoldalú, mivel a tudás 

meghatározását a fejlett országokban elfogadott normák szerint értelmezi. 

Egyetértve a kritikákkal, kiemeljük, hogy a legnagyobb probléma abban áll, hogy jelenleg az emberiség 

nem is rendelkezik határozott elképzeléssel a tudás társadalmi és környezeti szerepét és formáját 

illetően. Ezen túlmenően a fejlett világ, saját, bevett gazdasági tudásmintáit igyekszik a fejlődő világ 

országaira is rákényszeríteni, olyan módszertani eszközöket használva, melyek a tudomány és jog 

intézményeibe, valamint a technikai megoldások mindenhatóságába vetett hiten alapulnak. 

Függetlenül a világban felhalmozott tudás tényleges eloszlásától, kijelenthetjük, hogy a gazdasági 

alapokon definiált tudásfogalom súlyos aszimmetriához vezet, és egyoldalú értelmezéssel veszélyezteti 

a tudásformák sokszínűségét, a fenntarthatóság globális kivitelezhetőségét. Mivel ez az állapot csak a 

tudásról alkotott véleményünk megváltoztatásával oldható fel, ezért ezt a jelenséget 

tudásparadoxonnak hívjuk. A tudásparadoxon a tudásformák sokszínűségének megőrzésével és a jobb 

kapcsoltsággal enyhíthető. Ebben az internet, mint a jelenleg ismert legnagyobb tudásmegosztó 

rendszer, segítheti az emberiséget. 

4.44.44.44.4....    Az internet hatékonyságaAz internet hatékonyságaAz internet hatékonyságaAz internet hatékonysága    

Amikor az Egyesült Államokban, a hatvanas években az első katonai célú hálózatok technikai 

megoldásainak felhasználását lehetővé tették az egyetemek és kutatóintézetek számára (pl. DARPA46 

rendszerek és ARPANET47 kutatói hálózat) [Leiner és mtsai. 2009:23], még senki nem gondolta, hogy 

az együttműködés eredményeképp létrejövő technikai megoldások egyszer, egy kor mindennapjainak 

szerves részét fogják képezni. Az email, a „fájlküldés”, a weboldalak, először a kommunikáció alapfokú 

megvalósításaként jelentek meg, adat formájában jelentették a negentrópia megtestesülését. 

A kilencvenes években azután az egyes tartalmak megfigyelése vált elsődlegessé: ekkor jelentek meg 

az első böngészők, amelyek segítségével a HTML48  oldalak, már nem pusztán kódokként, hanem 

értelmes tartalmakként jelentek meg. Ez tulajdonképp az adatból való információ előállítására tett 

első lépések egyike. Az ezredfordulón az exponenciálisan növekvő weboldalak száma, és az interneten 

                                                             
46 Defense Advanced Research Project Agency – katonai ügynökség [http://www.darpa.mil/default.aspx]. Az 
általuk kifejlesztett kommunikációs protokoll (NCP - Network Communication Protocol) tekinthető a mai TCP/IP 
csomag alapú kommunikáció ősének. 
47 Advanced Research Projects Agency Network – kutatás-fejlesztési célokat szolgáló egyetemi számítógép-
hálózat  
48 Hypertext Markup Language (a weboldalak megjelenítésének leíró nyelve) 
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– vagy ahogy Tim Berners-Lee, a CERN egykori munkatársa elnevezte: a világhálón49 – tárolt adatok 

méretének növekedése miatt, egyre égetőbb problémává vált a hatékony keresés kérdésének 

megoldása. Ez idő tájt jelentek meg az első webkereső-szolgáltatások, mint pl. az AltaVista, a Yahoo, 

vagy a Google, hogy csak néhány ismertebbet említsünk. A keresés hatékonyságának növelésével az 

emberiség ugyan közelebb került a tudás információból történő eléréséhez, azonban a web-en 

fellelhető adatmennyiség folyamatos, drasztikus növekedése napjainkban is egyre nagyobb kihívások 

elé állítja a keresőmotorok fejlesztőit. Az adatbázisokból találatokat előállító algoritmusok (pl. 

PageRank-algoritmus50) általában abból a feltételezésből indulnak ki, hogy egy weboldal fontossága 

megállapítható abból, hogy hány és milyen minőségű link51 mutat más weboldalakról az adott oldalra. 

Az algoritmust az internet változásainak, keresési szokásainak megfelelően többször is módosították 

az elmúlt két évtized alatt [I21], azonban könnyen észrevehetjük, hogy az algoritmus iteratív jellegéből 

és az oldalak közti kapcsolatok számának kombinatorikai robbanásából adódóan csak közelítőleg 

működhet. További problémát jelent az önreferencialitás, így adott esetben könnyen abba a hibába 

eshetünk, mint pl. a tudományos művekre való hivatkozásnál, hogy arra hivatkozunk, amire sokan 

hivatkoznak, így az lesz fontos, amit azzá teszünk.  

A kereső-algoritmusok legnagyobb kihívása, túl az említett hivatkozási hurok feloldásán, a spam-ek 

(kéretlen levelek, bejegyzések, hamis oldalak) legyőzése, ezek ugyanis a keresés energetikai 

hatékonyságát rontják nagymértékben. A 2007-ben letartóztatott „Spam Király”, Robert Alan Soloway, 

például naponta több millió kéretlen levelet küldött szét a világhálón, dollármilliókat keresve ezzel a 

tevékenységével. Túlmenően az etikai kérdéseken és gazdasági bűntényen, ez a tett súlyos környezeti 

károkat is okozott, ha csak az email-ek tárolására használt, ritkaföldfémből készült merevlemezek 

fölösleges terhelését nézzük, vagy a szerverparkok energiafogyasztását vesszük alapul. Ugyanannak az 

email-nek a korlátlan mennyiségben való ismétlése, tárolása semmilyen plusz információval nem 

szolgál (hacsak nem a redundanciát segíti), mégis, amikor, mintegy szűk évtizeddel a spam fénykora 

után, a társadalmunk tömegével terheli túl jelentéktelen bejegyzéseivel a közösségi portálok oldalait 

(Facebook, Twitter), már szinte természetesnek vesszük a szennyezéshez való jogunkat.  

A kétezres évek közepétől napjainkig, a kép- és hangrögzítés eszközeinek fejlődése révén a 

szórakoztatóipar statikus világából kilépve, olyan új kommunikációs formák jelennek meg, amelyek 

egyre inkább az ember érzékszerveire hatnak. A beágyazott szenzorok, mobil eszközök elterjedésével 

                                                             
49 WWW (World Wide Web). A világ első weboldala a mai napig elérhető, a CERN domainje alatt: http://line-
mode.cern.ch/www/hypertext/WWW/TheProject.html 
50 A Google által használt keresési algoritmus, mely Larry Page-ről, az egyik alapítóról kapta a nevét 
51 Átirányítási pont két weboldal között 
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az emberiség láthatóan elindult a fogyasztói társadalom eldobható informatikájának útján. A 

kereskedelem és a gazdaság az internet minden szegletébe betette a lábát, minden (neg)entrópia 

mennyiség könnyen elérhető árucikk lett. Társadalmi léptékben is pozitív trendként, szinte csak az 

államigazgatás területén az elektronikus ügyintézésre való áttérést, vagy a távoktatás lehetőségét 

említhetjük. Jelenleg azonban ezek a példák inkább kivételnek tekinthetők, és az internet napjainkban 

inkább az emberi szórakozás, a felületes tájékozódás és kapcsolattartás eszköze 52 , mintsem a 

tudásalapú társadalom „bölcsesség-eszköze”. Ezért válik mindinkább fontossá az, hogy az internet 

eredeti céljára, az információ-megosztásra koncentrálva, olyan új koncepciókat dolgozzunk ki, 

amelyek a tudás, majd a bölcsesség kialakulását segítik. A világháló ugyanis – amennyiben sikerül a 

hatékonysági problémákat leküzdeni – rendelkezik azzal a technikai potenciállal, hogy a 

fenntarthatóság egyik problémamegoldó eszközévé váljon. 

 

4.54.54.54.5....    WebWebWebWeb----szolgáltatásszolgáltatásszolgáltatásszolgáltatások a fenntarthatóság szolgálatábanok a fenntarthatóság szolgálatábanok a fenntarthatóság szolgálatábanok a fenntarthatóság szolgálatában    

A szimulációs metodika, mint arra a 2.3. fejezetben rámutattunk, a fenntarthatóság problémáinak 

komplex vizsgálatát teszi lehetővé. Használatakor azonban gyakran megfeledkezünk az ún. GIGO-

szabályról53, azaz ha a modellünket nem a megfelelő adatokkal tápláljuk, akkor nem várhatunk el 

értelmezhető eredményt a kimeneten. A megfelelő adatok hiánya, azonban csak az egyik probléma, 

amivel a nagybonyolultságú rendszerek modellezésénél szembesülünk: a matematikai modellek 

helyes megválasztása, az adatból információ előállítás kérdése, a futtatási idők drasztikus növekedése, 

újabb technikai kihívások elé állítják a szimulációs rendszerek tervezőit. 

A számítástechnika korai időszakában még a nagygépes rendszerek (ún. mainframe-k), valamint a 

szuperszámítógépek jelentették az egyedüli megoldást az összetett rendszerek elemzésére. A két 

megoldás kezdetben megközelítőleg hasonló alapokra épült, azonban hamar megjelentek az első 

különbségek. Míg a nagygépes rendszerek elsősorban üzleti célú felhasználásra szakosodtak, 

nagymértékű kompatibilitással és megbízhatósággal, addig a szuperszámítógépeket inkább a speciális 

matematikai, fizikai problémák megoldására optimalizálták. Ezek a központi számítógépek hatalmas 

méretükkel és energiafelhasználásukkal, ugyanakkor elképesztő számítási teljesítményükkel, a kor 

                                                             
52 A minden évben kiadott keresési statisztikák ugyan nem tartalmazzák, de valószínűsíthetően az interneten 
fellelhető tartalmak több, mint harmada pornográf vagy illegális tartalmú, esetleg ún „zombi” oldal. Az ilyen 
oldalak rendszerint kártékonyak, valós tartalmat nem hordoznak, pusztán a kommunikációs csatorna forgalmát 
növelik. [http://www.bbc.com/news/technology-23030090][https://www.google.com/trends/2014/] 
53 Garbage In Garbage Out 
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technikai színvonalát messze meghaladóan, lehetőséget biztosítottak az elméleti kutatók számára 

modelljeik futtatására. Matematikusok, fizikusok, bonyolult anyagtudományi, időjárási, számelméleti, 

csillagászati problémák egész sorát oldották meg szuperszámítógépek segítségével. A 

szuperszámítógépek a mai napig létező konstrukciók 54 : használatuk azonban, központosított 

architektúrájuk miatt, továbbra is szűk kutatói csoportok kiváltsága. 

A tudás ilyen fokú centralizációja ellen, valamint azon tény felismerése által, hogy bizonyos problémák 

megoldására (ilyen pl. a fenntarthatóság kérdése is) nem optimális a központosított architektúra, 

hamar felmerült az igény olyan, olcsó elosztott rendszerű, nagy számítási kapacitású rendszerek 

fejlesztésére, amelyek mindenki számára könnyen elérhetők. Az ethernet hálózatok és az olcsó 

személyi számítógépek elterjedésével, tömegével jelentek meg először az ún. standalone desktop 

szimulátorok55, majd később az olyan általános célú eszközök, amelyek már hálózati kommunikációra 

is képesek voltak (pl. MATLAB, Mathematica)[I22, I23].  

A szimulációs rendszerek számos matematikai, nyelvi, és implementációs elvet követve az 

ezredfordulóra olyan mértékű változatosságot mutattak, ami gyakorlatilag ellehetetlenítette az egyes 

megoldások világhálón történő integrációját. Ezért az IEEE szervezete egy a szimulációs rendszerek 

szabványosítását célzó indítványt kezdeményezett, amelynek eredménye végül 2010-ben az IEEE 

1516-2010 Standard részeként HLA (High Level Architecture) néven [I24] vált ismertté. A HLA, nem 

más, mint egy olyan magas szintű szoftver-architektura leírás, amely biztosítja, hogy egy szimulátor 

(program)technikai kialakítása lehetőleg ne függjön annak matematikai elvi megvalósításától, a 

szoftver fedje el az elosztott hálózati kialakítást a modellezők elől, valamint hogy az egyes 

szoftverkomponensek újrafelhasználhatók legyenek. A HLA robosztus keretei lehetőséget adnak ún. 

szimulációs entitások szövetségének56 kialakítására, ami hálózatokon átívelően tudja biztosítani az 

adatforrások, és az operatív rendszerek platform-független kapcsolatait. 

A HLA standard az elosztott rendszerű szimulátorokat, az alábbiak szerint csoportosítja [Pan és mtsai. 

2007:984-992]: 

I. Hálózattal segített szimuláció (Grid-Facilitated Approach) – Ez az architektúra olyan 

szolgáltatásokat tartalmaz, amelyek valamilyen hálózati erőforrás segítségével segítik egy 

szimulációs modell, vagy annak számításigényes részének gyorsabb futtatását. 

                                                             
54 Jelenleg az IBM Blue Gene [http://www-03.ibm.com/systems/technicalcomputing/solutions/bluegene/] és a 
kínai [http://www.top500.org/system/177999] TIANHE-2 szuperszámítógépek rendelkeznek a legnagyobb 
(PetaFLOP/másodperces) számítási teljesítménnyel. Üzemeltetésükhöz kb. 15 MW energia szükséges. 
55 Általában a végfelhasználó számítógépén futtatott egygépes programok. 
56 Magyar szakirodalomban nem találtam megfelelőjét, így a „federate” kifejezést „szövetség”-nek fordítom. 
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II. Szerver oldali hálózati szimuláció (Grid-Enabled Approach) – Ebben az esetben olyan kliens-

szerver architektúráról beszélhetünk, ahol a kiszolgálói oldalon keresztül más HLA standard 

szimulációs rendszerekhez tudunk kapcsolódni. 

III. Hálózat orientált szimuláció (Grid-Oriented Approach) – Olyan szerver oldali hálózati 

szimuláció, ahol minden szimulációs szövetségen belüli és kívüli kommunikáció ún. web-

szolgáltatások57 által kerül megvalósításra. 

IV. Nem HLA IEEE 1516-2010 standard megoldások. 

A jelenleg ismert egyik legfejlettebb HLA keretrendszer az ún. SOHR (Service Oriented HLA RTI58) teljes 

egészében web-szolgáltatásokra épül. [I25] 

A web-szolgáltatások – mint a web elosztott rendszereinek legrugalmasabb építőkövei – alkalmasak a 

fenntarthatósági problémák modellezésére, mert: 

I. Közvetlenül emberi beavatkozás nélkül is (pl. ütemezve, vagy folyamatosan) képesek 

adatgyűjtésre (pl. automatizált mérőállomások, céges adatbázisok, szenzorok bekötésével). 

II. Képesek információ kinyerésére (számítások, lekérdezések révén). 

III. Az internet segítségével távoli adatbázisok és informatikai infrastruktúrák is igénybe vehetők 

szimulációk futtatására. 

IV. A nyers adatoktól az eredményekig bezárólag széleskörű, vagy éppen felügyelt hozzáférést 

biztosítanak minden érdekelt fél számára. 

V. Segíti tudós csoportok, az intézmények és állampolgárok, így a társadalom kommunikációját. 

Web-szolgáltatás alapú szimulátorok jelenleg három megvalósítási formát követnek: 

Az első az ún. klasszikus kliens-szerver architektúrájú szimulátorok (lásd 12. ábra). Ezekhez a 

szimulátorokhoz a felhasználók (biztonságos, titkosított csatornákon) a belső hálózaton, vagy 

interneten keresztül kapcsolódhatnak. A kiszolgálói oldal felhasználói interface kiszolgáló egysége 

teszi lehetővé a felhasználók számára a grafikus felület elérését, többnyire böngészőből elérhető 

formában. Ezen a felületen keresztül a felhasználók a szimulációk inicializálását (kezdeti 

paraméterekkel való feltöltését) végezhetik el, valamint megtekinthetik az egyes futtatások 

eredményeit, és az eseménynaplók bejegyzéseit. 

                                                             
57 A web-szolgáltatások, olyan web-kiszolgálón futó programok, amelyek egy URL-lel (webcímmel), valamint 
paraméterekkel (pl. egy lekérdezés) szólíthatók meg, és strukturált adatokat adnak vissza. Felhasználói felülettel 
általában nem rendelkeznek, így gép-gép kommunikációt közvetlenül is lehetővé tesznek. 
58 Run Time Environment – futtatási környezet 
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12. ábra: A klasszikus kliens-szerver architektúrájú szimulációs rendszerek felépítése59 

A szerveroldali szimulátor belső felépítését a felhasználók elől általában elrejti az ún. transzparens 

szoftverkialakítás: ilyenkor a szakemberek a modell felépítésére koncentrálhatnak, és nem kell 

törődniük azzal, hogy a szoftver egy konkrét hardveren, vagy esetleg elosztott rendszerben, többgépes 

szerver-klaszteren futnak. A 12. ábrán vázolt klasszikus kliens-szerver megoldásban, a futtatott 

dinamikus modellek, minden komponensükkel együtt, a kiszolgáló oldali szimulációs platformon 

foglalnak helyet. Ez azt jelenti, hogy ha a modell valamilyen (pl. statisztikai, céges, stb.) adatbázist 

használ, akkor azt a külső forrásból teljes egészében replikálni60 kell a rendszerbe. Ez nem praktikus 

                                                             
59 saját ábra 
60 Másolatot készíteni az eredeti adatbázisról 
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abban az esetben, ha az adatbázis gyorsan változik (online), vagy túl nagyméretű, vagy szenzitív 

adatokat tartalmaz (ilyenkor a migráció problémás lehet). Fontos megjegyezni, hogy a szimulációs 

modell bemeneti tudásbázisának nemcsak az adatbázis összetevője, hanem az adatinterpretációs61 

réteg, valamint az intelligens ügynökök62 további komponensei (pl. az adatok előfeldolgozását végző 

szoftverelemek, vagy a futás közbeni következtető és beavatkozó algoritmusok) is mind az adott 

szerveren, vagy transzparens szerver-klaszteren foglalnak helyet. Ebből az következik, hogy az 

adatnak, az adat értelmezésének, a teljes feldolgozási folyamatnak, egy helyen kell lennie, ugyanúgy, 

mint azoknak a kutatóknak, akik a szimulációs modelleket szintetizálják és integrálják. Ugyan a távoli 

bejelentkezés lehetőségével bizonyos földrajzi korlátok áthidalhatók, azonban a rendszer jól láthatóan 

centralizált kialakítású. Ha egy ilyen rendszerrel egy komplex légszennyezési, közlekedési modellt 

szeretnénk készíteni, akkor először minden érdekelt fél (hatóságok, közlekedési vállalat, meteorológiai 

szolgálat, statisztikai hivatal, stb.) vonatkozó adatbázisait meg kell szereznünk. Ezután az 

adatinterpretációs réteg elkészítéséhez fel kell kérnünk jó néhány kutató intézet, egyetem szakértőit 

szaktanácsadásra, akik adott esetben eltérő véleményen vannak bizonyos értelmezési kérdésekben. 

Természetesen biztosítanunk kell matematikusokat, informatikusokat és szimulációs szakembereket 

is, akik a szimuláció zökkenőmentes futtatásáért felelnek. A lista közel sem teljes, azonban 

szemléletes, és érzékelteti, hogy milyen nehéz a tudás integrációjának kérdése, főleg komplex 

interdiszciplináris modellek szintézise esetén.  

A 13. ábrán látható séma napjaink legelterjedtebb szimulációs szövetségi formáját mutatja. Ez 

tulajdonképpen a klasszikus kliens-szerver architektúra megsokszorozása az egyes funkciók mentén. 

Ebben az esetben a feltételezés az, hogy (közel) minden érdekelt fél rendelkezik saját klasszikus 

szimulációs rendszerrel és ezeket egy központi szimulációs rendszerben össze lehet kapcsolni. Így a 

globális modellek készítői közvetlenül a központi rendszerben dolgozhatnak, modelljeik egyes részei, 

azonban az érdekelt felek rendszerein futnak. Ez a tudásintegrációs forma leginkább az egyetemek 

kutatócsoportjai közti együttműködéshez hasonlítható.  

                                                             
61 Az adatbázisokból információt kinyerő algoritmusok. 
62 Olyan szimulációs algoritmusok, melyek valamilyen szabályozást, vagy mérést valósítanak meg a virtuális 
kísérlet folyamata közben, vagy adott esetben véletlenszerű beavatkozást visznek véghez a modellen, a valóság 
jobb közelítése, vagy valamilyen tranziens jelenség modellezése érdekében. 



 

73 

 

 

13. ábra: A klasszikus-kliens szerver architektúrájú szimulációs rendszerek dekompozíciója63 

Az ilyen megvalósítás ugyan rugalmasabb, mint a klasszikus eset, azonban továbbra is a centralizált 

megoldások hátrányait hordozza, ugyanis az a feltételezés, hogy minden szereplő rendelkezik kliens-

szerver architektúrájú szimulátorral, nem állja meg a helyét, valamint számos esetben ugyan a tudás 

központok rendelkeznek adattal és kompetenciával, de modellezési és szimulációs szakismerettel 

nem.  

                                                             
63 saját ábra 
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Az általános szimulációs keretrendszerek tekintetében a maximális rugalmasságot, a tudás legnagyobb 

fokú kapcsoltságát a 14. ábra szerinti megoldással lehet elérni. Ilyenkor az ún. számítási felhőben64 

olyan szimulációs rendszerelemek kapcsolódnak egymáshoz, amelyek önállóan is értelmes egységet 

alkotnak, és melyeket akár több rendszer is megszólíthat igény esetén. Egy ilyen felhő alapú 

szimulációs rendszerben pl. egy „adatinterpretációs web-szolgáltatást”, akár két teljesen eltérő 

modellen dolgozó felhő-ügynök is igénybe vehet, vagy lehetőség nyílik egy jól működő „következtető 

  

 

14. ábra: A számítási felhőben megvalósított szimuláció kívánt formája65 

                                                             
64  A cloud-computing elnevezés a számítási erőforrások (pl. hálózatok, szerverek, tárolók, alkalmazások, 
szolgáltatások) gyors és hatékony allokációját jelenti. [http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-
145.pdf] 
65 saját ábra 
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web-szolgáltatás” integrációjára több szimulációs modellbe is. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy nincs 

szükség központi szimulációs rendszerek építésére és fenntartására, hanem minden szereplő a 

szimulációs problémamegoldó metodikában arra tud koncentrálni, amihez a legjobban ért. A 

vállalatok a saját területükhöz, kereskedelmi és pénzügyi adatbázisaikhoz, önkormányzatok az 

adminisztrációs rendszerükben felhalmozott információhoz, kutató intézetek pl. a fejlett kiértékelő 

algoritmusokhoz, de egy ilyen rendszerbe könnyedén lehet integrálni automatikus mérések (pl. 

forgalomszámlálás, légszennyezettség, időjárási66, stb.) eredményeit is. További előny, hogy egy ilyen 

kialakítás rekonfigurálható, azaz igény esetén teljesen új szimulációs szövetségek alakíthatók ki. 

Véleményem szerint egy ilyen szimulációs rendszer-architektúra megteremtheti a fenntarthatósági 

kérdéskör legkomplexebb vizsgálatának technikai feltételeit, és lehetőséget biztosít az érdekelt felek 

lehető legszélesebb körének67 bevonásával történő problémamegoldásra. 

    

4.4.4.4.6666....    Fuzzy webFuzzy webFuzzy webFuzzy web----szolgáltatásszolgáltatásszolgáltatásszolgáltatás    

Értekezésem keretében röviden ismertetem az általam tervezett és implementált Fuzzy web-

szolgáltatást (továbbiakban FWS68), amely a felhő alapú szimulációs rendszerek univerzális részeként, 

a fenntarthatósági problémák modellezésére alkalmazható. A rendszer három megoldás előnyeit 

egyesíti magában: 

I. Az FWS relációs adatbázisba integrálható megoldás. A relációs adatbázisok táblák és a köztük 

fennálló egy-egy, egy-sok, és sok-sok kapcsolat alapján képesek az adatok tömeges tárolására. 

Belőlük egyszerű lekérdező nyelv (SQL, Structured Query Language) segítésével az adattáblák 

rekordjainak (sorainak) strukturált szelekciójával információ nyerhető ki [Codd 1990]. A 

relációs adatbázisok jelenleg a legnépszerűbb strukturáltan lekérdezhető adattárolási formák: 

feltehetően az állami, és vállalati adatok jelentős részét ebben a formában tárolják, ezért a 

FWS segítségével jelentős és lényegi adatkör érhető el. 

II. A fuzzy metodika [Zadeh 1965:338-353], mint soft-computing megoldás, széles körben 

használható módszertan: segítségével természetes nyelven alapuló szabályok segítségével 

hozhatunk komplex döntéseket, olyan esetekben is, amikor a modellünk bemeneteit nehezen 

                                                             
66 Magyarországon a legnagyobb felhő alapú időjárási portál az idokep.hu. 
67 Nemcsak az intézményi szint, de az egyén szintje is elérhető a metodika segítségével. 
68 Fuzzy Web Service 
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tudjuk „közös nevezőre hozni”. Ilyen esetek például környezet állapotának értékelése, vagy a 

sok érdekelt felet felvonultató komplex döntési helyzetek. A fuzzy rendszerek 

formalizmusának bevezetése L. Zadeh nevéhez fűződik, aki felismerte, hogy a valós világ 

dolgai nem mindig írhatók le „crisp” azaz éles halmazokkal. Ha például, az emberek 

magasságát kell besorolni az alacsony, középtermetű és magas kategóriákba, a kategóriák 

között nem húzható egyértelmű határ, hiszen pl. egy 168 cm-es ember adott közegben 

magasnak, máskor középtermetűnek, vagy alacsonynak számíthat. Ez a helyzet fokozottan 

fennáll a környezeti elemek, az ökoszisztémák, vagy társadalmi problémák vizsgálata esetén, 

ezért célszerű bevezetni egy olyan többértékű logikai metodikát, ami lehetővé teszi, hogy egy 

elemet akár több halmazhoz is hozzárendelhessünk. A leírás lényege, hogy a klasszikus 

halmazba tartozás vagy nem tartozás definícióját 34��� -t helyettesítjük egy ún. tagsági 

függvénnyel, 54���-el. 

 

 34��� = 6 1,    ℎ7 � 8 9 0, �ü�ö<=><                                                                 54��� 8 [0,1] 

15. ábra: A klasszikus és a fuzzy halmazba sorolás művelete69  

A tagsági függvény, 54��� a halmazba tartozás értékét hivatott kifejezni és – ellenben 34���-

el – 0 és 1 között bármilyen értéket felvehet. Természetesen egy elem több halmazhoz is 

tartozhat, adott esetben az „egyikbe jobban, mint a másikba”. Például a 168 cm-es emberünk 

inkább mondható átlagosnak vagy alacsonynak, mint magasnak.  

A fuzzy halmazokon ugyanazokat a műveleteket értelmezhetjük, mint a klasszikus halmazok 

esetén, és hasonlóan relációkat is képezhetünk. Egy általános (elsőrendű Sugeno-típusú) fuzzy 

reláció pl. a következőképp néz ki [Lantos 2002:32]:  

AB: ℎ7 �=>D><>�� �! >�><�ő 9!B  éG … éG �I >�><�ő 9IB  7���J ��KD><>��  >�><�ő LB!�! + ⋯ LBI�I +  LBO  K = 1, … , D.   
                                                             
69 saját szerkesztés 
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Az implikáció matematikai szabályai előírják a bemeneti elemek és a fuzzy halmazok alapján a 

kimenet fuzzy-halmazának tagsági függvényét, amelyből azután defuzzyfikációs módszerekkel 

(pl. az adott tagsági függvény alatti terület súlypontját véve kimeneti értéknek) 

meghatározható a számszerű („éles”) eredmény. 

III. Az FWS harmadik komponense az a webes csatolófelület, (Web Service Interface, WSI), ami 

lehetővé teszi, a távoli gépek adatcseréjét. Ez tulajdonképpen titkosításból, adatátviteli 

formátumokból és protokollokból áll. 

Az FWS sematikus működése a következő: 

I. A felhasználó ún. projekteket definiál, amelyek egy-egy szimulációs keretet jelentenek. 

II. A projekten belül, meg kell adni az ún. következtető gépet (inference engine), a be- és 

kimenetekkel, valamint szabályokkal együtt. 

III. Minden be- és kimenethez meg kell határozni a tagsági függvényeket. 

IV. Ezt követően a felhasználó egy adattáblában adatokat helyez el, vagy megadja, egy távoli 

gépen lévő tábla elérhetőségeit, ún. adatszálakon keresztül.  

V. Végül szintén adatszálakon keresztül meghatározzuk, hogy az FWS melyik lokális, vagy távoli 

adatbázis, melyik táblájába írja vissza az eredményeket. 

VI. A projekt elindítása után a bemeneti adatszál összes rekordjára elvégzi a rendszer a 

kiértékelést.  

Az FWS néhány technikai jellemzője: 

I. Az adattárolás Microsoft SQL 2014 relációs adatbázison történik [I26], az adatkezeléshez 

kapcsolódó alapvető függvények és eljárások T-SQL nyelven íródtak. Az adatbázisnak létezik 

10GB-ig ingyenesen használható verziója. 

II. A fuzzy kiértékelő motor, valamint a webes kommunikációs csatolófelület .NET Framework 

4.5.2 keretrendszeren C# programozási nyelven készült. 

III. A fuzzy motor és kommunikációs csatorna ún. CLR70 beépülőként, hitelesítői tanúsítvánnyal 

(certificate) telepíthető a relációs adatbázis-kezelő rendszer alá. 

IV. A program felhasznál spatial71 elemeket és függvényeket [I27]. 

V. A program jelenleg nem rendelkezik saját felhasználói felülettel, az adatbázis-kezelő 

alkalmazás saját menedzsment felületéről történik az adatbevitel (SQL Studio Management). 

                                                             
70 Common Language Runtime, a gépi kód és a magasszintű C# kód között elhelyezkedő köztes nyelv 
71  Olyan relációs adatbázisokban elterjedt bináris formátum, melynek segítségével különböző geometriákat 
(vonalakat, poligonokat, stb.) lehet hatékonyan tárolni, azokon gyors számításokat végezni. 
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VI. A számítási teljesítmény jelenleg egy két bemenetű és egy kimenetű fuzzy következtető gép 

esetén, be és kimenetenként három tagsági függvényt megadva, nagyságrendileg 40.000 fuzzy 

kiértékelés/perc72. 

 

16. ábra: Az FWS képernyőképe (tagsági függvények megjelenítése)73 

Az FWS lehetséges felhasználási területei lehetnek például: komplex környezetértékelési modellek 

készítése, közlekedési rendszerek monitorozása, társadalmi konzultációk megvalósítása, kiértékelése, 

térinformatikai, pénzügyi, intézményi rendszerek összekapcsolása. 

Összefoglalás: 

Megmutattuk, hogy az információ létrehozása energiabefektetéssel járó, entrópia csökkentő 

folyamat. Ezt követően termodinamikai alapokon rávilágítottunk az információ és a társadalmi tudás 

kapcsolatára, valamint arra, hogy a tudás halmazállapot-változásai társadalmi méretekben mindig 

energiaveszteséggel járnak. A Szilárd Leó által vázolt gondolat-kísérlet alapján összefüggésbe hoztuk 

az energiaveszteségeket az információ felszabadításának módjával, és rámutattunk, arra, hogy az 

emberi működés entrópia minimumának irányába történő elmozdulásához a tudásformák jobb 

kapcsoltságára van szükség. Bemutattuk a világháló szerepét a kapcsoltság javításában, valamint a 

tudás hatékony terjesztésében, így az aszimmetria feloldásában. Ismertettük a web-szolgáltatásokban 

rejlő lehetőségeket, különös tekintettel a felhő alapú szimulátorokra. Végül egy gyakorlati példán, a 

                                                             
72 2,2GHz Intel Core i7 processzor, 8 GB RAM 1333 Mhz-en, 256 GB SSD hardver feltételek mellett. 
73 saját ábra 
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relációs adatbázison implementált fuzzy web-szolgáltatáson keresztül mutattuk meg az elmélet 

kivitelezhetőségét. 

 

5. A RÉSZ5. A RÉSZ5. A RÉSZ5. A RÉSZ----EGÉSZ PROBLEMATIKÁJAEGÉSZ PROBLEMATIKÁJAEGÉSZ PROBLEMATIKÁJAEGÉSZ PROBLEMATIKÁJA    

„Ohó, álljunk csak meg. Ön azt mondja, a rögeszmém, 
hogy őrült vagyok. De hiszen tényleg az vagyok, az 

imént mondta. De hiszen akkor ez nem rögeszme, akkor 
az egy logikus gondolat. Tehát nincs rögeszmém. Tehát 

mégse vagyok őrült. Tehát csak rögeszme, hogy őrült 
vagyok, tehát rögeszmém van, tehát őrült vagyok, tehát 

igazam van, tehát nem vagyok őrült. Mégiscsak 
gyönyörű dolog a tudomány!” 

 
[Karinthy Frigyes] 

5.15.15.15.1....    Önmeghatározó rendszerekÖnmeghatározó rendszerekÖnmeghatározó rendszerekÖnmeghatározó rendszerek    

Ha visszagondolunk az első fejezet gödeli levezetésére, akkor világosan láthatjuk, hogy bármilyen 

rendszer, ami önreferenciális (saját magára vonatkozó), az axiómák bizonyos megválasztása mellett 

paradox is, hiszen az adott rendszerben léteznek olyan állítások, amelyek se nem bizonyíthatók, se 

nem cáfolhatók. Hraskó Péter a Bell-egyenlőtlenség74 sérüléséről írt cikkében, a kauzalitás kérdéseit 

taglalva ezt a következőképp fogalmazta meg: 

„A megismerési folyamat eredménye felfogásunkban spontán módon rendeződik el olyan különböző 

kategóriák szerint, mint a tér és az idő, vagy azok a determinációs formák, amelyekről az előzőekben 

annyi szó esett. A klasszikus fizika különböző ágai konkrét tartalmuktól függetlenül képesek úgy leírni 

az érvényességi körükbe tartozó jelenségeket, hogy közben nem kerülnek összeütközésbe ezekkel a 

kategóriákkal. Ennek valószínűleg az az oka, hogy az emberré válás folyamatában pont azok a 

kategóriák épültek be a tudatunkba valamilyen ma még teljesen ismeretlen módon, amelyek a 

valósággal harmonizálva rendezték össze az emberméretű klasszikus világban szerzett 

tapasztalatokat, és ezért túlélési értékük volt. 

Már a kvantumelmélet megalkotásának egészen korai periódusában felismerték, hogy ennek az 

elméletnek a szerkezete nem illeszthető be közvetlenül tudati kategóriáink keretei közé. Ezt a 

„kategoriális elégtelenséget" fejezi ki például a hullám-részecske dualizmus, vagy általánosabban az a 

tény, hogy egy adott mikroobjektumot különböző körülmények között csak különböző, egymásnak 

                                                             
74 Az Einstein–Podolsky–Rosen-paradoxonból levezetett egyenlőtlenség. A paradoxon a kvantummechanika nem 
teljességét volt hivatott demonstrálni. [http://www.drchinese.com/David/EPR_Bell_Aspect.htm] 
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ellentmondó képek segítségével tudunk intuitív módon magunk elé képzelni, annak ellenére, hogy a 

matematikai leírás ellentmondásmentes.” [Hraskó 1984:257-264] 

A kategoriális elégtelenség egészen bizonyosan fennáll az egyén és a kollektíva viszonyának 

értelmezése esetén is. Végezzük el a következő gondolatkísérletet: 

Adott egy falu, ahol a lakosok közül megválasztanak egy utcaseprőt. Az utcaseprő hivatalból kiszabott 

feladata, hogy minden olyan ház előtt tisztán tartsa a közterületet, ahol az adott ház tulajdonosa nem 

képes ellátni ezt a feladatot. A többi ház tulajdonosa – mármint aki képes a ház előtti utcaszakasz 

tisztán tartására (pl. nem ágyhoz kötött beteg stb.) – a rendelet szerint maga köteles ezt a feladatot 

elvégezni. A megoldást akár még megfelelőnek is gondolhatnánk, hiszen egyfajta kiegészítő 

(komplementer) módszer, ami relatíve energia-hatékony: mindenki teszi a dolgát, ahol pedig segítség 

kell, ott rásegítünk egy kevés energiabefektetéssel. A megoldás azonban nem tökéletes, mert 

magában hordozza a felelősség meghatározhatatlanságát. Ki takarítja ugyanis az utcaseprő háza előtti 

utca szakaszt? Az utcaseprő képes ellátni a feladatát (hiszen ezért ő az utcaseprő), ezért saját magának 

kellene ellátni a feladatát, viszont az utcaseprő csak olyan házak előtt takaríthat, ahol a tulajdonos 

nem képes ellátni ezt a feladatát, tehát az utcaseprő nem takaríthat a saját háza előtt. Ez a példa az 

ún. Russel-paradoxon (vagy közismertebb nevén borbély-paradoxon) egy változata.  

A Russel-paradoxon az ún. logikai paradoxonok 75  családjába tartozik (ellenben pl. a hazug-

paradoxonnal 76 [Sainsbury 2012:150]), ami szemantikai paradoxon 77  és azok közül is gyenge 

paradoxonnak minősül, mivel az axiómák kismértékű megváltoztatásával feloldható az ellentmondás. 

Például, ha azt a szabályt hozzuk, hogy „az utcaseprő a saját háza előtti területet mindig köteles tisztán 

tartani”, akkor ezzel a záradékkal kezelhetővé tettük a problémát. A paradoxon alapvetően a „naív 

halmazelmélet” hiányosságai, az önmagát tartalmazó halmazok hivatkozásai miatt jöhetett létre. 

Később a matematikusok a Zermelo-Fraenkel halmazelmélet, majd az ún. NBG (Neumann-Bernays-

Gödel) osztályelméletek [Kristóf 2015/I:3] megalkotásával létrehoztak olyan matematikai 

koncepciókat, amelyekben ez a paradoxon már nem lép fel, azonban ezek mind a nemteljesség hatálya 

alá tartozó elméletek. Számunkra viszont ezek a matematikai eredmények kevéssé megnyugtatók, 

hiszen pl. a társadalmi rendszerek esetén nem mondhatjuk meg egy rendszernek, hogy az halmaz, 

vagy osztály („jól viselkedő halmaz”) [Sainsbury 2012:164] legyen, hiszen a társadalmi rendszerek 

                                                             
75„Logikai ellentmondáson (másnéven: antinómián, paradoxonon) azt a tényállást értjük, amikor egy elmélet 
valamely kijelentése a tagadásával együtt igaznak bizonyul az adott elméletben.” [Kristóf 2015/II:5] 
76 „Ez a kijelentés hamis.” 
77  „Szemantikus paradoxonnak nevezünk minden olyan logikai ellentmondást, amelynek az oka valamilyen 
fogalom értelmezésével kapcsolatos.” [Kristóf 2015/II:5] 
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között sok ún. önszerveződő is van, akik akár több csoportból is állhatnak. Ilyenkor a rész-egész 

paradoxont lehetetlen hatékonyan feloldani. 

Az utcaseprő példája viszonylag tét nélküli példa, hiszen egy rövid utcaszakasz tisztaságának kérdése, 

valószínűleg az összrendszer energiahatékonyságát figyelembe véve nem jelent akkora problémát, 

azonban ha átvezetjük a rész-egész paradoxont egy kicsit komplexebb társadalmi problémára, 

könnyebben megérthetjük a kérdés súlyát. 

Képzeljünk el egy társasházat, ahol a tulajdonosok a lakásuk alapterületének arányában fizetnek közös 

költséget (könnyű elképzelni, szinte minden társasház így működik), ezt az alapító okirat foglalja 

magában, amit csak a lakók száz százalékának a hozzájárulásával lehet megváltoztatni. Tegyük fel, 

hogy a lakók anyagi helyzete eltérő: vannak kisnyugdíjasok, vannak jól kereső aktív korúak, és vannak 

olyanok, akik bejelentett jövedelemmel nem rendelkeznek (pl. jelenleg munkanélküliek). Tegyük fel, 

hogy egy lakó, aki jelenleg munkanélküli, korábban rendelkezett rendszeres jövedelemmel, így 

hitelképes is volt, lakását pedig jelzálog alapú kölcsönre vette. A kölcsön felvétele óta azonban a 

kedvezőtlen ingatlanpiaci változások miatt, a lakása piaci ára már nem nyújt fedezetet a felvett hitel 

összegére. A lakó továbbra is törleszti a hitelét a kevés, nem bejelentett jövedelméből (a bank 

szemében jó adós), azonban nem fizeti a közös költséget. Csak hogy ne legyen ennyire egyszerű a 

példa, tételezzük fel, hogy a közös költség tartalmazza a közös vízhasználatot (pl. egy udvari kút 

formájában), a lakók pedig, néhány kivételtől eltekintve rendelkeznek vízórával (mellékmérővel). 

Történetesen az adósságot felhalmozó lakónál nincs vízóra felszerelve, így nem tudjuk a fogyasztását 

mérni, azonban a ház főmérőjén, minden hónapban leolvasható a mellékmérők és a főmérő által 

mutatott mennyiség különbsége, ami igen jelentős. A közös képviselő minden évben, az elszámolás 

készítésekor úgy határozza meg a közös költséget, hogy a közös vízhasználatot arányosan szétosztja a 

nem-vízórás lakások között, mivel azonban egy lakó nem fizet, ezért az ő fogyasztását is a többi lakó 

között kell szétosztani, ugyanis a vízművek felé nem lehet tartozása a társasháznak (korlátoznák a 

szolgáltatást). Persze felmerülhet, hogy a tartozást jelzálog formájában terheljük az ingatlanra, de ez 

úgyis hasztalan lenne, mivel a tulajdoni lapon a bank bejegyzése áll az első helyen. A vízkorlátozás az 

adott lakásban felmerülhet, de nem minden esetben kivitelezhető technikailag, továbbá egy bizonyos 

mértékű alapellátást (vízhez való alapjog) mindenképp biztosítani kell. A lakó nem költöztethető ki, az 

ingatlan esetleg egy eszközkezelő cég tulajdonába kerülhet, de mint minden ilyen jogi procedúra, ez 

is évekig elhúzódhat. A társasházi alapító dokumentumot pedig nem lehet megváltoztatni, mert az 

adott lakó nem járul hozzá. A kör bezárult. 
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Ha megfigyeljük a példa paradox jellegét, könnyen észrevehetjük, hogy a rész (lakók) és az egész 

(társasház) halmazok viszonya egy, számunkra teljesen elfogadott, sőt szinte normának tekinthető 

kiindulásból (pl. négyzetméter alapú költségviselés, a lakók saját érdekeinek védelme: ne legyen 

tartozásuk a szolgáltató felé, stb.) a lakók számára is elfogadhatatlan helyzetet eredményezett. Ha 

tovább sarkítjuk a helyzetet, elgondolhatjuk, mekkora felháborodást váltana ki az, ha tegyük fel, az 

egyik kisnyugdíjas nem fizet közös költséget. Ekkor viszont mivel a kisnyugdíjas rendelkezik 

jövedelemmel, a társasház kérheti a tartozás letiltását a nyugdíjából. Ekkor a kisnyugdíjas megélhetése 

kerül veszélybe. Különösen érdekes jogi helyzetek sorát tudnánk még előállítani, pl.:  

I. a nem fizető lakónál egy fürdőszobai csőtörés következtében az emeletek közti födém 

szerkezet elkorhad, leszakad, történetesen pont a kisnyugdíjas lakóra 

II. az olyan szerkezeti felújítások, amelyek technológiailag bonthatatlan egységet jelentenek, pl. 

tetőgerendák felújítási alapból történő finanszírozása növeli a nem fizető lakó ingatlanának 

értékét 

III. a nem fizető lakó történetesen a kisnyugdíjas gyermeke, unokája, stb. 

Hogy mennyire abszurd, az élettől távol álló a fenti példa, mindenki döntse el maga, azonban tény, 

hogy számos ponton a társadalmunk ugyanilyen elvek mentén működik. A négyzetméter arányos 

költségviselést például sokszor megoldásként emlegetjük környezeti javak „szűkösségének” 

kifejezésében, lásd ökológiai lábnyom [Csutora 2011:7], de ugyanilyen analógia lehet a társasházi 

alapító okirat és pl. az alapvető emberi jogok hasonlatossága. A többi folyamat tulajdonképpen olyan 

fogalmak közvetlen és természetes következménye, mint pl. az időbeli változások (ingatlan 

értékcsökkenése), vagy a mérés metodikájának anomáliája (vízóra hiánya), a hitel által okozott 

prioritási probléma (időparadoxon), valamint a szolgáltatás megszokott színvonalának 

lecsökkenésétől való félelem (a fizető lakók részéről). Ezek olyan kulcsszavak, amelyek nemcsak a 

társasház, de a gazdaságunk, társadalmunk működését is alapvetően meghatározzák. Ha pedig arra 

gondolunk, hogy míg egy társasházból adott esetben (hosszas jogi procedúra után) ki lehet lakoltatni 

a renitens lakót78, addig ezt a Földünkről nem tehetjük meg, ugyanis nincs hova: ekkor válik világossá 

a rész-egész paradoxon morális kérdéseket feszegető mélysége. 

                                                             
78  A fenntarthatóság értelmezésében ez nem a pénzbeli hozzájárulás hiányát jelenti, hanem a környezeti 
erőforrások felelőtlen használatát 
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A társadalom – mint egyének valamilyen szempontrendszer szerinti összessége – a fentiek értelmében 

„kategoriálisan elégtelen” fogalom. Vizsgálata csak alrendszerein (részhalmazain) keresztül 

lehetséges, ott is csak szűk keretek között. 

Értekezésemben a rész-egész paradoxonnak talán az egyik legegyszerűbb formájára mutatok példát, 

mégpedig az egyén tervezett cselekvése és a valós interakciója közti bizonytalanság bemutatásával, a 

csoportos viselkedések egy új szimulációs metodikájának, a Kiterjesztett Tudás Attribútumú Petri 

Hálók koncepciójának bemutatásával. 

 

5.25.25.25.2....    Részecske alapú modellezés lehetőségeiRészecske alapú modellezés lehetőségeiRészecske alapú modellezés lehetőségeiRészecske alapú modellezés lehetőségei    

A fizikai valóságot legjobban közelítő modellek megtalálása mindig is kutatások központjában álló 

kérdés volt. A múlt században számos szimulációs módszertant fejlesztettek ki klasszikus analitikus 

megoldásokra, statisztikai megközelítésre, vagy éppen soft-computing technikákra alapozva. Ezek a 

módszertanok többségében egy-egy jól definiált probléma megoldására alkalmasak, azonban 

általános célú, összetett rendszereket, magas absztrakciós szinten leíró modellek készítésére nem 

optimálisak. Az általános célú modellezéshez ugyanis, olyan metodikák szükségesek, amelyek képesek 

a bonyolult matematikai koncepciókat természetes módon integrálni az emberi fogalmak, a 

természetes nyelvek segítségével. A valóság egyik legtermészetesebb leképezését a Petri Hálók (PH) 

koncepciója biztosítja. [Petri 1962] 

A Petri Hálók tulajdonképpen egy teljesen elemi fizikai leírási elvet követnek olyan fogalmakkal, mint: 

I. Helyek (Places) – bármilyen fizikai (pl. ország, település, lakás, stb.), vagy virtuális hely (pl. 

bankszámla, adathordozó, stb.). 

II. Tokenek (Tokens) – olyan (modellen belül helyváltoztatásra képes) mobil entitások, amikhez 

általában valamilyen jelentést rendelünk: pl. a token reprezentálhat anyagot, energiát, 

élőlényt, információt, vagy éppen pénzt. A tokenek minden esetben a számukra megfelelő 

típusú konténerekben (tárolókban) helyezkednek el. 

III. Tranzakciók (Transitions) – olyan szabályok, amelyek a tokenek létrejöttét és megszűnését 

írják le térben és időben (melyik helyen, mikor és mennyi token keletkezik és pusztul el). A 

szabályok általában valamilyen statikus (modell futása során nem változó) tudást 

reprezentálnak, például: fizikai törvényeket, gazdasági, vagy jogi szabályozásokat, vállalati 

működést stb. 
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Néhány esetben a Petri Hálók leíró ereje nem bizonyult elegendően rugalmasnak, ezért a 

strukturáltabb modellezés érdekében az eredeti koncepcióhoz számos kiegészítést javasoltak. Ilyenek 

például:  

I. a negált logikai működés megengedése, ami Turing-gép79 erejűvé tette az eredeti metodikát 

(Inhibitoros Petri Hálók) [Jávor 2000:55] 

II. több fajta mozgó entitás egyidejű megengedése a modellben (Színezett Petri Hálók) [Dey és 

mtsai. 2006:169-193][Jensen és mtsai. 2007:213-254] 

III. sztochasztikusan késleltetett token-áramlás (Sztochasztikus Petri Hálók) [Balbo 2002] 

IV. a valós világ hierarchikus interpretációját jobban követő leírás (Objektum Petri Hálók) [Jensen- 

Rosenberg 1991] 

V. vagy többértékű logika szerinti szabályok megengedése (Fuzzy Petri Hálók)[Pavliska 2006]. 

A diszkrét szimulációs problémamegoldó metodika azon területein, ahol statikus, vagy mobilis 

tudásbázis használata vált szükségessé úgy, mint flexibilis gyártósorok [Jávor 1993:5-12], 

betegirányítási rendszerek [Peimann 1988:17-22], vagy intelligens közlekedési hálózatok modellezése 

esetén [Jávor-Szűcs 1998:13-21][Balaji-Srinivasan 2010:43-51], felmerült az igény újabb koncepciók 

kidolgozására. Ez vezetett a Tudás Attribútumú Petri Hálók (TAPH) bevezetéséhez [Jávor 1993:5-12]. 

Erre az időszakra tehető a szimulációs metodikában az ún. ügynökök (démonok vagy ágensek) 

megjelenése is, amelyek a statikus következtető gépek és a mobil tudásbázisok kapcsolatát 

teremtették meg [Jávor 1992:283-296]. Az ügynökök tulajdonképpen nem mások, mint olyan 

algoritmusok, amelyek determinisztikusan, vagy véletlenszerűen beavatkoznak a szimulációs modell 

működésébe, valamilyen szabályozás megvalósítása, vagy a valóság véletlenszerű eseményeinek 

imitálása céljából. [Jávor 2006:151-155]. Ezek a matematikai megoldások általánosan növelték ugyan 

a Petri Hálók leíró erejét, azonban a mobil intelligens entitások implementációját nem, vagy csak 

nehézkesen tették lehetővé. 

Az általam bevezetett és bemutatni kívánt metodika, a Tudás Attribútumú Petri Hálók egy olyan 

kiterjesztését taglalja, ami a tokenek, mint mobil részecskék intelligenciával való felruházását teszi 

lehetővé.  

A Kiterjesztett Tudás Attribútumú Petri Hálók (KTAPH) tulajdonképpen a TAPH-k és az ügynökök 

előnyös tulajdonságait – a struktúrált tudásbázist és a mobil következtető gépek rugalmasságát – 

                                                             
79 Olyan absztrakt automata, mely segítségével algoritmizálható eljárások kivitelezhetők. (ilyen pl. a számítógép) 
[Moore 1954:50] 
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integrálják egyetlen metodikába, a Petri Hálók legfontosabb tulajdonságának, a konfliktushelyzetek 

leíróképességének megőrzése mellett. A KTAPH mószertan lehetőséget nyújt olyan döntési terek 

vizsgálatára, ahol a modell szereplőinek döntései konfliktushelyzetbe kerülnek egymással, valamint 

környezetükkel, így a szándék és a valós cselekvés kimenetele között eltérés mutatkozik. Ez a működés 

megfelel a valóságnak, hiszen a döntéseink érvényre juttatása számos esetben bizonytalan. A 

metodika segítségével, a fenntarthatósági modellek tekintetében vizsgálhatók olyan esetek, 

amelyeknél a fenntarthatósági gyakorlat megvalósulása jelentősen eltér az egyéni vagy a csoport 

preferenciáitól. Ilyen alkalmazási lehetőségek pl.: 

I. Az egyének külön-külön környezettudatos viselkedést mutatnak, azonban ez a csoportos 

viselkedésben nem érhető tetten. Az ilyen szituációk okainak megértése. 

II. Egymásnak ellentmondó (pl. gazdasági-környezeti) kritériumok egymásnak feszülése a 

csoportos döntéshozatalban. 

III. Társadalmi-környezeti érdekvédelmi szervezetek hatékonyságának vizsgálata. 

IV. Környezeti marketing (pl. ökocimkézés hatása a vásárlási szokásokra). 

V. Környezeti programok megvalósulásának nyomonkövetése a döntéshozataltól a 

megvalósulásig. 

Néhány egyéb felhasználási terület lehet: 

I. Közlekedési modellek, ahol az úthálózaton mozgó entitások közledési döntéseit belső és külső 

tényezők befolyásolják. 

II. Logisztikai problémák (intelligens áruelosztás). 

III. Harctéri szimuláció: (kommunikációs csatornáktól elszakított) műveleti egységek 

információhiányos helyzetekben való mozgásának modellezése. 

A KTAPH-k a szándék-cselekvés bizonytalanságot leíró erejét az ún. Token Következtető Gép 

Attribútumnak (Token Inference Engine Attributes, képletekben TIEA) köszönheti, amely egy normál 

döntési algoritmus mozgó entitáshoz való rendelését jelenti attribútum formájában. Egy token 

attribútumai alatt azokat a tulajdonságokat értjük, amelyek halmaza (adott esetben egyértelműen) 

meghatározza, leírja a tokent. A token attribútumai lehetnek szövegesek (pl. név, minőségi jellemzők), 

numerikusak (pl. életkor, mennyiségi jellemzők), lehetnek összetett adatformák (pl. cím), lehetnek 

tudásbázisok (pl. térkép, vagy gráf (fa)struktúra, szervezeti hierarchia). Jelen esetben a KTAPH Token 

Következtető Gép Attribútuma is egy attribútumtípus, ami a döntési algoritmusokat takar. Egy adott 

modellszereplő több ilyennel is rendelkezhet (ezek a különböző élethelyzetekre érvényes döntési 
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stratégiák), és ezeket a szituációtól függően eltérő valószínűséggel veti be. Ez a megoldás hasonló a 

mobil-ügynök hálózat megoldáshoz [Kusek és mtsai. 2015], azonban a KTAPH esetén a Petri Hálókba 

történő integráció jóval rugalmasabb környezetet biztosít, olyan szimulációs kísérletekhez, ahol a 

hálózat kapcsolatait futás közben módosítani kell, vagy a mobil intelligens entitásokon valamilyen 

műveletet kell végrehajtani, pl. módosítani kell egy ügynök viselkedési stratégiáin.  

A klasszikus több ügynökös rendszerekkel (Multi Agent Systems, MAS) [Fortino-Russo 2012:608-

624][Sun 2006][Russel-Norvig 2003] ellentétben – ahol a tudásbázis és intelligencia statikus modell 

csomópontokhoz kötött – a KTAPH esetében a döntési algoritmusok a tokennel együtt mozognak, így 

azon túl, hogy jobban közelítik a valóságot, segítik a párhuzamos rendszereken történő szimuláció 

kivitelezhetőségét is. Egy KTAPH alapú rendszernek például nem okoz gondot a 4.5. fejezetben tárgyalt 

web-szolgálatás alapú kommunikáció megvalósítása. Az egyes szervereken futó modellek szereplői 

számára a modellszegmensek, mind adat, mind pedig a döntési algoritmus tekintetében átjárhatók: 

pl. egy komplex közlekedési szimuláció egyik szereplője (egy gépjármű és intelligens vezetője, 

tudásával és döntési algoritmusaival együtt) át tud kerülni az egyik város közlekedési modelljét futtató 

szerverről, egy másik város szimulációját futtató szerverre (pl. a két várost összekötő autóút (hálózat) 

révén). Ez jobb terheléselosztást biztosít, a központosított ügynök megoldásokkal [Cao és mtsai 

2003:127-138] szemben, és továbbá erősíti azt a dekompozíciós elvet, hogy az egyes modellrészek 

mindig a legmegfelelőbb helyen kerüljenek megvalósításra (pl. ahol a modell megalkotására 

szakértelem áll rendelkezésre). 

A KTAPH kvázideterminisztikus működését az alábbi lépéseken keresztül valósítja meg: 

I. Minden token az őt körülvevő PH egy valamilyen sugarú környezetét ismeri (ez az ún. tudás 

attribútum: pl. egy ember a lakhelyéhez közel eső utcákat, vagy a szakmáját érintő szabályokat 

ismeri, stb.). Természetesen több ilyen tudás térkép is készíthető, eltérő nagyságú ismert 

környezettel. Lehetséges ún. globális tudás térkép készítése, ahol helytől függetlenül adatok 

érhetők el (pl. internet, média, mint globális közvetítő). 

II. A token rendelekezik saját leíró attribútumokkal: pl. numerikus, szöveges, egyéb formában, 

amely jellemzi őt a modellben. 

III. A token egy, vagy több Token Következtető Gép Attribútumot is hordoz magával, ami az adott 

környezetéből vett információk és a saját attribútumok alapján valamilyen döntési 

mechanizmust jelent. A token minden szimulációs lépésben meghozza a döntését. 

IV. A token döntése több hatást eredményezhet: pl. saját attribútumainak, vagy a környezetében 

lévő helyek attribútumainak módosítása, vagy ún. „mozgási szándék”, azaz arra irányuló 
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döntés, hogy saját maga egy a környezetében lévő másik helyre (olyanra, amelyik elérhető a 

jelenlegi tartozkodási helyéről) – átkerüljön. Ezt a mozzanatot „mozgásnak” hívjuk (annak 

ellenére, hogy a szigorú Petri Háló terminológiában a tokenek, nem mozognak, hanem 

megszűnnek, majd más helyeken újak keletkeznek). A mozgás ilyen értelemben a token 

„klónozása” egy másik helyen. 

V. A tokenek a mozgásukat csak közvetítő eszközök segítségével tudják elvégezni. Ezek a 

klasszikus tranzakciók.  

VI. A tokenek döntéseiket tehát a tranzakciókkal közlik, és ezek a döntések bekerülnek egy véges 

kapacitású kvázideterminisztikus sorba (queue). Nyilvánvalóan nem minden szándék kerül be 

a sorba, és így nem mindegyik kerül kiértékelésre, lesznek olyan szándékok, amelyek az adott 

szimulációs lépésben nem jutnak érvényre. Ezt a sort a szándékok tárolójának hívjuk. A 

szándékok tárolójában lehetséges a prioritás szerinti átrendeződés, vagy véletlenszerű 

módosítás is (ez hasonlít a genetikus algoritmusok kiválasztási, és mutációs eljárásaihoz). 

VII. A szándékok tárolójában megmaradt szándékok kiértékelésre kerülnek, és ennek megfelelően 

a következő szimulációs lépésben bekövetkezik a tokenek mozgása, valamint a modell 

különböző változóinak újraszámolása. 

Mivel KTAPH a TAPH kiterjesztései, és a két leírás korábban nem rendelkezett egységes formális 

leírással, ezért először a TAPH, majd a KTAPH definícióit ismertetem az általam kidolgozott 

(halmazelméleti alapokon nyugvó) egységes jelölőrendszer segítségével. 

 

5.2.1. Tudás Attribútumú Petri Hálók (TAPH)  
[Jávor 1993] 

 

A TAPH matematikai koncepcióját Jávor András mutatta be 1993-ban. A metodika elsőként a flexibilis 

gyártósorok modellezésénél került alkalmazásra, ahol a probléma komplexitása már meghaladta az 

„egyszerű” Petri Háló kiterjesztések leíró erejét. A modell segítségével hatékonyan lehetett a 

gyártósoron mozgó entitások (munkadarabok) egyes munkafázisait nyomonkövetni, ezáltal lehetővé 

vált a teljes rendszer erőforrás-ütemezése, optimálizálása. 

A TAPH-k a Numerikus Petri Hálók kiterjesztését valósítják meg olyan formában, hogy közben 

rendelkeznek az Inhibitoros, Színezett, Sztochasztikus, és Objektum Petri Hálók előnyös 

tulajdonságaival. 
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A TAPH (Knowledge Attributed Petri Net, képletekben: KAPN) a formális leírás szerint így adható meg: 

QR4"S = �22, 2, $T, 2A, UV, WV, Q9O, XY�                                                      �1�  

22 = Z ��B[[
B[[\+]
B[[^!                                                                            �2� 

TT a tokentípusok (Token Types, képletekben: TT) véges halmazát reprezentálja ittmax számú maximális 

tokentípussal, és 

2 = Z �B[
B[\+]
B[^!                                                                            �3� 

 

T a tokenek (Tokens, képletekben: T) véges halmazát jelenti itmax elemmel. �2 ∩ 22 = ∅� 

 

�B[ = b22c$dB[ , 2edT9cB[ , 2�9B[ , 2f9B[ , 2X9B[g                                     �4� 

 

A �B[  token egy (rendezett) 5-ös, hozzárendelet tokentípussal 22c$dB[ ∈ 22  és hozzárendelt 

tokenkésleltetéssel 2edT9cB[ ∈  ℕO. 

2�9B[ = Z 2�9B[B[k+
B[k+\+]l[

B[k+^O       ,         2f9B[ = Z 2f9B[B[m+
B[m+\+]l[

B[m+^O      ,    2X9B[ = Z 2X9B[B[n+
B[n+\+]l[

B[n+^O              �5� 

 

A token szöveges attribútumai (Token String Attributes, TSA), numerikus attribútumai (Token Numeric 

Attributes, TNA) és tudás attribútumai (Token Knowledge Attributes, TKA) szintén az 5-ös részeit 

képezik. 

$T = Z p�B,q
B,q\+]
B,q^!                                                                             �6� 

PL (Places) a helyek véges halmazát jelöli, iplmax az összes helyek száma. �$T ∩ 2 = ∅� éG �$T ∩ 22 = ∅� 
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p�B,q = stWf2B,q , t9$B,q , edT9cB,qu                                                      �7� 

A p�B,q helyet egy 3-mas írja le. 

tWf2B,q = Z tWf2B,qB[[
B[[\+]
K��=1                tWf2B,qB[[ ⊆ 2      , 7ℎ��                     �8� 

tWf2B,qy
B[[y ∩  tWf2B,qz

B[[z = {tWf2B,qy
B[[y  ⇔ bK}}y = K}}zg éG bK(~y = K(~zg  ∀ sbK}}y , K(~yg, bK}}z , K(~zgu − J> ∈ ℕ�

∅ �ü�ö<=><  

 

tWf2B,q  a p�B,qhely ittmax számú különböző tokentípus szerinti tokentárolóit jelöli.  

A tokenek eloszlását, az ún. „marking”-ot a TAPH-ban (MA) a következő egyenlet írja le: 

Q9 = Z Z tWf2B,qB[[
B,q\+]
B,q^!

B[[\+]
B[[^!         .                                                     �9� 

MA0 a kezdeti markingot jelöli (a szimuláció kezdetekor t=0). 

A ��B[[  tokentípusú tokenek késleltetését figyelembe véve a p�B,q helyen tokenek effektív halmaza μB,qB[[  

(azok, akik a következő szimulációs lépésben műveletekben vehetnek részt) a következő formulával 

adható meg: 

 μB,qB[[ ⊆ tWf2B,qB[[        ,    7ℎ��       ∀ �B[ ∈ μB,qB[[ − J>        2edT9cB[ = 0                         �10� 

 

 

A p�B,qhely ittmax különböző tokentípusára vonatkoztatott kapacitása, és késleltetése: 

t9$B,q = Z t9$B,qB[[
B[[\+]
K��=1     ,   7ℎ��       t9$B,qB[[ ∈  ℕO                                      �11� 

edT9cB,q = Z edT9cB,qB[[
B[[\+]
K��=1   ,   7ℎ��     edT9cB,qB[[: 22 × $T → ℕO       .                 �12� 
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TR a tranzakciók véges halmaza (Transitions) itrmax elemmel. �2A ∩ 2 = ∅� éG �2A ∩ 22 = ∅� éG �2A ∩$T = ∅� 

2A = Z �JB[�
B[�\+]
B[�^!                                                                             �13� 

ahol 

�JB[� = b2AUB[� , 2AWB[� , UtB[� , WtB[� , e2B[� , t2B[� , 2t, 2WB[�g                                     �14� 

 

reprezetálja az itr-ik tranzakciót, mint 8-ast, ami áll a: tranzakció bemeneteiből (2AUB[� ), tranzakció 

kimenetekből (2AWB[�), bemeneti feltételekből (UtB[�), kimeneti feltételekből (WtB[�), token elimináló 

műveletekből (e2B[�), token készítő műveletekből (t2B[�), tranzakció feltételekből (2tB[�), és tranzakció 

műveletekből (2WB[�) 

 

2AU = Z 2AUB[�
B[�\+]
B[�^!       ,        2AUB[� = Z 2AUB[�,B[�l

B[�l\+]l[�
B[�l^!                                         �15� 

   2AW = Z 2AWB[�
B[�\+]
B[�^!      ,      2AWB[� = Z 2AWB[�,B[��

B[��\+]l[�
B[��^!                                      �16� 

A TAPH globális halmazait véve: a tranzakció bemenetek (TRI), a tranzakció kimenetek (TRO) a 

bemeneti függvények (IF) és kimeneti függvények (OF) a következőképp alakulnak: 

 

UV: 2AU → $T                                                                                 �17� 

WV: 2AW → $T                                                                                �18� 

 

IF meghatározza azokat a helyeket, ahova a tranzakicó bemenetek kapcsolódnak. (pl. UV�2AU�,!� =
�p� � azt jelenti, hogy a harmadik tranzakció első bemenetére a második hely pl. p�  kapcsolódik). OF 

meghatározza, hogy mely helyek kapcsolódnak a tranzakció kimeneteire. 



 

91 

 

A bemeneti feltétel UtB[�  olyan feltételek halmaza, amelyek a megfelelő tranzakció bemenetekhez 

tartozó bemeneti helyeken a megfelelő típusú token mennyiségi meglétét ellenőrzik: 

 UtB[� = Z Z UtB[�,B[�lB[[
B[[\+]
B[[^!

B[�l\+]l[�
B[�l^!                                                            �19� 

 

UtB[�,B[�lB[[ :  s2AUB[�,B[�l , ��B[[ , 2�AB[�,B[�lB[[ u  ⟹   �μB,qB[[ � ≥ 2�AB[� ,B[�lB[[   , p�B,q =  UVb2AUB[�,B[�lg      
 2�AB[�,B[�lB[[ ∈ ℕ�                                                                   �20� 

 

2�AB[�,B[�lB[[  azt a küszöbértéket jelenti, ami az K}�-ik tranzakció K}�B-ik bemenetén az K}}-ik tokentípusú 

tokennek azt a minimális mennyiségét fejezi ki, ami ahhoz kell, hogy tranzakció „tüzeljen”, azaz 

tokeneket szüntessen meg és újakat hozzon létre.  

Az itr-ik tranzakció tüzelésének feltétele, hogy minden tranzakció bemeneti feltétele teljesüljön, 

minden tokentípusra.  

 

UtB[� = K�7�   ⟺     7���J    UtB[�,B[�lB[[ = K�7�         ∀ �K}�B , K}}�  >G>�é<                                     
 7ℎ�� K}�B ∈ �1 … K}�B�'#l[� �   éG   K}} ∈ �1 … K}}�'#l[��                                     �21� 

 

A tokenelimináció művelete (Destroy Token, DT) módosítja a tokenek halmazát tWf2B,qB[[  –t a tranzakció 

bemeneti helyén (2AUB[�,B[�l� , mégpedig úgy, hogy 2�AB[�,B[�lB[[  mennyiséget kivon a ��B[[   típusú tokenek 

mennyiségéből.  ′tWf2B,qB[[  jelenti K(~-ik hely  tartalmát (K}} tokentípusra vonatkozóan) miután a e2B[�,B[�lB[[  

művelet végrehajtásra került. 

e2B[� = Z Z e2B[�,B[�lB[[
B[[\+]
B[[^!                                                                �22�

B[�l\+]l[�
B[�l^!  
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e2B[�,B[�lB[[ : 2AU × 22 ×  ℕ� → 2                                                                �23� 

′tWf2B,qB[[ ≝ e2B[�,B[�lB[[ s2AUB[�,B[�l , ��B[[ , 2�AB[�,B[�lB[[ u =  tWf2B,qB[[  \
�
�� Z �B�

-)�l[�,l[�ll[[

�^! �
�� , p�B,q =  UVb2AUB[�,B[�lg 

 , 7ℎ��  22c$dB� = ��B[[                                                                     �24� 

A kimeneti feltételek (OC) megvizsgálják, hogy a token létrehozó művelet képes-e a kimeneti helyeken 

létrehozni a műveletben megadott mennyiségű tokent (figyelembe véve a kimeneti hely adott 

tokentípusra vonatkozó kapacitását). 

 

WtB[� = Z Z WtB[�,B[��B[[
B[[\+]
Bl[[^!

B[��\+]l[�
B[��^!                                                               �25� 

 

WtB[�,B[��B[[ :  s2AWB[�,B[�� , ��B[[ ,  B[�,B[��B[[ u  ⟹  st9$B,qB[[ − �tWf2B,qB[[ �u  ≥  B[�,B[��B[[  , p�B,q =  WVb2AWB[�,B[�lg        
 B[� ,B[��B[[ ∈ ℕ�                                                                              �26� 

 

WtB[� = K�7�   ⟺     7���J    WtB[�,B[��B[[ = K�7�          ∀ �K}�¡, K}}� >G>�é<                                      
 7ℎ��  K}�¡ ∈ �1 … K}�¡�'#l[� �   éG   K}} ∈ �1 … K}}�'#l[��                                     �27� 

 

A token létrehozó művelet (Create Tokens, CT) módosítja a tokenek mennyiségét a kimeneti 

helyekben, mégpedig a műveletben megadott mennyiségű és típusú (  B[�,B[��B[[ ) tokennel növeli a 

számukat. A formalizmus a következő: 

t2B[� = Z Z t2B[� ,B[��B[[
B[[\+]
Bl[[^!                                                                �28�

B[��\+]l[�
B[��^!  
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t2B[�,B[��B[[ : 2AW × 22 ×  ℕ� → 2                                                                �29� 

 ′tWf2B,qB[[ ≝ t2B[�,B[��B[[ s2AWB[�,B[�� , ��B[[ ,  B[�,B[��B[[ u =  tWf2B,qB[[  ∪
�
�� Z �B�

£l[�,l[��l[[

�^! �
�� ,

p�B,q =  WVb2AWB[�,B[��g >G>�é<  
 , 7ℎ��  22c$dB� = ��B[[   éG ∀ �B�>G>�é<  ⟹   2edT9cB� =    edT9cB,qB[[ s��B[[ , p�B,qu + 1            �30� 

2tB[�  (tranzakció feltétel) olyan logikai feltétel vizsgálatot jelent, amely alapvető matematikai 

operátorokat, függvényeket, szám, szöveg, tudás konstansokat, token attribútumokat, vagy egyéb 

TAPH paramtéreket tartalmazhat.  2WB[�  (tranzakció művelet, Transition Operation) azon matematikai 

műveletek összességét jelenti, amelyek a tranzakció tüzelésekor végrehajtásra kerülnek (pl. token 

attribútum módosítások, vagy egyéb parametrikus változtatások). 

2WB[� = Z 2WB[�B[�
B[�\+]l[�

B[�^!                                                                          �31� 

�JB[�tranzakció tüzelési feltételeinek kiértékelése és a tüzelés folyamata így írható le:: 

ℎ7 sbUtB[� = K�7�g éG bWtB[� = K�7�g éG b2tB[� = K�7�gu  7���J be2B[�  éG t2B[�  éG 2WB[�g  
éG ∀ 2edT9cB[ ≥ 1 >G>�é< ∶    2edT9cB[ = 2edT9cB[ − 1                                          �32�  

A TAPH 5-ösének �QX9$f� utolsó eleme, a tudásbázisok halmazát jelöli. �XY ∩ 2 = ∅� éG �XY ∩ 22 =∅� éG �XY ∩ $T = ∅� éG �XY ∩ 2A = ∅� 

XY = Z �=Bn.
Bn.\+]
Bn.^!                                                                            �33� 

A TAPH-ban a tudásbázis olyan gráfként van ábrázolva, ahol a csomópontokban értékek, függvények, 

vagy eljárások lehetnek. (slot �csomópontok, arc� gráfélek) 

�=Bn. = ¥ Z G���Bn.,Bkq�[
Bkq�[\+]
Bkq�[^! , Z 7JLBn.,B+�¦

B+�¦\+]
B+�¦^!   §       ,    7ℎ��  7JLBn.,B+�¦ ∈ bG���Bn. ×  G���Bn.g   �34� 
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�=Bn. = Z 2XYBn.B[n.
B[n.\+]
B[n.^!                                                                            �35� 

A TAPH strukturált adatokat (tudásbázist) szállít a hálózat tranzakciói között, mégpedig a tudás 

attribútumú tokenek segítségével (Knowledge Attributed Tokens, KATs). Az ilyen tokenek token tudás 

attribútummal rendelkeznek (Token Knowledge Attributes, TKAs), amelyek, mint token 

tudásbázisokra (Token Knowledge Bases, TKBs) mutató hivatkozások definiálhatók.  A token 

tudásbázisok az összes modellben szereplő tudásbázisnak részhalmazát képezik. (TKB ⊆ KB). 

A tudásbázis tudás attribútumú tokenekhez (KAT) való hozzárendelését így adhatjuk meg:  

2X9B[B[n+ →  2XYBn. ,Bkq�[B[n.                                                                             �36� 

Ez azt jelenti, hogy az it-ik token itka-ik tudás attribútuma az ikb-ik tudásbázis itkb-ik token tudásbázisának 

az islot-ik csomópontjára mutat. A tudásbázis hozzárendelési folyamata (pl. új érték beállítása) így 

adható meg: 

ha �>��é�>�, akkor 7�LKó 

A token tudás attribútumok esetén ez az általános leírás, könnyen formalizálható a tranzakció 

feltételek (TC) és tranzakció műveletek (TO) segítségével. Egy lehetséges TC: 

s∗ 2X9B[B[n+u < reláció > < kifejezés >                                                   �37� 

∃ < gyermeke a > s2X9B[B[n+u − nak                                                             �38� 

∃ < a keretben > s∗ 2X9B[B[n+u                                                                �39� 

,ahol (*TKA) azt a tartalmat jelöli, ahová a token tudás attribútum mutat, és a „keret” pedig a token 

tudás attribútumban tárolt teljes gráf struktúrát jelenti. 

A tranzakció művelet (TO) ebben az esetben pl. a tudásbázis adott csomópontjára mutató token tudás 

attribútum egy másik csomópontra történő átállítását, vagy a gráfban történő keresést, vagy a 

csomópont módosítását jelenti: 

< átállít >  2X9B[B[n+ < a kiválasztott gyermekére a > s2X9B[B[n+u − nak                     �40� 

< keresés >  s∗ 2X9B[B[n+ u < feltétel >                                                        �41� 
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< slot módosítás ebben >  s2X9B[B[n+ u                                                        �42� 

Ez a leírás tulajdonképpen a token tudás attribútumoknak azt a képességét mutatja be, hogy a 

modellben mindig egyértelműen megállapítható egy tokenről, hogy milyen tudáselemek vannak a 

birtokában és azok közül éppen melyiket használja.  

 

5.2.2. Kiterjesztett Tudás Attribútumú Petri Hálók (KTAPH) 

[S4] 

A Tudás Attribútumú Petri Hálók koncepciója a modellezés számos területén bizonyított, olyan 

esetekben, ahol elegendő a tokenekhez „passzív” tudás hozzárendelése. Ebben az esetben a tokenek, 

mint passzív szereplők sodródnak a tranzakciós szabályok által meghatározott módon. Tudásuk 

aktuális értékét más külső szereplők (pl. tranzakciók) változtatják a token tudás attribútum 

hivatkozásainak átállításával. Ilyenkor a tokeneknek nyilvánvalóan semmilyen ráhatásuk nincs a saját, 

vagy a környezetük állapotára, ezért az autonóm intelligens mobil entitás fogalma nem valósítható 

meg a TAPH-val.  

A Kiterjesztett Tudás Attribútumú Petri Hálók (KTAPH, Extended Knowledge Attributed Petri Nets, 

EKAPN) ezt a hiányosságot pótolják, az ún. token következtető gép attribútum definiálásával. Ez az 

attribútum lehetővé teszi a tokenek számára döntési algoritmusok tárolását, ezáltal lehetőség nyílik 

arra, hogy a tokenek saját maguk, vagy más modell elemek paramétereit, attribútumait befolyásolják. 

A KTAPH a TAPH minden tulajdonságát hordozza, így a következő definícióban felhasználom az előző 

fejezetben ismertetett jelölésrendszert. A kiterjesztett tulajdonságokat * szimbólummal jelölöm. 

Ekkor a KTAPH formális definíciója, a (1)-es egyenlet alapján:  

Q¿R4"S = b22, ,2٭ $T, ,2A٭ UV, WV, Q9O , XY,   �Udg                                               �43٭

A KTAPH ez alapján egy 9-es, ami tokentípusokból, tokenekből (módosítva), helyekből, tranzakciókból 

(módosítva), be- és kimeneti függvényekből, kezdeti markingból, tudásbázisokból és az újonnan 

bevezetett következtető gépek halmazából áll. A módosított tranzakció (a (14)-es egyenletnek 

megfelelően) így írható le: 

�]�JB٭ = b2AUB[� , 2AWB[� , �]UtB٭ , �]WtB٭ , �]e2B٭ , �]t2B٭ , 2t,  �2WB[�g                                     �44٭
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�]UtB٭  = Z �UtB[�,Bl¦kq٭[
Bl¦kq�[\+]l[�

Bl¦kq�[^!    ,   0 ≤   KBÁÂ~¡}�'#l[� ≤    sK}}�'# ∗  K}�B�'#l[� u ,
�]UtB٭ ⊆   UtB[�              �45� 

�Ut: Ut → Ut      ٭UtB[�,Bl¦kq�[ ≝ �Ut sUtB[�,B[�lB[[ u                                                 �46�  
 

 

�]WtB٭ = Z �WtB[�,B٭¦kq�[
B�¦kq�[\+]l[�

B�¦kq�[^!  , 0 ≤  K¡ÁÂ~¡}�'#l[� ≤    sK}}�'# ∗  K}�¡�'#l[� u ,
�]WtB٭ ⊆   WtB[�     �47� 

�Wt: Wt → Wt   ,   ٭WtB[�,B�¦kq�[ ≝ �WtsWtB[�,B[��B[[ u                                                 �48� 

�]e2B٭ = Z �e2B[�,BÃ[kq٭[
BÃ[kq�[\+]l[�

BÃ[kq�[^!    ,   0 ≤   KÄ}Â~¡}�'#l[� ≤    sK}}�'# ∗  K}�B�'#l[� u ,
�]e2B٭ ⊆   e2B[�        �49� 

�e2: e2 → e2   ,   ٭e2B[�,BÃ[kq�[ ≝ �e2 se2B[�,B[�lB[[ u                                                 �50� 

�]t2B٭ = Z �]t2B٭ ,B¦[kq�[
B¦[kq�[\+]l[�

B¦[kq�[^!  , 0 ≤  KÁ}Â~¡}�'#l[� ≤    sK}}�'# ∗  K}�¡�'#l[� u , �]t2B٭ ⊆   t2B[�      �51� 

�t2: t2 → t2    , �t2B[�,B¦[kq٭[ ≝ �t2st2B[�,B[��B[[ u                                              �52� 

 

�]2WB٭ = Z �]2WB[�,B٭kq�[
B[�kq�[\+]l[�

B[�kq�[^!  , 0 ≤  K}¡Â~¡}�'#l[� ≤    K}¡, �]2WB٭ ⊆   2WB[�     �53� 

�2W: 2W → 2W    , �]2WB[�,B٭kq�[ ≝ �2Ws2WB[�B[�u                                              �54� 

ℎ7 sb٭UtB[� = K�7�g   éG b٭WtB[� = K�7�géG b2tB[� = K�7�gu  7���J b٭e2B[�  éG ٭t2B[�  éG 2٭WB[� g     �55�  
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A tranzakció módosított ٭UtB[� , �]e2B٭ , �]WtB٭ , �]t2B٭ , �]2WB٭  paraméterei részhalmazai az eredeti 

definícióban szereplő meghatározásoknak, abban az értelemben, hogy nem minden 

feltételkiértékelésre és tranzakció műveletre kerül sor a tüzelés folyamán.  A fIC, fDT, fOC, fCT, fTO 

függvények meghatározzák azt a folyamatot, amely során az eredeti halmazokból 

( UtB[� , e2B[� , WtB[� , t2B[� , 2WB[� ) részhalmazok kerülnek kiválasztásra. Ez a kiválasztási folyamat lehet 

véletlenszerű, vagy a token(típusok) prioritásától függő determinisztikus művelet, vagy a kettő 

kombinációja.  

Ud٭ = Z K>BlÅ
BlÅ\+]
BlÅ^!                                                                          �56� 

Ud٭  a következtető gépek véges halmaza (a definícióban szereplő többi halmazzal diszjunkt), ahol 

K>BlÅreprezentálja az iie-ik következtető gépet. A token következtető gép (TIE), a következtető gépek 

eltérő kezdeti paraméterekkel rendelkező példányainak részhalmaza. 

 

K>BlÅ = Z 2UdBlÅB[lÅ
B[lÅ\+]
B[lÅ^!                                                                          �57� 

 

IE-k tulajdonképpen olyan intelligens ügynök keretek (démon keretek, algoritmusok), amelyek 

közvetlenül hozzá vannak rendelve a tokenekhez, a token következtető gép attribútumon keresztül 

(Token Inference Engine Attributes, TIEAs). A token következtető gép attribútumok a token 

kiterjesztései az alábbiak szerint (lásd (4)-es egyenlet): 

 

]�B٭ = b22c$dB[ , 2edT9cB[ , 2�9B[ , 2f9B[ , 2X9B[ ,  �2Ud9B[g                               �58٭

]2Ud9B٭ = Z 2Ud9B[B[lÅ+
B[lÅ+\+]l[

B[lÅ+^O                                                                    �59� 

A token következtető gép működése lehet statikus, véletlenszerű, vagy sztochasztikus késleltetésű, és 

bármilyen típusú, a hálózatban értelmezett műveletet végrehajthat, beleértve a tudásattribútumok 
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beállítását, keresést, és módosítást (lásd előző fejezet), saját vagy objektumok attribútumainak 

megváltoztatását. 

2Ud9B[B[lÅ+ →  2UdBlÅB[lÅ                                                                             �60� 

azt jelenti, hogy az it-ik token itiea-ik token következtető gép attribútuma az iie-ik következtető gép  itie-

ik példányára mutat (lásd 17. ábra).  

 

 

17. ábra: A token következtető gép attribútum 80 

 

A token következtető gép inicializálása után a modell megkezdheti működését, és lokális vagy globális 

tudásbázisok segítségével lehetőség nyílik többek közt modell rekonstrukcióra, paraméterbecslére és 

különböző szabályozások megvalósítására. A globális tudásbázisokat legtöbbször a szimulációs keret 

rendszerváltozói, a tranzakciók, vagy a helyek paraméterei képviselik. A lokális tudásbázisokat pedig 

az említett token tudás attribútum segítségével lehet megvalósítani. A tudás – mint azt említettük – 

                                                             
80 saját ábra 
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legtöbbször gráf formában kerül leképzésre, mivel azonban a KTAPH maga is egy gráf struktúra, ezért 

a token tudása jelentheti annak a KTAPH-nak az ismeretét, amiben éppen mozog. Ez az elv megfelel a 

mozgó intelligens entitás környezeti tudásának. Ez a tudás lehet teljes, vagy részleges, attól függően, 

hogy az adott környezetet mennyire ismeri a token.  

A modell leíró erejének elképzeléséhez a legegyszerűbb példa egy közlekedési hálózat, amelyben a 

mozgó entitások a gépjárművek és vezetőik. Ekkor a közlekedési hálózatot a KTAPH reprezentálja. A 

KTAPH egy részgráfja viszont minden sofőr agyában ott van tudásbázisként, hiszen a modell szereplői 

többé-kevésbé ismerik a hálózatot. Az autósok aktuális pozícióját egyszerre két hivatkozás is jegyzi: az 

egyik a tényleges pozíció a KTAPH-ban, ezt a marking adja meg. A másik a sofőr fejében van, és a valós 

KTAPH leképezésének egy csomópontjára (jelen esetben egy konkrét helyre) mutat. Ez a token tudás 

attribútum. (Ha a két hivatkozás nem ugyanarra a helyre mutat, akkor a sofőr eltévedt a hálózatban.) 

Minden szereplőnek (tokennek) megvannak a preferenciái, statégiái (közlekedési szokásai), amelyeket 

folyamatosan „közölnek” az őket körülvevő tranzakciókkal. A tranzakciók, a szándékokat a vázolt 

kiválasztási procedúra során rangsorolják, szelektálják, és minden szimulációs lépésben előáll a 

„nyertesek” (azok a tokenek, akiknek a szándékai, cselekvéssé tudnak formálódni a tüzelési folyamat 

során) halmaza. A tokenek lokális döntéseit befolyásolhatják a közvetlen környezet paraméterei (pl. 

közlekedési lámpák), vagy más tokenek attribútumai (többi autós viselkedése), de akár a globális 

információforrások is (pl. rádió, TMC81). A döntéshozók tökéletlen tudása kiválóan modellezhető a 

KTAPH-val, hiszen a modellben – a közlekedési példánál maradva – megadható, hogy melyik token 

mennyire legyen informált pl. a dugók, balesetek helyéről, vagy az utcahálózat sajátosságairól. 

Az alábbi példán jól látható a részleges tudás megjelenítése (18. ábra): 

 

 

                                                             
81 Traffic Message Channel (rövidhullámú adás, a közlekedési dugókról szolgáltat információt) 
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18. ábra: A részleges tudás reprezentációja a KTAPH esetén82 

 

5.2.3. Csoportos viselkedés modellezése KTAPH segítésével 

Az előző fejezetben tárgyalt metodika alkalmazhatóságát – az egyén-csoport viselkedési formáinak 

elemzésére – egy egyszerű példán keresztül mutatom be (lásd 19. ábra). Az ábrán és példában szereplő 

modell egy létező szimulációs rendszerben megvalósításra került. Teljesen új metodika lévén nem állt 

rendelkezésemre olyan matematikai keretrendszer, amelyben komoly programfejlesztés nélkül, 

pusztán a rendszer nyújtotta lehetőségeket kihasználva, létre lehetett volna hozni a KTAPH 

képességeit demonstráló demo-modellt, ezért kénytelen voltam olyan keretrendszert keresni, aminek 

a forráskódja rendelkezésemre állt, és amelyben a metodikát saját magam implementálhattam. Ehhez 

a CASSANDRA83 4.0 szimulációs keretrendszert választottam. A KTAPH metodikáját végül ebben a 

rendszerben [S4] implementáltam C++ nyelven. 

                                                             
82 saját ábra 
83 (Cognizant Adaptive Simulation System for Applications in Numerous Different Relevant Areas) a McLeod 
Institute Hungarian Center által Jávor András vezetésével kifejlesztett Tudás Attribútumú Petri Hálók 
szimulációját lehetővé tevő rendszer. Jelenleg a program mintegy félmillió alacsonyszintű programsort tartalmaz, 
jelenlegi főkonstruktőre pedig az értekezés szerzője. 
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A példában három egymástól elszigetelt helyről lehet helyenként két másik helyre eljutni. Legyen a 

három bemeneti hely (pl1, pl2, pl3) három ország, ahonnan az emberek elvándorolnak (pl. alacsony 

jövedelem, háború stb. miatt), a három kimeneti hely (pl4, pl5, pl6) pedig reprezentáljon három 

célországot eltérő paraméterekkel (pl. más életszínvonal, munkalehetőségek, más kultúrkör). Nem 

mindegyik országból lehet az adott célországba eljutni (pl. szigorú bevándorlási politika miatt). Pl1-ből 

csak pl4 és pl5 érhető el, pl3-ból csak pl5 és pl6. Pl2-ből minden célország elérhető. 

 

 

19. ábra: KTAPH alkalmazási példa: a migráció vizsgálata (kiindulási állapot)84 

A token reprezentációja (színes négyzetek a 19. ábrán) legyen „ember” (a példa szempontjából 

lehetne akár: „embercsoport” is). A példában a teljesség kedvéért minden, a bemeneti helyekben lévő 

token tökéletesen ismeri a lehetőségeit, azaz, hogy melyik célországokba tud eljutni. Ezt a 19. ábrán a 

TKA mutatja, ahol a teljes KTAPH-t, mint tudásgráfot láthatjuk. 

Tegyük fel, hogy az adott célországokban már élnek bevándorlók, és szintén – az átláthatóság kedvéért 

– állítsuk be úgy a modellünket, hogy a bemeneti helyen lévő tokenek a célországoknak csupán 

                                                             
84 saját ábra 
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egyetlen paraméterét vegyék figyelembe döntéseik során, mégpedig azt, hogy hány bevándorló él az 

adott országban. Ha sok bevándorló él, akkor az legyen vonzóbb az újabb bevándorlók számára. 

Ekkor a bemeneti helyeken lévő tokenek mérlegelik migrációs lehetőségeiket, és döntenek (pl. 

beadják állampolgársági kérelmüket az adott célországhoz). Döntéseik a szándékok tárolójába (pl. 

hatóságokhoz) kerülnek (ami modell szinten a tranzakciókban lett implementálva). A szándékok 

tárolója ebben a modellben úgy lett kialakítva, hogy több is elfér benne, mint ahány token a modellben 

szerepel. Így nem alakulhat ki konfliktus: a cselekvés (migráció) egy szimulációs lépésen belül 

megtörténik, ahogyan azt az alábbi ábra is mutatja. 

 

20. ábra: KTAPH alkalmazási példa: a migráció vizsgálata (végállapot)85 

Az adott példa természetesen a végletekig le lett egyszerűsítve, azonban ugyanilyen módon 

vizsgálhatók azok az esetek is, amikor a tokenek több szempontot vesznek figyelembe döntéseik 

meghozatalánál, preferenciákat alakítanak ki, vagy éppen véletlenszerűen döntenek bizonyos 

helyzetekben. Az egyes helyek közti átjárhatósági kapcsolatok számának növelésével, pedig a kísérlet 

elvégzésén túl, egyértelműen szükség van számítógéppel támogatott kiértékelésre is. Ilyen esetben 

                                                             
85 saját ábra 
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számos szimulációt kell futtatni, és a kezdeti és végállapotok tokeneloszlási vizsgálatán túl, a közbenső 

tranziens állapotokat (átmeneteket) is vizsgálni kell. Ezekből a megfigyelésekből következtetni lehet 

az egyéni és a csoportos működés összefüggéseire. 

A 21. ábrán lévő példa azt a jelenséget mutatja be, amikor a szándékok tárolója „szűkös”, ezáltal a 

tokenek döntései nem minden szimulációs lépésben jutnak érvényre. Ez a működés teljesen analóg a 

Petri Hálók erőforrás-hozzárendelési konfliktushelyzetével.  Az 21. ábrán vázolt esetben a tokenek 

szintén azt a helyet keresik, ahol a legtöbben tartózkodnak, azonban a hálózat bonyolultabb és minden 

egyes tranzakció csak egy bemenettel és egy kimenettel rendelkezik, valamint a szándékok tárolójába 

minden egyes szimulációs lépésben csak egyetlen szándék juthat. 

Ekkor nyilvánvalóan több idő alatt áll be a végállapot (a 21. ábrán láthatóan csak nyolc lépés múlva). 

Természetesen az ábrán bemutatottól különböző végállapotok is elképzelhetők, eltérő átfutási idők is 

mérhetők, sőt, olyan állapot is lehetséges, ahol egyetlen helyen sem gyűlik össze az összes token, 

hanem kváziperiodikusan hosszú időn keresztül különböző helyek közt vándorolnak kisebb-nagyobb 

csoportokban.  

 

21. ábra: KTAPH alkalmazási példa: szándékok tárolójának szűkössége késleletést okoz a modellben86 

                                                             
86 saját ábra 
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Az 5.2 fejezetben tehát ismertettük a rész-egész probléma részecske alapú modellezésének egy új 

metodikai megoldását, a Kiterjesztett Tudás Attribútumú Petri Hálók módszertanát. A formális leíráson 

és alkalmazási lehetőségek bemutatásán túl, két demo modellen keresztül mutattuk be az elmélet 

gyakorlati kivitelezhetőségét. 

 

5.35.35.35.3....    A „hullám” alapú modellezés lehetőségeiA „hullám” alapú modellezés lehetőségeiA „hullám” alapú modellezés lehetőségeiA „hullám” alapú modellezés lehetőségei    

5.3.1. A rész-egész paradoxon a fenntarthatóság pilléreinek értelmezésében 

A fenntarthatóság három pillérét gyakran koncentrikus körök, vagy Venn-diagram formájában 

ábrázolják, kifejezve ezzel a hármas egység alá-, vagy mellérendelt viszonyát. 

 

 

 

22. ábra A fenntarthatóság pilléreinek koncentrikus és Venn-diagram alapú vizualizációja87 

A fenti ábrázolásmód esetében gyakran az alárendelt viszonyt a szigorú fenntarthatóságnak, a 

mellérendelt viszonyt a gyenge fenntarthatóságnak feleltetik meg [Williams 2008:xii], azonban nem 

bizonyítható, hogy az ábrázolás minden esetben konzisztens lenne a két fenntarthatósági fogalommal. 

A gyenge fenntarthatóság esetén ugyanis pl. a három halmaz metszetében az erős fenntarthatóság 

található, a többi metszet pedig nem tartalmazza az összes pillért (amit szükségszerűen kellene a 

fenntarthatóság definíciójából adódóan). Az „alárendelt” esetben pedig a halmazok sorrendisége (alá-

fölé rendelt szerepe) kérdéses. A negyedik kulturális pillér ebben az ábrázolásmódban általában nem 

                                                             
87 Az ábra eredeti forrása nem meghatározható, disszertációmhoz innen kölcsönöztem: [Lozano 2008:1839] 
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jelenik meg. Ha ábrázolnánk, valószínűleg környezeti-kulturális, társadalmi-kulturális és gazdasági-

kulturális pillérként lehetne legkifejezőbben nevesíteni az egyes megjelenített halmazokat. A kulturális 

pillért ebben az esetben intenzív (mennyiségektől kevéssé függő), míg környezeti-társadalmi-

gazdasági pilléreket extenzív (mennyiségektől erősen függő) állapotjelzőnek tekinthetjük. 

Véleményem szerint a 22. ábrán bemutatott egyik grafikus megközelítés sem fejez ki globális 

értékrendszert, a két rajz csupán az antropocentrikus és ökocentrikus értékrendek tökéletlen 

koordinátarendszerét testesíti meg.  

Vegyük először az alárendelt viszonyt. Ha a környezeti szempontokat tekintjük elsődlegesnek, úgy 

minden alrendszer csakis környezeti vetületben értelmezhető, valamint azok további alrendszerei a 

mindenkori szülőrendszerek vetületeiben vizsgálhatók. Ez a reláció, ebben a formában nyilván nem 

lehetséges, hiszen pl. a társadalmi fejlődés számos alapelvére való igény (emberi jogok, pl. 

szólásszabadság megléte) a környezeti tényezőtől függetlenül is jelen van. Ugyanez igaz pl. egy 

gazdasági rendszer termelő tevékenységének kifejezhetetlenségére valamilyen társadalmi 

mutatóban. Az alárendelt viszony így tehát nem valósul meg maradéktalanul, mint ahogy az sem 

feltétlenül egyértelmű, hogy pontosan melyik rendszert rendeljük melyik alá. 

Az ezredfordulón az információs forradalom, az internet, a mobilkommunikációs eszközök tömeges 

megjelenése a kezdeti igényeken és célokon bőven túlnőve széles társadalmi rétegek életét alakította 

át gyökeresen. Az internetes kereskedelem, az e-learning, de akár a közösségi portálok elterjedése 

napjainkban leginkább gazdasági alapon befolyásolják a fiatalabb generációk vásárlási, tanulási, 

kapcsolattartási szokásait. Ezek a gazdasági trendek azonban nemcsak a társadalmat alakíthatják, 

rosszabb esetben az egész hierarchia megfordulhat: ilyenkor a gazdaság a környezeti erőforrások 

regenerációját is a saját hatáskörébe vonja. Ennek a feladatnak azonban nem tud maradéktalanul 

eleget tenni, mivel a természet asszimilatív és regeneratív folyamatai rendkívül idő és 

energiaigényesek, így nem „gazdaságosak”. Tipikus példája az ilyen irányú kísérletnek pl. a CO2-

kibocsátás „end of pipe” típusú módszerekkel történő csökkentése: pl. a légkörből való CO2-megkötés 

technológiai kutatásaiba vetett hit88 [I28]. A három pillér megforduló hierarchiáit szemlélteti a 23. 

ábra. 

                                                             
88 A földtörténeti korokban megfigyelhető a CO2 koncentráció változása szoros összefüggést mutat a (növényi) biomassza 
tömegének, valamint az óceánok hőmérsékletének ingadozásával [King-Neilson 1992:365-383][Sage 1995:93-106]. 
Feltehetően fordított esetben e két faktor befolyásolásával lehetne természetes úton a leghatékonyabban eljárni a klímaváltozás 
elleni küzdelemben, ellenben az ipari-technológia megközelítésekkel és nem az ipari, technológiai megoldásokkal. 
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23. ábra: A gazdasági befolyás hatása a társadalomfejlődésre a környezeti korlátokon belül (balra), totális gazdasági 

fölérendeltség (jobbra)89 

Az 22. ábra jobb oldalán bemutatott mellérendelt viszony természetesen ugyancsak egy hipotetikus 

szélsőséges lehetőség, hiszen bármelyik pillér függ a másik két pillértől, így nem létezik tisztán 

gazdasági, környezeti, vagy társadalmi fejlődés. A fentiekből tehát az is következik, hogy sem a 

mellérendelt, sem az alárendelt viszony nem fejezi ki tökéletesen a fenntarthatóság rendszerét, tehát 

kategoriálisan elégtelen fogalmakkal kell dolgoznunk. 

 

5.3.2. A fenntarthatóság indikátorai 

Az előzőekben tett megállapítások felvetik a fenntarthatóság mérhetőségének kérdését. 

Összemérhetők-e valamilyen relatív, vagy abszolút skála mentén egyes országok, vagy régiók fejlődési 

üteme? Létezik-e megbízható mérőszám annak kimutatására, hogy egy adott „fejlődés” mennyire 

fenntartható hosszútávon, milyen irányú, összességében van-e mód predikcióra? Ezeket az 

elemzéseket elsősorban a fenntarthatóság extenzív pilléreit vizsgálva végzik el, lévén az intenzív 

(kulturális) pillér nem jellemezhető önmagukban értelmezhető indikátorok mentén, csak a környezeti-

gazdasági-társadalmi megnyilvánulások vetületeként. 

Az indikátorok kutatása régóta komoly kihívást jelent a fenntarthatóság interdiszciplináris területével 

foglalkozók számára, és számos átfogó tanulmány született a megfelelő leíró, modellező erővel bíró 

jellemzők keresése kapcsán [Szlávik, 2007:260]. Az általános megközelítés szerint a környezeti, 

társadalmi és gazdasági mutatók gondosan válogatott részhalmaza kerül valamilyen 

szempontrendszer szerint összegzésre, esetenként rangsorolva, vagy súlyozva. [KSH 2011] Az egyszerű 

összegzéstől a neurális hálózatok használatán át a fuzzy-halmaz elméletig bezárólag számos 

aggregációs módszert megtalálhatunk [León és mtsai. 2010][Carter-Negnevitsky 1999]. Az így 
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származtatott komplex indikátorokat azután referenciaként használjuk a világ országainak 

fenntarthatósági szempontú rangsorolására. Ezeknek a komplex indikátoroknak a használata, azonban 

mindig felveti az objektivitás kérdését, hiszen valamely indikátorok nagyobb súllyal, vagy éppen 

egyáltalán nem szerepelnek a kívánt mutatószámban, attól függően, hogy a definíció döntően mely 

társadalmi értékrend szemléletét közvetíti. 

A másik lehetséges út a komplex indikátorok használata helyett, az egyszerű, ún. „bázis-indikátorok” 

megkeresése. Ilyenkor a kutató célja, hogy három olyan – legalább „lineárisan független” – indikátort 

találjon, ami megfelelően jellemzi a gazdaságot, a társadalmat és a környezetet. Így, az ezek által 

kifeszített vektortérben, minden időpillanatban nyomon követhetővé válik egy adott fenntarthatósági 

alrendszer állapota, valamint az általa bejárt trajektória. Ha áttekintjük a potenciális bázis-

indikátorokat, könnyen arra a következtetésre jutunk, hogy ilyen értelemben teljesen független 

indikátorok nem léteznek és a legjobb közelítésekkel is jelentős hibát vétünk. 

A probléma szemléltetéséhez tekintsük néhány (hibásan) függetlennek vélt bázis-indikátort:  

I. Természeti (N) pillér indikátora � természetes területek aránya az összes területhez90 

II. Társadalmi (S) pillér indikátora � születéskor várható élettartam 

III. Gazdasági (E) pillér indikátora � egy főre jutó GDP 

Ekkor könnyen beláthatjuk, hogy E függ N-től, hiszen a gazdasági folyamatok anyag és energia 

felhasználása megkérdőjelezhetetlen (még a szolgáltatások piacán is), ugyanakkor a fordított függés 

is fennáll, hiszen a természetbe juttatott gazdasági outputok (emissziók) zárt láncú folyamatként 

visszahatnak a forrásra. Az S és N közötti kapcsolatot közvetlenül nehezebb kimutatni, de hosszútávon 

bizonyos, hogy a környezeti jellemzők hatással vannak a társadalmi jellemzőkre (jelen esetben pl. 

születéskor várható élettartamra), és fordított hatással is szembesülünk, hiszen a növekvő népesség 

(részben a meghosszabbodó élettartam miatt), természeti területek elvesztéséhez vezet. Az S-E 

kapcsolat szintén kimutatható, hiszen magasabb GDP esetén feltételezhető a magasabb egészségügyi 

színvonal, ami összességében pozitív hatással van a születéskor várható élettartamra. Ebből 

következik, hogy a bázis-indikátor megközelítés csak szigorú feltételek mellett alkalmazható. Az a 

feltevésünk pedig, hogy a bázis-vektorok eredőjéből meghatározható lenne a fenntarthatóság globális 

                                                             
90  Mivel emberi tevékenység által érintetlen területek a valóságban már csak szinte elvétve léteznek, ezért 
természetes területek fogalmába értsük bele az erdőgazdálkodás, és szántók (ergo max. közepes intenzitású 
mezőgazdasági művelés alatt álló) területeit is. 
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mutatója – az indikátorok mennyiségi jellege és a vektorok közti függőségekből következően – nem 

állja meg a helyét.  

5.3.3. A fenntarthatóság „dimenziószáma” és a káosz-játék 

A bázis-indikátor módszer nyilvánvalóan jelentős hibáitól tekintsünk most el egy gondolat kísérlet 

kedvéért. Ebben a kísérletben az lesz a célunk, hogy megmutassuk, hogy fenntarthatóság pilléreinek 

száma és „dimenziószáma” között eltérés van, mégpedig pontosan a bázis indikátorok kölcsönös 

függései miatt. Először abból a (hamis) feltételezésből induljunk ki, hogy a bázis-indikátorok 

függetlenek, és lássuk be, hogy a dimenziószám kisebb, mint a pillérek száma. Ezután az egyes pillérek 

közti kapcsolatból kiindulva szűkítsük a lehetséges dimezióértékek körét. 

A „legjobbnak” vélt bázis-indikátor közelítések átfedéseiből sejthető, hogy a fenntarthatóságnak – bár 

három pillére van – azonban nincs három teljes értékű dimenziója (azaz a fenntarthatóság 

dimenziószáma kisebb, mint három). Az is okkal feltételezhető, hogy a dimenziószám biztosan 

nagyobb, mint egy, mivel ha csak egy lenne, az egyenértékű lenne az ősi természeti dimenzióval. Ez 

azonban a társadalmi és gazdasági vizsgálatokat teljes mértékben kizárná: ezek a pillérek a 

fenntarthatóság emberi oldalát képviselik, így kihagyhatatlanok a vizsgálatból.  

A három pillér valamint az egy és három közé eső dimenziószám, törtdimenzió meglétét sejteti, amely 

feltételezés a fraktálgeometriai alakzatok irányába tereli további vizsgálatainkat. A fraktálok 

definíciójára a mai napig nem találunk pontos leírást, azonban Mandelbrot és Falconer javaslatára az 

alábbi tulajdonságok teljesülése esetén nevezhetünk egy halmazt fraktálnak [Szabó 2005]: 

I. finom struktúrája van 

II. túl szabálytalan ahhoz, hogy leírható legyen a klasszikus geometriában 

III. önhasonló (esetleg csak közelítően, vagy statisztikusan) 

IV. fraktáldimenziója nagyobb, mint a topológiai dimenziója 

V. egyszerűen definiálható (például rekurzív módon) 

Bizonyos fraktálok további sajátossága, hogy egyes dinamikus kaotikus rendszerek trajektóriái 

hozzájuk tartanak. Ezt a tulajdonságot a szakirodalomban gyakran a „különös attraktor” jelzővel illetik. 

Hogy jobban megértsük a különös attraktorok viselkedését végezzük el a következő gondolat 

kísérletet. Vegyünk fel három pontot egyenlő távolságra egymástól, jelöljük őket rendre A-val, B-vel, 

C-vel. Válasszunk véletlenszerűen egy pontot (P1) az ABC síkon. Sorsoljunk véletlenszerűen egy  
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24. ábra: A Sierpinski-háromszög, mint a káosz-játék különös attraktora91 

pontot A, B és C közül (a 24. ábrán először C pontot sorsoltuk). Vegyük a P1SorsoltSarokPont (P1C) 

távolság felezőpontját, nevezzük el P2-nek.  Ismételjük meg a sorsolást a háromszög három 

sarokpontja közül (az ábrán A pont) és képezzük a P2SorsoltSarokPont (P2A) szakaszfelezőjét, nevezzük 

el P3-nak és így tovább. Ha folytatjuk az iterációt, akkor egy idő után a 24. ábrán látható Sierpinski-

háromszög rajzolódik ki a síkon. Nyilvánvaló, hogy az iteráció során nem minden fentiek szerint 

megadott pont lesz a Sierpinski-háromszögön (S), viszont az első néhány lépés elhagyása után 

egyértelműen tartanak a pontok ehhez a fraktál alakzathoz. Pontosabban belátható, hogy ha valamely 

n-re teljesül �I ∈ �, akkor minden � ≥ <-re �� ∈ �, azaz „majdnem minden” n1,n2,… sorozat esetén, 

ha k elegendően nagy, akkor ���, ���!, … � halmaz és a Sierpinski-háromszög Hausdorff-távolsága 

kisebb, mint egy előre adott pozitív szám. Ezt a gondolatkísérletet „káosz-játék”-nak hívják a 

szakirodalomban (Michael Barnsley nyomán) [Barnsley 1993].  

A játék tehát azon a feltevésen alapul, hogy a három vonzó (sarok)pont függetlenül hat egy a síkon 

bolyongó entitásra (pontra), oly módon, hogy azt mindig az entitás aktuális pozíciója és a vonzó 

(sarok)pont közti távolság felezőpontjába mozdítja el. Ez a bolyongás egy idő után egy determinált 

fraktálalakzaton, a Sierpienski-háromszög pontjain történik, az viszont véletlenszerű, hogy az entitás, 

ennek éppen melyik részén tartózkodik.  

Amennyiben a három sarokpontot megfeleltetjük a természeti, társadalmi és gazdasági hatásnak, 

értelmezhetjük a káosz-játékot a fenntarthatóságra nézve is. Ilyenkor azt a feltevést, hogy egy adott 
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időpillanatban, mindig csak egy (vonzó sarokponti) hatás érvényesül, a következő érveléssel 

támaszthatnánk alá: 

Amennyiben az egyes pillérek (háromszög sarokpontok) legjellemzőbb működési formáit keressük, 

akkor: 

I. gazdasági értelemben pl. a pénzáramok 

II. társadalmi értelemben pl. az információáramok 

III. környezeti értelemben pl. az anyag és energiaáramok 

jelképezik egy sarokponti vonzó hatás érvényre jutását, ezek közötti konverzióhoz pedig mindig 

szükséges valamennyi idő, tehát bármilyen (látszólag egybeeső) események felbonthatók olyan elemi 

események sorozatára, ahol az egyik elemi esemény megelőzi a másikat (pl. a kauzalitás miatt). Ekkor 

megkereshető az időtengelynek az a legfinomabb felbontása, amelyekben az elemi események 

egymástól függetlenül hatást fejtenek ki (az adott időpillanatban), és amely események már nem 

bonthatók további elemi eseményekre. Ezt a legfinomabb időbeni felbontást nevezzük δt-nek. Ekkor, 

ha a fenntarthatósági alrendszert minden �O + � ∗ Æ�, � ∈ ℕ  időpillanatban egyetlen sarokpont 

vonza, valamint, ha az alrendszer a saját aktuális állapotából a vonzó sarokpontig tartó szakasz 

felezőpontjáig Δt=0 idő pillanat alatt eljut, az alábbi következtetéseket vonhatjuk le: 

I. A fenntarthatóság trajektóriája tart egy fraktál alakzathoz (Sierpinski-háromszöghöz). 

II. A fenntarthatóság dimenziószáma (Hausdorff-dimenziója) log(3)/log(2) ≈ 1,585. 

III. A fenntarthatóság önhasonló. 

 

Az első megállapítás következik a fentebb vázolt „káosz-játék” szabályrendszeréből.  

A második megállapításban megadott dimenziószám mutatja, hogy az elvárásaink szerint a 

fenntarthatóság dimenziószáma egy és három közé esik, azaz nincs ilyen értelemben három 

„független” dimenziója a fenntarthatóságnak, hanem három vonzó sarokpontja (pillére) van, amelyek 

az események legfinomabb időbeni felbontásában függetlenül hatnak az adott fenntarthatósági 

alrendszerre (P pontra). A P pont által bejárt pontok halmaza azonban tart a Sierpinski-háromszög 

pontjainak halmazához, amely fraktálalakzat dimenziószáma log(3)/log(2). Ez összességében azt 

jelenti, hogy a három sarokpont egy kb. 1,585-as dimenziójú térre korlátozza a fenntarthatósági 

alrendszer mozgásterét. 
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A harmadik következtetés a Sierpinski-háromszög és általában a fraktálok azon tulajdonságából 

adódik, hogy a fraktálalakzatot valamely arányban nagyítva/kicsinyítve az alakzatot magát kapjuk 

vissza. Ez a feltevés fenntarthatósági szempontból azt jelenti, hogy egy adott alrendszer mozgástere 

lokálisan és globálisan önhasonló, azaz a fenntarthatóság helyi programjainak megvalósíthatósága a 

globális fenntarthatóságot befolyásolja, valamint a globális fenntarthatósági stratégiák bekorlátozzák 

a lokális mozgásteret. 

A fenti három következtetés azonban csak akkor igaz, ha az adott alrendszer egyik állapotából (P1) a 

következő állapotába (P2) Δt=0 idő alatt jut el, helyesebben, ha Δt<δt, azaz ha az alrendszerre a P1-ből 

P2-be történő elmozdulás időtartama alatt másik vonzó sarokpont nem hat.92 A valóságban azonban, 

gyakran Δt>δt, így az alrendszer még nem el sem érte a következő állapotát, de máris egy újabb vonzó 

sarokpont hatása alá kerül. Ekkor az új hatás kitéríti az alrendszert az eredeti szakaszfelező pont 

irányából valamely másik sarokpont irányába (P2’). Ezt szemlélteti a 25. ábra. 

 

25. ábra: Az állapotváltozáshoz szükséges Δt idő alatt belépő újabb sarokpont vonzásának következménye93 

Az eltérülés mértéke tehát függ a Δt/δt aránytól. Míg Δt megfeleltethető a fenntarthatósági térben 

mozgó entitás tehetetlenségének, azaz hogy milyen gyorsan képes az alrendszer állapotváltozásra, 

addig δt megfeleltethető a hatások fellépési gyakoriságának. Ez egy adott vizsgálatban azt jelenti, hogy 

a Δt/δt arány függvényében mennyire térünk le a Sierpinski-háromszög pontjainak halmazáról. Ez 

óhatatlanul dimenziószám növekedéshez vezet, amit úgy lehet a leginkább szemléltetni, hogy ha a 

Sierpinski-háromszög több, mint egy dimenziós alakzat (lásd pl. a háromszög oldalait, amelyek már 

önmagukban legalább egy dimenziósok, a háromszög belsejében lévő ponthalmazt hozzávéve adódik 

kb. 1,585), akkor erről a fraktál alakzatról letérve jobban kitöltjük a síkot, tehát közelít a dimenziószám 

                                                             
92 Azt az eshetőséget, hogyha következő állapotnak a P-SorsolSarokPont távolság felezőpontjától eltérő pontot választunk a 
P-SorsolSarokPont szakaszon később tárgyaljuk  
93 saját ábra 
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a kettőhöz. Amennyiben a fenti okfejtést elfogadjuk, úgy megállapíthatjuk, hogy a fenntarthatóság 

dimenziószáma ebben az értelmezésben valahová log(3)/log(2) és 2 közé esik.  

A vizsgálataink mérésekkel történő alátámasztását nagyban nehezíti, hogy olyan indikátorok, amelyek 

a fenti értelemben a pillérek által kifejtett hatásokat helyesen modelleznék, nem állnak 

rendelkezésünkre, illetve, hogy az egyes hatások között eltelt idő (δt), valamint az állapotváltozáshoz 

szükséges idő (Δt) is dinamikusan változhat. Nyilvánvalóan a fenti érvelés pusztán jelképes. A 

dimenziószám nem adható meg ilyen egyszerűen, lévén a káosz-játék minden paramétere 

folyamatosan változik, a mozgó pont tehetetlensége pedig eltérő lehet az egyes időpontokban. Ha 

például az egyik vonzó sarokpont irányába nem intervallumfelezéssel, hanem intervallum 

harmadolással, negyedeléssel jutunk el, és az egyes irányok mentén rotációt is megengedünk (ez a 

viselkedés analóg a 25. ábrán bemutatott egyenesről való letérés jelenségével), akkor az alábbi 

torzulásokat figyelhetjük meg a Sierpinski-háromszögön [Devaney 2013]. 

                 

26. ábra: Sierpinski-háromszög torzulása az intervallumosztás és a rotáció függvényében (balra: [3, 45°; 2, 0°; 2, 0°], 

jobbra: [3, 45°; 2, 0°; 4, 60°])94 

A káosz-játék fenti gondolatkísérlete összetettebb esetben, már nem feltétlenül írható le egyetlen 

dimenzióval, vagy elemi eszközökkel, ezért vizsgálatainkat két irányba vihetjük tovább: 

I. Multifraktál analízis 

II. Δt=0 idő alatt végbemenő állapotváltozás lehetőségének megtalálása 

Az első esetben a fraktálalakzatot nem egyetlen dimenziószámmal, hanem dimenziószámok végtelen 

sorával jellemezzük, ezáltal lehetővé válik a fraktálalakzat „dinamikájának” leírása. [Stanley-Meakin 

                                                             
94 Az ábrákat a Boston University Fractalina nevű programjával készítettem 
[http://math.bu.edu/DYSYS/applets/fractalina.html] 
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1988:405] Ez a megközelítés hasonlít a hullámformák frekvenciatartományban történő vizsgálatához, 

amikor is egy időben változó jelet valamilyen transzformációs eljárás segítségével (pl. Fourier- vagy, 

Laplace-transzformáció) elemi összetevőire bontunk és elemzünk. Ezt az elvet szemlélteti a 27. ábra. 

 

27. ábra: Az időbeli jel frekvencia szerinti elemzése (Fourier-transzformáció)95 

A multifraktál analízis során, analóg módon egy fraktál alakzatot bontunk „elemi részekre” (kitevőkre, 

dimeziókra). Ennek szemléltetéséhez tekintsük a síkbeli fraktálalakzatok esetében a legegyszerűbb 

leírási módot, az ún. IFS-t (Iterated Function System-et), amit az alábbi egyenletrendszerrel adhatunk 

meg [Jeffrey 1990:2163]: 

� = 7� + = + >                                                                        �61� 

 = L� + Ç + �                                                                        �62� 

Az IFS tulajdonképpen nem más, mint egy rekurzív egyenletrendszer, ahol az a,b,c,d,e,f paramétereket 

megadva leírható egy adott „fraktálalakzat szabályrendszere”, amit más néven ISF kódnak hívnak. A 

Sierpinski-háromszög IFS-kódja („p” sarokponti valószínűséget is hozzávéve a modellhez) például így 

adható meg: 

2. táblázat: A Sierpinski-háromszög IFS-kódja96 

w  a b c d e f p 

1 0.5 0 0 0.5 0 0 0.33 

2 0.5 0 0 0.5 0 0.5 0.33 

3 0.5 0 0 0.5 0.5 0.5 0.33 

                                                             
95 Az ábra forrása: [http://groups.csail.mit.edu/netmit/wordpress/projects/sparse-fourier-transform/] 
96 A táblázat forrása: [http://archives.math.utk.edu/ICTCM/VOL10/C027/paper.pdf , 3.o.] 
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Ez a kód egyértelműen meghatározza a fraktálalakzat kinézetét, valamint fordított esetben az alakzat 

grafikai megjelenéséből is lehet következtetni a paraméterekre. Ezt az elvet CGR97-nek hívják és a 

multifraktál analízis egyik eszközeként számos tudományterületen használatos. Az egyik 

legnépszerűbb ilyen megfeleltetés pl. a protein [Fiser 1994:302] vagy a gén [Jeffrey 1990:2163] 

struktúrák grafikus elemzése IFS segítségével. A 28. ábrán az emberi kollagén CGR ábrázolása látható. 

A négy sarokpont, négy (A,G,C,T) nukleotidot jelent, az ábra egyes pontjaihoz pedig a nukleotidok 

különböző szekvenciáin keresztül lehet eljutni. 

 

28. ábra: Az emberi kollagén CGR ábrázolása98 

A multifraktál-analízis tehát lehetőséget biztosít arra, hogy összetett egészeket fraktáldinamikai 

alapon részekre bontsunk és elemezzünk. A módszer ezáltal a fenntarthatóság modellezésére is 

alkalmas metodika, feltéve, ha képesek vagyunk egymástól független, a fenntarthatóság pilléreit jól 

jellemző bázis-indikátorokat találni. Ez – a mennyiségi indikátorok jellemzőit figyelembe véve – 

reménytelen vállalkozásnak tűnik, ugyanis az energia- és az anyagmegmaradás törvényei miatt 

mindhárom fenntarthatósági pillér összefügg. 

A másik lehetséges út vizsgálataink továbbgondolására, egy olyan mérték megtalálása, amelynek 

minden értéke egyszerre van jelen a rendszerben, így bármilyen értékváltozás infinitezimálisan kicsiny 

idő alatt bekövetkezhet. Egy ilyen rendszerben az értékek folyamatosan változnak, és az egyes 

állapotok különböző valószínűséggel fordulnak elő. A kívülről történő megfigyelés esetén pedig, a 

                                                             
97 Chaos Game Representation 
98 Az ábra forrása: http://www.lifenscience.com/bioinformatics/chaos-game-representation 
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mérés pillanata lesz döntő az adott viselkedés megítélésére nézve. Ez az elv nagyban hasonlít a 

kvantummechanikai megközelítésre, amikor is egy hullámfüggvénnyel jellemezzük a vizsgált rendszer 

megfigyelhető tulajdonságainak valószínűségi eloszlását, és csak a mérés pillanatában kapunk 

információt a rendszer tényleges állapotáról. [Giber és mtsai 1999:881] Lévén, hogy a fenntarthatóság 

pilléreit jól jellemző, egymástól független, mennyiségi bázis-indikátorokat nem sikerült találni, ezért a 

keresett (több értéket is magában foglaló) mértéket, a minőségi jellemzők közül vagyunk kénytelenek 

kiválasztani. 

A fenntarthatóság minőségi mértékeinek kiválasztásánál rögtön szembesülhetünk azzal a ténnyel, 

hogy ezek is a kategoriális elégtelenség hatálya alá tartoznak, hiszen több minőség (kategória) egyidejű 

megléte, átfedő halmazok esetén fogalmi feszültséget hozhat létre. Ez a tény azonban nem feltétlenül 

kell, hogy elriasszon minket, hiszen a rész-egész paradoxon ebben az esetben a hasznunkra is lehet. 

Elméletünk felállításához nem kell egyebet tennünk, minthogy internalizáljuk elképzelésünkbe a rész-

egész kategoriális paradoxont és az eredeti környezet-társadalom-gazdaság hármas helyett olyan 

fenntarthatósági elemzési teret választunk, amelyben Δt≈0 idő alatt lehetséges az állapotváltozás.  

Valójában, ha jobban belegondolunk, a minőségi térben való elemzés az egyetlen járható út, hiszen a 

fenntarthatóság problémáinak helyes megfogalmazása a fenntarthatósági rendszer mozgatórugóit, és 

nem a rendszer viselkedésének következményeit (pl. mennyiségi jellemzőit), tüneteit helyezi előtérbe. 

Ha feltesszük a kérdést, hogy mi a fenntarthatóság záloga, nagy valószínűséggel elsőre a természet 

állapota, az energiahordozók, vagy egyéb erőforrások mennyiségi kérdései jutnának eszünkbe: ezek 

azonban többnyire csak okozati szerepet töltenek be a vizsgálatban. A fenntarthatóságban a 

mindenkori ok sokkal inkább abban keresendő, hogy az ember hogyan viszonyul adott erőforrásokhoz. 

Ez a viszony az, ami determinálja az erőforrás-felhasználást, ami képes megváltozni akár Δt=0 idő alatt 

(pl. emberi döntés, vagy valamilyen külső ok hatására), valamint ezen viszonyok sokasága az, ami 

végső soron meghatároz egy fenntarthatósági trajektóriát. Ezt akár a fenntarthatóság negyedik 

pilléreként is nevesíthetnénk. 

 

5.3.4. Trigramok és fraktálok 

Ahhoz, hogy az előzőekben taglalt viszonyt jobb megvilágításba helyezzük, térjünk vissza az – ekkor 

még fenntartható fejlődés névvel illetett – fenntarthatósági fogalom eredeti megfogalmazásához, 

ahhoz, amelyet az ENSZ 1987-es kiadványában találhatunk. Ez a következőképpen szól:  
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„A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amelyben a jelenkor saját szükségleteit a jövő generációk 

erőforrásainak veszélyeztetése nélkül elégíti ki.”   

A definíció dőlt betűvel kiemelt részei az alábbi három minőségi pillérnek feleltethetők meg: 

I. „szükségleteit” � A szükségeltek minősége (belső/külső)  

II. „olyan fejlődés” � A szükségletek kielégítésére irányuló cselekvés módja (aktív/passzív) 

III. „erőforrásainak”� A szükséglet kielégítésére megcélzott erőforrás minősége (külső/belső) 

Fontos kiemelni, tehát, hogy a fenntarthatóság fenti három javasolt pillére nem tartalmaz közvetlenül 

semmilyen mennyiségi jellemzőt, vagy indikátort, pusztán egy adott társadalmi alegység erőforrással 

szembeni viszonyát hivatott leírni.  

A szükségletek minőség szerint két nagy csoportba oszthatók99:  

I. külső szükségletek (mint pl. éhség, szomjúság, alvás, hőigény stb.) 

II. belső szükségletek (mint pl. megbecsülés iránti vágy, csoporthoz való tartozás igénye, 

önmegvalósítás, harmóniára való törekvés, stb.) 

Az erőforrások ugyanígy csoportosíthatók: 

I. külső erőforrások (pl. víz, talaj, energiahordozók, stb.) 

II. belső erőforrások (pl. tudás, hit, türelem, stb.) 

A szükségletek kielégítésére irányuló cselekvés módja szintén kétféle lehet: 

I. aktív (törtető, cselekvő, elősegítő) 

II. passzív (beváró, az eseményekkel sodródó, nem cselekvő) 

A minőségi jellemzőket, pl. a „belsőt” és a „külsőt” csak egy vékony határvonal választja el egymástól. 

Minden belső jellemző megnyilvánulása külső is egyben (lásd korábban: a genom (belső kód) és fenom 

(külső megjelenés) fogalmai) és minden külső jellemző belülre is vetül (pl. stressz hatása az 

egészségre). Ugyanúgy létezik aktív passzivitás (pl. éhségsztrájk), és passzív aktivitás is (pl. nemzeti 

szocialista eszmék elterjedésének „elősegítése” a tömegek közönyével a 30-as években).  

Ezeket a jellemzőket vizsgálva, hamar felfedezhetjük, hogy a belső-külső, valamint az aktív-passzív 

minőségek keleti megfelelője a Yin és a Yang (Yin a befogadó, passzív, belső minőség, Yang pedig 

                                                             
99 A Maslow-féle szükségletek piramisa ebben az értelmezésben egy bináris modellé fajul 
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kiáramló, aktív, külső minőség). A TaijiQuan filozófia szerint ennek a két egymásból táplálkozó, 

ugyanakkor egymással ellentétes tulajdonságú jellemzőnek a váltakozása az, amely mozgásban tartja 

a világot [Havasi 2004]. Ez a filozófia európai ember számára nehezen értelmezhető könnyedséggel 

internalizálja világmodelljébe a rész-egész paradoxont. 

A metodika kiindulási alapja a WuJi, azaz a teljesség, amelynek megértéséről le kell mondanunk, 

ahhoz, hogy a részeit értelmezni tudjuk. Erről Havasi a következőt írja: 

„ A WuJi maga a végtelen tér, a dolgok eredeti természete. Ennek megértésére való törekvés végtelen 

volta miatt teljesen felesleges. A végessel megérteni a végtelent – ChuangCe szerint – éppoly nehéz, 

mint a kút mélyén élő békának elmagyarázni a tengert. Így, amikor a megértésre való törekvés és a 

jelen pillanatban vett tapasztalás kettősége elmúlik, a WuJi természete önmagától megjelenik. Ennek 

bárminemű erőltetése nemhogy segít, hanem éppenséggel eltávolít bennünket a WuJi elérésétől.” 

[Havasi 2004:34] 

Ebből a teljességből keletkezett megmozdulás, változás (ergo energia) révén Yang. Ha viszont létezik 

mozgás, akkor annak létezik egy viszonyítási pontja is, amihez képest a mozgás létrejön (különben 

lehetetlen volna megfigyelni100). Ez a viszonyítási pont Yin. Ekkor olyan fogalmak jönnek létre, mint 

lent-fent, előtt-mögött, kívül-belül, vagy éppen rész-egész. Érdemes megfigyelni, hogy ha Yang-ot, 

mint mozgó pontot vesszük viszonyítási alapnak, akkor Yin komplementer minőségben válik mozgó 

ponttá. Ez a felfogás tökéletesen alkalmazható a társadalom-egyén viszonyára: ha pl. az egyént 

vizsgáló modelleket készítünk, akkor a viszonyítási alapunk a többi ember, a társadalom (önmagában 

ugyanis nehezen lenne értelmezhető az összehasonlítás), ha társadalmi modellezést végzünk, akkor 

pedig az egyének összességére építve tudunk elemzéseket készíteni. 

A TaijiQuan filozófia az aktivitási szint függvényében megkülönböztet öreg és fiatal Yin-t és Yang-ot. 

Az aktivitásra első pillanatban azt feltételezhetnénk, hogy fiatalabb mindig aktívabb is, azonban ebben 

a filozófiában ez nincs így: míg az aktív Yang pl. öreg, addig, az aktív Yin fiatal, a passzív Yang fiatal és 

a passzív Yin öreg. 

                                                             
100 Ez a gondolat analóg a relativitáselmélettel! 
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29. ábra: A TaijiQuan filozófiája a WuJi-tól a nyolc erőig101 

A képi megjelenésben a WuJi-t egy üres kör, TaiJi-t (Yin-t és Yang-ot együttesen) pedig a Taijitu 

egymásba nyúló csepp formái jelképezik. Szokás még Yin-t és Yang-ot vonalakkal is szimbolizálni (lásd 

29. ábra). Ezt az ábrázolási formát vizsgálva újabb érdekes felfedezést tehetünk, mégpedig, hogy Yin 

és Yang képi megfelelője gyakorlatilag azonos a Cantor-halmaz nevű fraktálalakzattal [Szabó 2005:1].  

A fraktál előállításához szükséges iterációs lépések az alábbi egyszerű szabállyal írhatók le: 

I. Vegyünk egy szakaszt 

II. Távolítsuk el a szakasz középső harmadát (ekkor két szakasz keletkezik) 

III. Ismételjük meg az eljárást a kapott szakaszokra végtelenszer (ekkor újabb szakaszok 

keletkeznek) 

A Cantor-halmaz zárt alakban az alábbi formulával adható meg: 

 

   t = lim�→� ⋂ s�0, ���!�\ � ∪ ���� �\ , 1�u�\ÉyÊ!�^O                                 (1) 

 

Az iterációs eljárásból világos, hogy Yin képi jele, ami egy megszakított szakasz, tulajdonképpen két 

kisebb Yang vonalból tevődik össze, valamint minden Yang vonal egy nagyobb Yin része. Ezt az 

egymásba ágyazódást és a fraktál analógiát szemlélteti a 30. ábra.  

                                                             
101 saját szerkesztés 



 

119 

 

 

 

30. ábra: A Cantor-halmaz és a Yin-Yang kapcsolat analógiája102 

Yin és Yang ilyen értelemben egymással szorosan összefügg, és a Cantor-halmaz fraktálalakzatának 

való megfeleltethetőségével pedig nemcsak filozófiai, hanem tudományos értelemben véve is alkalmas 

modellje lehet egyszerű szabályok által leírható rendszerek viselkedésének. Yin és Yang önhasonló és 

skálainvariáns (nagyításra érzéketlen), tehát a mikro és makrorendszerek világában is egységes 

modellezési szemléletet tükröz.  

Ugyan a Cantor-halmazzal kapcsolatos analógiát elsősorban a képi hasonlóságból vezetjük le, azonban 

a rész-egész jelenség megnyilvánulásából is következtethetünk az analógia helyes voltára, hiszen a 

Cantor-halmaz bármely kiválasztott elemének része maga a Cantor-halmaz, ugyanúgy ahogy Yin része 

Yangnak és fordítva. Ebből az következik, hogy a Cantor-halmaz egysége a meglévő és hiányzó részek 

együttesével teljesen analóg koncepciót mutat a WuJi-ban rejlő Yin és Yang kettőssel. Ugyan a Yin és 

a Yang ilyen végtelen egymásba alakuló továbbontásának – tisztán a keleti modellt alapul véve – nincs 

nevesített tartalma és értelme, azonban metafizikai értelemben a fraktál viselkedés megfeleltethető 

a makro és mikro szintek közti átjárhatóság meglétének, amely gondolatiságában egybevág a keleti 

modell mikro- és makrokozmosz felfogásával. Félreértésre adhat okot, hogy a fraktálokban valamilyen 

sorozatot keressünk, és a sorozat elemeit megfeleltessük az egyes metafizikai modell elemeinek, ez 

azonban nem célszerű és bármilyen hasonlóság, vagy analógia felfedezése csak esetleges lenne. Sokkal 

inkább azt kell szem előtt tartanunk, hogy a formalizmus zárt rendszerben (pl. Yin-Yang esetben 

binárisan) végtelen [Ni, 2002:40]. A zárt rendszerben való végtelenségnek általában jó leíró modellje 

                                                             
102 saját ábra 
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a fraktál, hiszen zárt rendszer elv nem sérül, lévén az előállítás rekurzíóiban ugyanazok a minták 

ismétlődnek, és a végtelenség pedig az önhasonlás révén biztosított. 

A 29. ábra jobb oldalán a WuJi egy finomabb felbontását láthatjuk. Itt már nem kettő, hanem három 

vonallal, ún. trigrammal jellemezzük a rendszer egyes részeit. A három vonal összesen 23=8 féle képi 

ábrázolást tesz lehetővé. A TaijiQuan filozófia ezeket trigramokat a nyolc erő megnevezéssel illeti. A 

nyolc erő működésének pontos leírása rendkívül bonyolult, elsősorban képi megjelenítéseken nyugvó, 

ezért ennek ismertetése meghaladná doktori értekezésem kereteit. Karátson Gábor például az eredeti 

ősi kínai írásjelekből fordított 300 oldalas Változások Könyvét (Yi Jing-et) – amelyben a nyolc erő 

egymáshoz való viszonyát fejti ki – közel 1300 oldalnyi kommentárral látta el. [Karátson 2003]  

A nyolc erő pontos leírásának megkísérlése helyett103, ezért inkább egy szemléletes példán keresztül 

kívánom illusztrálni a metodika számítógépes szimulációban történő alkalmazhatóságát. 

Mivel a trigramok erőkként is reprezentálhatók [Ni, 2002:14E], ezért klasszikus fizikai példával élve: 

valamilyen tömeggel rendelkező, nem rögzített testet gyorsulásra kényszerítenek. Ez azt jelenti, hogy 

az erő belülről fakadóan valamilyen cselekvés által külső megnyilvánulást hoz létre. Ez viszont 

egybevág a fenntarthatóság minőségi vizsgálati terére tett javaslatunkkal. Ekkor ugyanis, ha minden 

javasolt pillért (szükségletek minősége, cselekvés minősége, erőforrások minősége) egy-egy Yin, vagy 

Yang vonallal jelölünk, akkor eljutunk a trigramokhoz, amelyek valójában megfelelnek a pillérek által 

meghatározott összesen nyolc féle ember-erőforrás viszonynak. Ha a szükségletek pszichológiai és 

pszichoszociális modelljeit is felhasználjuk [Graves 1970:131-155][Graves 1974:72-87][Cowan-Beck 

2005], akkor pedig a viselkedésformák, valamint a Yi Jing képi leírásai alapján fellállítható egy olyan 

minőségeken alapuló modell (Fűr-Ijjas modell [Fűr-Ijjas 2012]), amelyben az ember-környezet viszony 

maradéktalanul leírható. 

3. táblázat: A Fűr-Ijjas szintek ember-erőforrás viszonyai, a nyolc erő, valamint a pszichoszociális szintek kapcsolata104 

Megnevezés 

Fűr-Ijjas szintek 

Változások 
könyve 
szerinti 
trigram 

Név, képi 
megjelenés 

Jellemzők Szükségletek 

Cselekvés módja 

Erőforrások 

Túlélő 

  

☰ Qian A teremtő, 
menny 

Férfi, kiáramló 

egyéni 

Külső szükséglet 
Aktívan 
Külső erőforrás 

                                                             
103 Az összes erő alapfokú megismerése a TaijiQuannal komolyan foglalkozók körében is több évtizednyi munka 
eredménye. 
104 A táblázat forrása: [S1] 
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Babonás törzsek 

  

☵ Kan A mélységes, 
víz 

Női, befogadó 

kollektív 

Belső szükséglet 
Aktívan 
Belső erőforrás 

Egocentrikus 
harcos  

☱ Dui Az örömteli, 
tó 

Férfi, kiáramló 

egyéni 

Belső szükséglet 
Aktívan 
Külső erőforrás 

Konformista 
csoportok 

☴ Xun A nemes, árvíz Női, befogadó 

kollektív 

Külső szükséglet 
Aktívan 
Belső erőforrás 

Kreatív hedonista ☳ Zhen Az ébredő, 
földrengés 

Férfi, kiáramló 

egyéni 

Belső szükséglet 
Passzívan 
Külső erőforrás 

Humánus 
közösségek 

☶ Gen A 
mozdulatlan, 
hegy 

Női, befogadó 

kollektív 

Külső szükséglet 
Passzívan 
Belső erőforrás 

Rendszerelvű 
ember 

☲ Li A ragaszkodó, 
tűz 

Férfi, kiáramló 

egyéni 

Külső szükséglet 
Passzívan 
Külső erőforrás 

Holisztikus 
közösségek 

☷ Kun A befogadó, 
föld 

Női, befogadó 

kollektív 

Belső szükséglet 
Passzívan 
Belső erőforrás 

A 3. táblázat első oszlopában található az a minőségi megnevezés, amely a pszichoszociális 

modellekkel leginkább összhangba hozható. Fontos megjegyezni, hogy a megnevezések asszociatív 

jellegűek, és nem értékítélet-hordozók. A megnevezések célja csupán annyi, hogy a trigramok által 

jelképezett ember-környezet viszonyra megfelelően tudjunk hivatkozni. A második oszlop magát a 

nyolc erő megnevezést, valamint a trigramot tartalmazza. A trigram vonalai alulról fölfelé az erőforrás, 

a cselekvés és a szükséglet minőségeit jelentik. A harmadik oszlopban az erőhöz kapcsolódó, a 

TaijiQuan-ban leggyakrabban megjelenő képi és tulajdonnév leírást láthatjuk. A negyedik oszlop a 

trigram ún. alapjából (alsó vonalából) származó minőségi jellemzőit tartalmazza: pl. folytonos vonal: 

férfi (Yang), egyéni (individuális) megnyilvánulás. A 3. táblázat utolsó oszopa pedig nem más, mint az 

szükséglet-cselekvés-erőforrás minőségi modellje, az ember környezetéhez való viszonyának 

kifejeződése. Tehát pl. az Egocentrikus harcos jellemzően belső szükségleteit, aktívan, külső erőforrás 

segítségével igyekszik kielégíteni: ez a szimbolikus leírás adja meg az ember-környezet minőségi 

viszonyt, ami tulajdonképpen megfeleltethető a fenntarthatóság negyedik pillérének. 

Ha megfigyeljük a 3. táblázat egyes sorait, akkor az utolsó két oszlopban az egyes szintek közti 

átmeneteknél láthatóvá válik Yin és Yang folyamatos váltakozása. Ez a váltakozás azonban nemcsak a 

keleti filozófia sajátja, hanem ugyanúgy megtalálható a nyugati kultúrákban dualitás néven. Az egzakt 

fizikai tudományoktól (pl. elektromosságtanban a feszültség-áram dualitás, vagy a fény egyidejű 

részecske és hullámtermészete), egészen a napi pénzügyi politikáig (monetáris-fiskális kettősség), a 
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kollektíva és az egyén küzdelme a jogalkotásban, vagy a társadalmi mintákban mind e két erő 

megnyilvánulásai vannak jelen. 

A bemutatott nyolc szint, tehát a TaijiQuan filozófiában fellelhető nyolc erő egy speciális értelmezése 

az ember-környezet kapcsolatára. Ezekről az erőkről részletes leírást a Változások Könyve (I Ching, Ji 

King) ad [Karátson 2003]. Ez a könyv több évezredes múltra tekint vissza, szerzői csak részben, vagy 

egyáltalán nem ismertek. A Yi Jing az évezredek során olyan megfigyelt, örök emberi tulajdonságokról 

nyújt pontos leírást, amelyek minden élethelyzet (konfliktushelyzet) kimenetelét befolyásolják. Az 

egyes tulajdonságok, erők nem mások, mint egyfajta viszonyulások a másik félhez (pl. külvilághoz, 

másik emberhez, stb.). Amikor két eltérő erő találkozik, akkor egyfajta játék kezdődik, amelyben az 

erők típusától függően van némi mozgástér, azonban a kimenetelek száma nem végtelen, hanem egy 

jól meghatározható halmaz. (Ezt taglalja a Változások Könyve a hexagramok 105 , élethelyzetek 

leírásával.) Ha képesek vagyunk felismerni a saját állapotunkat, valamint a minket körülvevő erőket, 

és ismerjük a lehetséges következményeket, akkor a lehetőségünk nyílik arra, hogy a környezetünkben 

megteremtsük az egyensúlyt. Ez a hitvallás egyfajta „folyamatos komplementer-keresés”, szemben az 

európai kultúrák fejlődés (vagy növekedés) alapú modelljeivel. A nyolc erő módszerét számos helyen 

használják sikerrel pl. a keleti menedzsment tudományokban (konfliktuskezelésre) [Du és mtsai 

2011:55-67], vagy a várostervezésnél, építészetben (élhető épület kialakítására) [Wong 1995:1-38], 

vagy éppenséggel a harcművészetekben [Havasi 2004]. Adódik tehát, hogy ezt a modellt a 

fenntartható fejlődésre is alkalmazzuk analóg módon, természetesen a megfelelő vizsgálati ismérvek 

mentén. Ezek az ismérvek a Fűr-Ijjas szintek által leírt viszonyok, amelyeket a 31. ábra is szemléltet. 

 

31. ábra: A materializáció iránya a szükségletektől az erőforrásig, és az interakciós lehetőségek106 

                                                             
105 két trigram egymás fölött elhelyezve 
106 Az ábra forrása: [S1] 
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Amennyiben a Yin-Yang vonalas ábrázolásáról áttérünk a bináris leírásra (Yin = 0 és Yang = 1) és a Fűr-

Ijjas modell nyolc szintjét egy egységkockában ábrázoljuk, akkor a 32. ábra szerinti fenntarthatósági 

elemzési teret kapjuk. Ekkor az origóban kerül elhelyzésre a belső szükségletek, passzív cselekvés, 

belső erőforrások által leírt (0,0,0) Holisztikus csoportok elnevezésű szint, és az (1,1,1) pontban pedig 

a külső szükséglet, akív cselekvés, külső erőforrások hármasa áll (Túlélő egyed). Az egységkockában 

lévő pontok pedig felfoghatók az ember-környezet viszony egy adott pillanatnyi „értékének”. (A 

modell egyszerűségét fenntartva ezeket az „értékeket” folytonosnak tekintjük, azonban készíthetünk 

kvantált leírást is.) 

 

32. ábra: A 8 Fűr-Ijjas szint által kifeszített fenntarthatósági elemzési tér107 

Ha ezek után elvégezzük a káosz-játék gondolatkísérletét, ebben az egységkockában, a nyolc 

sarokpontot tekintve vonzó pontoknak, akkor egy térbeli fraktál alakzathoz jutunk, ami a Cantor-

halmaz egy változata, az ún. Cantor-por, amit a 33. ábra szemléltet. A gondolat kísérlet lépései az 

alábbiak: 

I. Válasszunk ki az egységkockában egy P pontot, ami valamely társadalmi alegység szükséglet-

cselekvés-erőforrás viszonyát reprezentálja a térben. 

                                                             
107 Az ábra forrása: [S2] 
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II. Válasszunk ki véletlenszerűen a 8 Fűr-Ijjas szint közül egy vonzó sarokpontot 

(SorsoltSarokPont), majd a P-SorsoltSarokPont távolság sarokponttól mért valamilyen 

arányába helyezzük P következő állapotát (ezt az arányt jelölje r). Ha pl. r=0,5 akkor P-

SorsoltSarokPont szakasz felező pontjában lesz P következő állapota, ha r=1/3 akkor a 

SorsoltSarokPonthoz közelebb eső harmadoló pontban. (Fontos kihangsúlyozni, hogy ez az 

állapotváltozás Δt=0 idő alatt végbemegy: gondoljunk csak arra, hogy egy oroszlánnal való 

találkozás esetén a menekülési ösztön miatt, pl. azonnal feléled az emberben a Túlélő egyed 

viselkedési forma.) 

III. Ezt az eljárást ismételjük végtelenszer. 

Az így kirajzolódó pontok halmaza függ tehát r-től, amit a következőképp értelmezhetünk: 

r tulajdonképpen nem más, mint annak a mérőszáma, hogy mennyire képes befolyásolni egy adott 

társadalmi alrendszert egy adott vonzó sarokpont. Nevezzük r-t társadalmi ellenállásnak. Ha r=0, akkor 

minden egyes időpillanatban az egységkocka valamelyik sarokpontján tartózkodunk, azaz teljesen az 

adott erő befolyása alá kerülünk, ha r=1, akkor pedig képtelen az adott alrendszer elmozdulni a P 

pontból. Az alábbi ábrán közel 200.000 pontból álló szimuláció eredményei láthatók, különböző r-

értékek mellett. 

 

33. ábra: A káosz-játék kimenetele a fenntarthatósági elemzési térben r=0, r=0.2, r=0.333, r=0.5, r=0.9, r=0.99 társadalmi 

ellenállások mellett108 

                                                             
108 Az ábrákat a Wolfram ChaosGame 2D/3D nevű alkalmazásával készítettem. 
[http://demonstrations.wolfram.com/ChaosGame2D3D/] 
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A 33. ábrából jól látszik, hogy nagy ellenállás esetén a kiinduló pont körül csoportosulnak a későbbi 

állapotok, míg r=0.5 esetén az egységkockát egyenletesen töltik ki a lehetséges állapotok. Az r<0.5 

esetén kirajzolódni látszik a Cantor-por, ami r=0 esetében a 8 Fűr-Ijjas szintté fajul.  

Nyilván erre a káosz-játékra is fennállnak az 5.3.3. fejezetben említett korlátok, sőt egészen bizonyosan 

itt is igaz az, hogy nem írható le a fraktál alakzat egyetlen kitevővel („dimenzióval”), viszont, 

ellentétben a mennyiségi modellezéssel, a minőségi leírás esetén a bázis-indikátorok egymástól való 

kölcsönös függése kevésbé érzékelhető. Gondoljunk arra, hogy pl. belső szükségleteinket a fogyasztói 

társadalomban külső erőforrásokkal, aktívan próbáljuk kielégíteni, ellenben más kultúrákkal, ahol 

ugyanezt passzívan, belső erőforrás felhasználással (pl. meditáció) érik el, tehát pl. a szükséglet 

minősége nem determinálja sem a cselekvés módját, sem a felhasznált erőforrás minőségét egy adott 

időpillanatban. A példából jól látszik, hogy egy ilyen ember-környezet viszony alapvetően 

meghatározza a mennyiségi jellemzőket, pl. a környezeti erőforrások felhasználásának ütemét, ezért 

kiemelt fontosságú, hogy ebben a fenntarthatósági térben komplex elemzéseket végezzünk. 

A szemléltetett konkrét példa ismert korlátai ellenére, a metodika segítségével néhány általános 

következtetést vonhatunk le a fenntarthatóságra vonatkoztatva: 

I. Ha nagy a társadalmi ellenállás az állapotváltozás tekintetében, akkor későbbi lehetséges 

állapotok a kiinduló állapot szűk környezetében maradnak, azaz bármilyen fenntarthatósági 

stratégiához való ragaszkodás, a jelen állapot fenntartására tett kísérlet csak akkor lehet 

eredményes, ha a „káosz-játék”-ban résztvevő többi szereplő (társadalmi alegység) is kvázi 

mozdulatlanul helyezkedik el a térben úgy, hogy összességében a lehető legegyenletesebben 

töltsék ki az egységkockát. Ha ugyanis ez a kitöltés nem egyenletes, az azt jelentené, hogy 

valamelyik erőforrástípus túlterheltté válik. Az egyenletes kitöltés állapota jelenleg nyilván 

nem áll fenn, hiszen pl. a Holisztikus csoportok sarokpont környezetében jelenleg nagyon 

kevés számú alrendszer található, sőt vannak „divatos” szintek, amik sokakat vonzanak (pl. a 

Kreatív hedonista, Konformista csoportok, Egocentrikus harcos sarokpontok).  

II. Minél kisebb a társadalmi ellenállás, annál jobban rendszerezetté válnak a fenntarthatósági 

térben az alrendszerek lehetséges állapotai. Nevezzük ezt determinált állapotváltozásnak. 

(Lényegében az r=0 érték, az ellenállás hiánya azt feltételezi, hogy teljes mértékben egy külső 

erő határozza meg (determinálja) a következő állapotokat. 

III. Minél nagyobb a társadalmi ellenállás, annál inkább az alrendszer határozza meg a saját 

következő állapotait. Nevezzük ezt a jelenséget kényszerített fenntarthatóságnak. Ez azt 

jelentené, hogy bizonyos társadalmi alegységek saját állapotuk „inverzébe” kényszerítenek 
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más alegységeket, hogy így biztosítsák az egységkocka egyenletes kitöltését (ami végső soron 

a külső- belső erőforrások egyenletes terheléséhez szükséges). Pl. egy Konformista csoport 

egy másik, mennyiségében azonos embertömeget, a Kreatív hedonista szintjére (ellentétes 

sarokpont) kell, hogy kényszerítsen ahhoz, hogy egy ilyen kényszerített fenntarthatóság 

megvalósuljon.  

IV. Amennyiben az 1. pontban vázolt statikus állapot nem érhető el, a modellből az következik, 

hogy olyan stratégiát kell követnünk, amikor megengedőbbek vagyunk az alrendszert jelen 

állapotából kitérítő erőkkel. Ha r=0.5, akkor az alrendszer egymaga is képes egyenletesen 

bejárni egész egység kockát. Ha feltételezzük, hogy a többi szereplő is hasonlóan viselkedik, 

összességében minden időpillanatban egyenletes lesz az eloszlása az állapotoknak, így minden 

szereplő egyforma eséllyel jut külső és belső erőforrásokhoz, és nem terhelik túl egyik 

erőforrás típust sem azzal, hogy saját maguk (társaikkal együtt), az egységkocka valamelyik 

vonzó sarokpontjának közelében stagnálnak.  

V. A kényszerített fenntarthatóság hosszú távú megvalósítása kérdéses, mivel egy társadalmi 

alrendszer nem marad örökre egy állapotban, hanem fejlődik (pl. modern technika betörése 

bennszülött őslakosok körébe), továbbá a kényszerített fél érdekeinek sérülése miatt nem 

tartható fenn mesterségesen egy ilyen állapot. 

VI. Ha egy társadalmi alrendszer képes elfogadni azt, hogy az eddigi megszokott állapotából egy 

másik, számára ismeretlen („kényelmetlen”) állapotba is átkerülhet, és ehhez sikeresen tud 

alkalmazkodni, akkor az az alrendszer a fenntarthatóság trajektóriáját követi. Ellenkező 

esetben, ha ragaszkodunk a jelenlegi állapotunkhoz, stratégiánkhoz, akkor azzal hosszútávon 

a fenntarthatóság ellen dolgozunk. (Ez utóbbi kijelentésünk egybevág a genetikus 

algoritmusoknál hangoztatott lokális optimumba való beragadás jelenségével). 

Ebben a fejezetben tehát megmutattuk, hogy létezik olyan általános, minőségi elveken alapuló 

metodika, ami a rész-egész paradoxont internalizálja. Ez a metodika az ember-környezet viszonyára 

épül, ezáltal a fenntarthatósági problémákat az „ok” oldaláról képes megközelíteni. A módszertan 

elsősorban verbális elemeket tartalmaz, ugyanakkor a szükséglet-cselekvés-erőforrás minőségek 

bináris megadásával, fraktáldinamikai feladatként is értelmezhető. 
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6. ÖSSZEGZÉS6. ÖSSZEGZÉS6. ÖSSZEGZÉS6. ÖSSZEGZÉS    

Értekezésemben áttekintettem a fenntarthatóságról és a modellezésről alkotott jelenlegi nézeteinket 

és megállapítottam, hogy a fenntarthatóság tervezési módszereit jelenleg metodikai válság övezi. Ezt 

a következtetést szigorúan rendszerelméleti alapokból kiindulva vontam le, és a bizonyításhoz olyan 

módszertant kerestem, amivel egyrészt a metodikai válság kimutatható, másrészt, amelynek 

segítségével a válság „gócpontjait” szisztematikusan fel lehet számolni. Mivel a metodikák validálására 

jelenleg nem ismerünk tudományosan elfogadott módszert, ezért megoldásomban a következő utat 

választottam: a fenntarthatóság rendszerében olyan paradoxonokat kerestem, amelyek természetes 

következményei a valós rendszerek modellekbe történő leképezésének, és amelyeket a jelenlegi 

tervezési metodikák elhanyagolnak, vagy nem kellő mértékben vesznek figyelembe. A 

fenntarthatósági problémák elemzésénél először a paradoxonok metodikai okait tártam fel, majd 

olyan módszereket kerestem (ill. javasoltam), amelyek segítségével az ellentmondások 

modellezhetővé, vizsgálhatóvá válnak. 

Munkámban három, általam kritikusnak vélt paradoxonnal foglalkoztam.  

Elsőként azt feltételeztem, hogy a fenntarthatóság tervezését időparadoxon nehezíti. A 

feltételezésem alátámasztására, először az általános rendszerelméleti besorolási lehetőségeket, majd 

a modellek bonyolultságelméleti osztályozását tekintettem át, annak érdekében, hogy pontos képet 

kapjunk a fenntarthatóság helyéről a probléma komplexitását illetően. Arra a megállapításra jutottam, 

hogy a fenntarthatóság problémáit a valóság elfogadhatóan ismert, de nem kellően megbecsülhető 

számú összefüggéssel jellemezhető, korlátozottan előrejelezhető rendszereinek – az esetek 

többségében nem polinomiális idejű algoritmussal leírható – modelljével vizsgálhatjuk. Ezután 

rámutattam a hagyományos vezérlés- és szabályozás-elvű irányítási lehetőségek kényszerszerű 

alkalmazására és korlátaira. Levezettem, hogy a fenntarthatósági céljaink minél gyorsabb, és 

hatékonyabb megvalósítása érdekében olyan szabályozási technikákat alkalmazunk, melyek 

természetszerűleg nem kontrollált túllövésekhez vezetnek, ezáltal a fenntarthatóság ellen dolgoznak. 

Értekezésemben megkerestem az egyetlen olyan szabályozási módszert, amely képes a 

fenntarthatóság komplex rendszerével megküzdeni. A lehetséges metodikákat áttekintve, csak a 

genetikus algoritmusokat – mint a természet által több milliárd év alatt validált módszert – találtam 

alkalmasnak a feladat megoldására. Megmutattam ugyanakkor, hogy az evolúciós elvű irányítások 

számos ponton különböznek a „hagyományos logikától”, így a gyakorlatban nehezen elfogadtathatók, 

és kevéssé összeegyeztethetők jelenlegi irányítási elképzeléseinkkel. Ezekből következően, az 

időparadoxon jelenlétét arra a tényre alapoztam, hogy a fenntarthatóság jelenleg, az erőforrások 
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kimerülése és a környezet asszimilatív kapacitásának csökkenése révén, az emberiség időben sürgető 

problémája, az egyetlen működőképes rendszerelméleti megoldás (evolúciós logika) viszont időben 

lassú folyamat. Ez az ellentmondás, valamint az a tény, hogy türelmetlenségünkkel, a hagyományos 

szabályozási elveink túlzott alkalmazásával, nem várt helyeken és időkben nem kontrollált túllövéseket 

okozunk, együttesen alátámasztják az időparadoxon jelenlétét. 

Tézis 1. A fenntarthatóság tervezését időparadoxon nehezíti.Tézis 1. A fenntarthatóság tervezését időparadoxon nehezíti.Tézis 1. A fenntarthatóság tervezését időparadoxon nehezíti.Tézis 1. A fenntarthatóság tervezését időparadoxon nehezíti.    

A fenntarthatóság tervezésére jelenleg egyetlen bizonyítottan alkalmas matematikai 

módszertan létezik: a genetikus algoritmusok. Ez az evolúciós metodika, azonban a 

gyakorlatban nehezen kivitelezhető, mivel lassú, olykor illogikusnak tűnő szabályozási elvek 

mentén működik, így nem illeszthető be az emberiséget fenyegető veszélyek gyors 

elhárításának logikájába. 

 (Kapcsolódó publikációk: S2, S5, S8, S13) 

Munkámban másodikként tudásparadoxon jelenlétét feltételeztem a fenntarthatóságban. A hipotézis 

bizonyítására felhasználtam az entrópia és az információ kapcsolatát. A Szilárd Leó féle gázkísérlettel 

megmutattam, hogy minden tudás létrejötte energia befektetéssel jár, valamint minden 

tudásfelszabadítás egyben energiafelszabadítást is jelent. A tudás WKID-piramisára, valamint 

entropisztikus modelljére alapozva bevezettem a tudás halmazállapot-változásának fogalmát, 

amelyben megmutattam, hogy az adat-információ-tudás-bölcsesség konverzióinál, társadalmi szinten 

mindig energiaveszteségek lépnek fel.  

Arra is rávilágítottam, hogy ugyan az emberi lét természetes velejárója az entrópiaszint növelése, 

ugyanakkor az entrópianövekedés mértéke csökkenthető lenne az információs konverziók jobb 

hatásfokú megvalósításával. Mivel a hatásfok-javítást a térben elszórtan meglévő tudásformák jobb 

összekötettetése révén lehet elérni, ezért kiemeltem az internet szerepét (és árnyoldalát) a 

tudásmegosztásban.  

A 4.3. fejezetben bemutattam, hogy alapvetően negatívan befolyásolja a fenntarthatóság 

megvalósítását az tény, hogy a tudásról alkotott tudásunkat a gyakorlatban alapvetően a gazdasági 

szemlélet hatja át. Javaslatom szerint ez az aszimmetria csökkenthető a tudásról alkotott tudásformák 

jobb kapcsoltságának megvalósításával, azaz az internet hatékony használatával.  
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Ezt követően bemutattam a web-szolgáltatások adat, információ és tudásközvetítésre történő 

felhasználásának elosztott módját, ezáltal a fenntarthatósági elemzések és modellezések egy 

hatékony metodikáját adtam meg. Végül egy saját fejlesztésű fuzzy web-szolgáltatás bemutatásán 

keresztül illusztráltam az elmélet gyakorlati kivitelezhetőségét. 

Tézis 2. A fenntartTézis 2. A fenntartTézis 2. A fenntartTézis 2. A fenntarthatósági problémáink javarészt tudásunkból származnak, és ezt hatósági problémáink javarészt tudásunkból származnak, és ezt hatósági problémáink javarészt tudásunkból származnak, és ezt hatósági problémáink javarészt tudásunkból származnak, és ezt 

a jelenséget a tudásunkkal igyekszünk kezelni. Ez a fenntarthatóság a jelenséget a tudásunkkal igyekszünk kezelni. Ez a fenntarthatóság a jelenséget a tudásunkkal igyekszünk kezelni. Ez a fenntarthatóság a jelenséget a tudásunkkal igyekszünk kezelni. Ez a fenntarthatóság 

tudásparadoxona.tudásparadoxona.tudásparadoxona.tudásparadoxona.    

Az emberiség túlélésének záloga a tudásformáinak diverzitásában rejlik, evolúciós elven 

ugyanis ez biztosítja annak a viselkedésformának a megtalálását, ami átsegíti az emberiséget 

a fenntarthatóság tudás okozta problémáin. Ez a diverzitás a tudásformák hatékonyabb 

konverziójával és jobb kapcsoltságával érhető el és tartható fenn. 

(Kapcsolódó publikációk: S3, S12) 

Értekezésem harmadik hipotézisében feltételeztem, hogy a fenntarthatóság elméleti 

modellezhetőségének gátja a rész-egész paradoxon. Megmutattam, hogy a fenntarthatóságot 

modellező elemzési módszerek szinte teljes spektrumát (beleértve a Peano-aritmetikát és a 

kiválasztási axiómát is magában foglaló Zermelo-Fränkel-féle halmazelméletet) sújtja a Gödel-féle 

második nemteljességi tétel következménye, miszerint elméleteink ellentmondásmentessége nem 

bizonyítható. Ez a tény azt eredményezi, hogy az ember, a fenntarthatóság rendszerében betöltött 

szerepéről nem képes objektív képet kialakítani. Disszertációmban rámutattam, hogy ennek egyenes 

következménye az, hogy modelljeink kategoriálisan elégtelen fogalmakat kénytelenek használni, és 

önreferenciális mivoltukból adódóan rész-egész paradoxont hordoznak magukban.  

A rész-egész paradoxont társadalmi példákon keresztül mutattam be, valamint megvizsgáltam annak 

lehetőségét, hogy a paradoxon enyhíthető-e valamilyen módszertan szisztematikus használatával. 

Munkámban először a részecske-alapú modellezési metodikán belül olyan szimulációs módszertant 

javasoltam, a Kiterjesztett Tudás Attribútumú Petri Hálók koncepciójának bevezetésével, amely – túl 

a mikro és makroszintű modellek hatékony integrációján – a tudás-szándék-cselekvés 

bizonytalanságainak természetes leírását valósítja meg, ezáltal intelligens szimulációs entitások egyéni 

és csoportos viselkedésének modellezését teszi lehetővé. Értekezésemben – a későbbi pontos 

hivatkozhatóság érdekében – megadtam a KTAPH metodika egységes, formális leírását. 
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Ezt követően a fenntarthatóság pillérei és valós dimenziószáma közti eltérésen keresztül 

érzékeltettem a rész-egész paradoxon jelenlétét a fenntarthatósági rendszer egészében. A káosz-játék 

gondolatkísérletén keresztül megmutattam, hogy a multifraktál analízis elvileg lehetőséget biztosít a 

fenntarthatóság mintáinak elemzésére, azzal a feltétellel, hogy független bázis-indikátorok által 

kifeszített vektorteret vizsgálunk.  

Az energia- és anyagmegmaradási törvényekre alapozva levezettem, hogy a bázis-indikátorok nem 

lehetnek mennyiségi jellegűek, mivel ezek a három pillér tekintetében kölcsönösen függnek 

egymástól. Ekkor a minőségi modellek felé fordulva, bemutattam a hullám-alapú modellezés 

lehetőségeit a TaijiQuan dualista filozófiájának egy adaptációján keresztül. Ebben a megközelítésben 

a célom az volt, hogy a rész-egész paradoxon szimulációs metodikába történő internalizálásának 

lehetőségét bemutassam. Ennek érdekében az ún. „nyolc erő” modell egy bináris változatán, a Fűr-

Ijjas modellen keresztül, olyan módszertani megközelítést ismertettem, amely lehetőséget biztosít a 

fenntarthatósági problémák pszichoszociális okainak megkeresésére. A módszertan a 

fenntarthatósági elemzési feladatot a szükséglet minősége – cselekvés minősége – erőforrás minősége 

térbe helyezi, ezáltal az ember-környezet viszony fraktáldinamikai elemzésére ad lehetőséget. 

Tézis 3. A fenntarthatóságTézis 3. A fenntarthatóságTézis 3. A fenntarthatóságTézis 3. A fenntarthatóság    tervezési metodikáiban a kategoriális elégtelenségre és tervezési metodikáiban a kategoriális elégtelenségre és tervezési metodikáiban a kategoriális elégtelenségre és tervezési metodikáiban a kategoriális elégtelenségre és 

az önreferencialitásra visszavezethető résaz önreferencialitásra visszavezethető résaz önreferencialitásra visszavezethető résaz önreferencialitásra visszavezethető részzzz----egész paradoxon megész paradoxon megész paradoxon megész paradoxon mutatható ki.utatható ki.utatható ki.utatható ki.    

Az ember egyszerre része a környezetnek, a társadalomnak és a gazdaságnak, ezáltal 

megnyilvánulásaiban gyakran ellentmondásba kerül az egyén és rendszer működése, céljai 

terén. Ennek az ellentmondásnak a hatásai enyhíthetők a makro- és mikroszintű modellek jobb 

átjárhatóságának megteremtésével, valamint a rész-egész paradoxon a fenntarthatóság 

tervezési metodikáiba történő internalizálásával. 
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Altézis 3.1. A Kiterjesztett Tudás Attribútumú Petri Hálók metodikája képes a tudás-

szándék-cselekvés bizonytalanságainak leírására, ezáltal az egyén és a csoportos 

viselkedés mikro- és makroszintű modelljeinek megvalósítására. 

Altézis 3.2. A TaijiQuan filozófiai elemeit felhasználva, a szükségletek– cselekvés– 

erőforrás minőségi terében készíthetők olyan, fraktáldinamikai módszerekkel 

elemezhető modellek, amelyek a rész-egész paradoxont természetes módon 

internalizálják. 

(Kapcsolódó publikációk: S1, S2, S13) 
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