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1. A kit¶zött tudományos feladatok összefoglalása

1.1. A kutatási terület de�niálása

A XIX. század végi � XX. század eleji közép-európai kávéházi kultúrában fontos szerepe volt az olyan

társasjátékoknak, mint például a sakk. Leonard (2010) szerint itt jelent meg el®ször a játékelmélet,

mint hétköznapi fogalom: a játékosok és néz®k nyer® technikákat kerestek. Érdekes módon ekkor még

az sem volt általánosan elfogadott, hogy a matematikának ebben kiemelt szerepe lehet. Az akkori

sakkvilágbajnok, Lasker ugyanis meggy®z®déssel hirdette, hogy nincs �legjobb lépés,� mérk®zéseit

azzal nyerte meg, hogy váratlan húzásokkal összezavarta ellenfeleit, majd pszichológiailag dominálta

a játékot.

Neumann Jánost a póker érdekelte és abban bízott, hogy a játék, azon belül is a blö�ölés mate-

matikai modellje segítségével javíthatja játékát. A játék szempontjából nagyon fontos, hogy képesek

legyünk egy adott helyzetet objektívan értékelni. A Minimax tétel (von Neumann, 1928) kimondja,

hogy egy kétszemélyes, zérusösszeg¶ játék értékelése mindkét játékos szemszögéb®l nézve ugyanaz.

Ez az eredmény a játékelmélet sarokköve, innen számíthatjuk a modern játékelméletet. Egy további

fontos publikáció, Neumann és Morgenstern közös könyve (von Neumann és Morgenstern, 1944)

kellett ahhoz, hogy a mai, széleskör¶ alkalmazásokkal rendelkez® tudományterület váljon bel®le. A

�Game Theory and Economic Behavior� azonnal sikert aratott; a játékelmélet újraírta a modern

közgazdaságtudományt, de a genetikától a közpolitikáig az élet számtalan területére hatással volt.

A �Csodálatos elme� cím¶ Oscar díjas �lm a laikusok számára is ismertté tette a játékelméletet, az

eredményeket a Nobel díjak egész sora ismerte el. Ma világszerte több ezer kutató foglalkozik játék-

elmélettel és határterületeivel ; következ® világkongresszusukat éppen Budapesten tartják 2020-ban,

a szerz® szervezésében.

A játékelmélet közel száz éves történelmének már az elején elkülönült a kooperatív és nonkoope-

ratív megközelítés. A kooperatív játékokban feltételezzük, hogy a játékosok betartják a közöttük

született megegyezéseket, míg a nonkooperatív esetben nem. A nonkooperatív játékok vizsgálatakor

egyensúlyokat keresünk, s a legtöbb ilyen játék megoldását a Nash-egyensúly (Nash, 1950), vagy

annak valamelyik változata adja. A kooperatív játékokban úgynevezett megoldásokat vizsgálunk,

de itt nincs a Nash-egyensúlyhoz hasonlóan egyeduralkodó fogalom. Alapvet®en két megközelítés

terjedt el. A Shapley-érték (Shapley, 1953) és több ehhez hasonló értékfogalom feltételezi a játé-

kosok teljeskör¶ együttm¶ködését. Ezzel szemben a mag (Shapley, 1955) az egyes játékoscsoportok

nonkooperatív szellemiség¶ versengése nyomán kialakult megoldáshalmaz. Ezek mellett számtalan
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alternatív fogalom ismert. Bár a sokszín¶ség örvendetes, valójában ennek els®sorban az az oka,

hogy egyik fogalom sem tökéletes, egyik sem felel meg a megoldásoktól elvárható tulajdonságoknak

(Zhou, 1994), vagy túlságosan bonyolult. A sokszín¶ségnek egyik oka, hogy a különböz® megoldá-

sok a játéknak más-más értelmezését adják. Megfordítva: az alkalmazott megoldásfogalom függ a

modell, a vizsgálat céljától.

A kooperatív megközelítés jellegzetessége, hogy a megoldások egy része igazságos elosztásokat

keres, azaz a játékosok összessége által el®állított érték olyan felosztását, ami megfelel valamilyen

igazságossági szabálynak. Ez a probléma felmerül olyan helyzetekben is, ahol a kooperatív megoldá-

sok legfeljebb egészértékes változatukban alkalmazhatók. Az körzetkiosztási irodalom (Balinski és

Young, 1982) eredetileg a képvisel®i helyek államok, vagy megyék közötti igazságos szétosztásával

foglalkozik és az ilyen megoldásokat a játékelméletihez nagyon hasonló tulajdonságok segítségével

vizsgáljuk.

1.2. A kutatási témák megfogalmazása

Tudományos munkásságom els®sorban sokszerepl®s koalíciós kooperatív játékokkal foglalkozik, me-

lyek a játékosok közötti együttm¶ködés formáját vizsgálják: mely játékosok alkotnak koalíciót és

hogyan oszlik meg közöttük az együttm¶ködés gyümölcse. Ezeket a játékokat hagyományosan ka-

rakterisztikus függvény alakban adjuk meg, azonban ez a játékforma �gyelmen kívül hagyja az

együttm¶ködéssel járó esetleges külhatásokat, azaz externáliákat. Az externáliás koalíciós játékokat

leíró partíciós függvény alak Thrall és Lucas (1963) nem mai fogalom, de hosszú ideig � mai szem-

mel nézve � meglehet®sen naív módszerekkel vizsgáltuk ezeket a játékokat: igyekeztünk miel®bb

megszabadulni az externáliáktól, majd a kapott karakterisztikus függvény alakú játékot az ilyen

játékokra ismert módszerekkel oldjuk meg. Chander és Tulkens (1997) indította el azt a gondolko-

dást, aminek eredménye egy jelent®sen kib®vült irodalom és sok új eredmény (Hafalir, 2007; Huang

és Sjöström, 2010; Kóczy, 2018), melyek az externáliákat közvetlenül és stratégiai modellezéssel

kezelik. A sok új eredmény ugyanakkor különböz® modelleket is takar és ismét felmerül a kérdés,

hogy melyik modellt®l mondhatjuk, hogy kell®en alátámasztott és jól használható. További jellemz®,

hogy azok a modellek, melyek az externáliákat tudatosabban kezelik, gyakran mell®zik a koalíciókon

belüli elosztás kérdését, ehelyett �x elosztással, rögzített ki�zetésekkel számolnak. Az összefoglaló-

ban a rekurzív mag (Kóczy, 2007) tulajdonságait vizsgáljuk, illetve kitérünk az externáliás koalíciós

játékok néhány alkalmazására.

Az értékek egyik népszer¶ felhasználási területe a szavazók hatalmi befolyásának mérése sza-
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vazási helyzetekben. El®ször Shapley és Shubik (1954) alkalmazta a Shapley-értéket egy szavazási

helyzetre, mint egyszer¶ játékra. Egy szavazás is felfogható ugyanis koalíciós játéknak, ahol a sza-

vazók egy csoportjának értéke 0 vagy 1, attól függ®en, hogy a csoport képes-e döntést hozni. Ilyen

szavazási helyzet egy parlament, ahol az egyes frakciók alkotják a szavazókat, s a frakciók egyes

csoportjai pedig a nyer®, vagy veszt® koalíciókat. Egy hatalmi mérték a szavazók a priori hatalmi

befolyását, vagy a befolyásból való részesedését mutatja meg, azaz a hatalmi mértékek nem veszik

�gyelembe az egyes frakciók ideológiai, vagy éppen stratégiai összeférhetetlenségét. A hagyományos

megközelítés abból a szempontból is furcsa, hogy maximálisnak veszi az 50% feletti részesedéssel

rendelkez® pártok, vagy akár kormányok hatalmi befolyását. Talán meglep®, de a többségi kor-

mányok ellenében is rendszeres, ha nem is gyakori az ellenzéki kezdeményezések sikere, erre még

Magyarországon is akad néhány elszórt példa. Itt most nem azokra az esetekre gondolunk, amikor a

kormány egy ellenzéki javaslatot karol fel, hanem azokra, amikor a hiányzó, vagy akár renitens kép-

visel®k miatt váratlanul többségbe kerül az ellenzék. Az általánosított szavazási játékok �gyelembe

veszik a hiányzásokat és ezzel sokkal árnyaltabb képet kaphatunk a parlamenti er®viszonyokról. Az

összefoglalóban három ilyen kiterjesztést is bemutatunk.

Mindkét megközelítés megjelenik a kutatásaimban, s ezt a kett®sséget ez az összefoglaló is tük-

rözi : el®ször partíciós függvény alakú játékok magját vizsgáljuk, majd rátérünk a hatalmi indexek

vizsgálatára. Minkét részre érvényes, hogy bár f®bb kutatási eredményeim elméleti természet¶ek,

több alkalmazással is igazoljuk a bemutatott elméleti módszerek alkalmazhatóságát.

Az összefoglaló négy f® részre tagolódik. Az els® egy rövid bevezet®. Áttekintjük az összefoglaló

érdemi részében használt fogalmakat. A matematikai jelölésekkel kezdjük, rátérünk a nonkooperatív

játékelméletre, majd a kooperatív játékelmélettel zárjuk az összefoglalót. Ennek a rövid fejezetnek a

célja, hogy az összefoglaló különösebb el®képzettség nélkül minden olvasó számára elérhet® legyen,

törekedtünk arra, hogy az összefoglalón belül de�niáljunk minden használt fogalmat.

A következ® rész externáliás, partíciós függvény alakú játékokkal (Thrall és Lucas, 1963) foglal-

kozik. Mivel ezek a játékok kevésbé ismertek, a kapcsolódó fogalmakat, tulajdonságokat nagyobb

részletességgel mutatjuk be. Ez a fejezet els®sorban Kóczy (2007) és Kóczy (2018) eredményein,

illetve összefoglalásán alapul. Jelent®s saját jelölést igényel és ezért külön fejezetbe került a rekur-

zív magnak a Kóczy (2015) által bevezetett általános implementációja és a hálózatos alkalmazása.

Kóczy (2018) további, piacelméleti, környezetvédelmi, mérnöki és egyéb alkalmazásokat is tárgyal,

de ezekre itt most nem térünk ki.

A harmadik fejezet hatalmi indexekkel foglalkozik. Külön fejezetben tárgyaljuk a kapcsolódó
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elméleti eredményeket: A szavazási játékok bevezetése után négy olyan irányt mutatunk be, melyek

különböz® szavazási helyzetekben jelent®sen javítják a modell prediktív képességét. A bemutatott

modell közvetlenül a szavazási szabályokból vezeti le a hatalmi indexeket. A megközelítés eleganci-

áján túl ez a megközelítés lényesen leegyszer¶síti bizonyos sokszerepl®s szavazási helyzetek hatalmi

indexeink kiszámítását.

A következ® alfejezet a hatalmi indexek egyik alapfeltételezését igyekszik feloldani. A hatalmi

indexek és általában a hatalmi mértékek a priori mértékek, azaz a nyer® koalíciók alakításának

matematikai lehet®ségét vizsgálják, miközben �gyelmen kívül hagyják a szavazók szándékát, vagy

politikai irányultságát. Feltételezzük, hogy stratégiai okokból jönnek létre bizonyos koalíciók, míg

más koalíciók létrejöttét megakadályozzák bizonyos tagjaik. Ebben a modellben lényegében megen-

gedjük hogy a játékok egyes nyer® koalíciókat semmissé tegyenek, ezzel növelve befolyásukat.

Az összefoglalót a hatalmi indexek egyik népszer¶ alkalmazása zárja: az Európai Unió tagor-

szágainak hatalmi befolyását vizsgáljuk az Európai Unió Tanácsában (korábbi nevén a Miniszterek

Tanácsában). A Tanács egy igen összetett döntési mechanizmust alkalmaz, melyben egy koalíciónak

több ismérv szerint is � min®sített � többséget kell alkotnia. Bemutatjuk a Lisszaboni Szerz®dés-

ben bevezetett döntési mechanizmust, az új mechanizmus hatását hosszú és rövid távon is.

Az utolsó érdemi fejezetben egy els® hallásra meglehet®sen nyilvánvaló problémára adunk telje-

sen új szemlélet¶ megoldást. A képviseleti demokrácia egyik alapvetése a szavazópolgárok arányos

képviselete. A képvisel®k választása országos listák, vagy területi alapon történik. Utóbbi lényege,

hogy választókerületeket alakítanak ki, ahol választókerületenként egy (vagy több) képvisel®t válasz-

tanak. Ezek a kerületek követik a közigazgatási, például megyei határokat. Az alapvet® kérdés az,

hogy hány képvisel®t válasszanak az egyes megyék. Természetes követelmény, hogy egy kétszer akko-

ra lakosságú megye kétszer annyi képvisel®vel rendelkezzék. Azonban a képvisel®k számának és így

az egy képvisel®t átlagosan választó választópolgárok számának rögzítése után a legritkább esetben

lesz a megyék lakossága, vagy választópolgárainak száma osztható a választókerület átlagos méreté-

vel. Sajnos nem garantált, hogy a kapott hányadosok szabályos kerekítése után a kiosztott körzetek

összege pontosan a képvisel®k számával egyezik. Ezért az úgynevezett körzetkiosztási problémák

ennél összetettebb megoldást kíván. Bár a probléma és számtalan megoldása is ismert, az utolsó

részben egy teljesen új szemlélet¶, kifejezetten az Európai Unió: a Velencei Bizottság ajánlásait

követ® megoldást mutatunk be és vizsgáljuk tulajdonságait.
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2. Módszerek és jelölések

Az eredmények bemutatása el®tt bevezetünk néhány fogalmat és jelölést.

A nonkooperatív játékok legfontosabb megoldásfogalma a Nash-egyensúly (Nash, 1950), mely

egy olyan stratégiavektor, hogy minden játékos stratégiája legjobb válasz a többi játékos stratégiá-

jára. Így a játékosok akkor is a Nash-egyensúlyhoz tartozó stratégiát választják, ha erre semmi nem

kényszeríti ®ket. Minden véges játéknak van (kevert) Nash-egyensúlya, de lehet több, akár végtelen

sok is.

Extenzív alakú játékokkal modellezzük a játékosok egymást követ® döntéseit. Egy ilyen játékban

egyes Nash-egyensúlyok félrevezet®k lehetnek, ezért csak részjáték-tökéletes egyensúlyokat (Selten,

1965) keresünk. Ezekre teljesül, hogy olyan egyensúlyi viselkedést írnak el®, hogy az megfelel egy

döntési pontban kezd®d® részjátékot önálló játékként kezelve, az erre a játékra meghatározott egyen-

súly által el®írt döntésekkel (feltételezve, hogy a döntési helyzetet csak egyféle döntési sorral lehet

elérni)

A kooperatív játékokban a játékosok stratégiái implicitek, csak bizonyos koalíciók alakításában

nyilvánulnak meg. Egy koalíció létrejöttekor a felek szerz®dést kötnek, mely kés®bb nem felbont-

ható. Szokás ugyanakkor a koalíció-alakítás folyamatát vizsgálni, melyben megengedünk id®szakos

koalíciókat egyfajta koalíciós alkufolyamat részeként.

Egy átruházható hasznosságú karakterisztikus függvény alakú játékot egy (N, v) párral írunk

le, ahol N a játékosok halmaza, v : 2N → R pedig egy karakterisztikus függvény, mely minden C

koalícióhoz egy valós számot rendel. Egy C koalíció komplementere C = N \C. A játékosok disz-

junkt halmazokra való bontását partíciónak nevezzük; a partíció egyes halmazait pedig beágyazott

koalícióknak nevezzük. A partíciókat kalligra�kus P,Q, stb. jelöli, halmazukat Π, míg a beágyazott

koalíciókat egy (C,P) koalíció-partíció párral jelöljük. Egy (N,V ) partíciós függvény alakú játék a

játékosok már ismert N halmaza mellett egy V : E → R partíciós függvényb®l áll, mely a beágya-

zott koalíciók E halmazához rendel egy valós számot. Bármely x ki�zetésvektor és S halmaz esetén

x(S) =
∑

i∈S xi.

Alapvet®en két megközelítést alkalmazhatunk egy kooperatív játék megoldásakor. Az értékek

a ki�zetések igazságos elosztását vizsgálják. Legismertebb példa a Shapley-érték (Shapley, 1953),

mely a játékosoknak az összes permutáció felett vett átlagos határhozzájárulása:

Φi(v) =
∑
S⊆N

(|S|−1)! (|N |−|S|)!
|N |!

(v(S)−v(S \{i})) .

A Shapley-érték egy intuitív, er®s elméleti háttérrel megalapozott (Pintér, 2009) megoldásfogalom,
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amit széles körben alkalmaznak különböz® elosztási problémákban (Csóka, 2003; Balog et al, 2011;

Kovács és Radványi, 2011; Pintér, 2007). Az összefoglalóban ezt a megközelítést egy speciális elosz-

tási problémára alkalmazzuk: szavazási helyzetekre. A Shapley-Shubik-index (Shapley és Shubik,

1954) a Shapley-érték alkalmazása egyszer¶ játékokra. Itt a ki�zetés maga a hatalom, amit a szavazó

döntésbefolyásoló-képessége révén birtokol. A Shapley-Shubik-index és más, úgynevezett p-hatalmi

mértékek esetén a hatalmi mérték egy pénzjutalomból való részesedést is kifejez.

A másik megközelítés dominancia alapú, itt a legismertebb fogalom a mag (Shapley, 1955). Az

x ki�zetésvektor eleme az (N, v) játék magjának, ha egyénileg elfogadható, azaz xi ≥ x ({i}), ha

csoportosan elfogadható, azaz x(S)≥ v(S) és hatékony, azaz x(N) = v(N). Koalíció-struktúrás játé-

kokban (x,P) ki�zetésvektor-partíció párokat vizsgálunk, s itt az utóbbi feltétel úgy módosul, hogy

x(C) = v(C) minden C ∈P koalícióra. Partíciós függvény alakú játékokra nehéz hasonló feltételeket

szabni, hiszen egy koalíció éréke függ a befogadó partíciótól, illetve az arról való vélekedést®l is. Az

α- (Aumann és Peleg, 1960) illetve ω- (Shenoy, 1979) megközelítés szerint C tagjai rendre a szá-

mukra legrosszabb, illetve legkedvez®bb partícióval számolnak; a γ- és az s-megközelítés (singleton

expectations) szerint (Mäler, 1989; Rajan, 1989; Chander és Tulkens, 1997) a többi koalíció szétesik,

az m-várakozások (merge expectations) szerint (Maskin, 2003; Hafalir, 2007; Ambec és Ehlers, 2008;

McQuillin, 2009) összeolvad, míg a δ-modell (Hart és Kurz, 1983) szerint éppen hogy nem tesz

semmit, marad változatlan. Az r- és a rekurzív mag hasonló, endogén koalíciós szerkezetet feltételez

(Huang és Sjöström, 2003; Kóczy, 2007). Bár az utóbbiak a probléma sokkal átfogóbb, kevésbé

önkényes értékelését adják, azt, hogy melyik megoldásfogalom a legmegfelel®bb, a tulajdonságaik

beható vizsgálata alapján mondhatjuk ki. Erre az egyik ismert megközelítés a megoldások axio-

matikus karakterizációja: egy megoldás kézenfekv®, ha egyértelm¶en meghatározza néhány vitán

felül álló, alapvet® tulajdonság. Bloch és van den Nouweland (2014) eredménye a δ-megközelítésre

mutat ilyen eredményt, de sajnos a felhasznált tulajdonságok kevésbé elemiek, ami sokat levon a

karakterizáció erejéb®l. Kóczy (2009, 2015), illetve Huang és Sjöström (2006, 2010) a másik utat vá-

lasztották és egyre általánosabb esetekre igazolták, hogy a rekurzív, illetve az r-mag egy természetes

alkufolyamat eredménye.

6



3. Az elért tudományos eredmények ismertetése

3.1. A rekurzív mag implementációja és alkalmazásai

3.1.1. El®zmények

Többféle megközelítés is ismert a mag partíciós játékokra való kiterjesztésére (Kóczy, 2018). A

legelterjedtebb ezek közül az α-mag, mely a játékosok tökéletes pesszimizmusát feltételezi, ennek

ellenpárja az ω-mag, míg más modellekben a kialakuló partíció kerül meghatározásra. Ezekre a

modellekre jellemz®, hogy egy koalíció létrejöttekor a játékosok valamilyen küls®, exogén szabály

szerint értékelik a lehetséges partíciókat, ahelyett, hogy a megmaradt játékosok racionális döntései-

b®l indulnának ki. Huang és Sjöström (2003) és Kóczy (2007) egymástól függetlenül vezették be az

r-magot, illetve a rekurzív magot, melyekben a maradékjátékosok viselkedésének meghatározásakor

pontosan azokat ki�zetésmaximalizáló elveket alkalmazzuk, mint az eredeti játékban, azaz a ma-

radékjáték játékosait ugyanazok az elvek vezérlik valamely ki�zetés-kon�guráció kiválasztásában,

mint az eredeti játékban. A maradékjáték megoldása is a mag lesz tehát. Ez a rekurzív gondolkodás

aztán több egymástól függetlenül kidolgozott modellben is megjelent. El®ször Li (1993) vizsgált

externáliás kétoldalú párosítási problémákat, ahol az elhajlások várakozásai következetesen racioná-

lisak , így a kialakult egyensúlyt Sasaki és Toda (1996) racionális várakozási egyensúlynak nevezi.

Huang és Sjöström (2003, 2006, 2010) az r-elméletet vezették be teljesen kiegyensúlyozott játékokra,

végül Kóczy (2007) a rekurzív magot de�niálta partíciós függvény alakú játékokra. Az alábbiakban

a rekurzív maggal foglalkozunk, a két megoldás közös pontjait és eltéréseit (Kóczy, 2018) részletesen

tárgyalja.

Célunk ismét az, hogy megértsük, miért akar, vagy akarna egy S1 koalíció kilépni a játékból.

Hogy megértsük mi történik a megmaradt játékosokkal, ismét azt feltételezzük, hogy a S1, S2, . . . , Sk

koalíciók már megalakultak és már csak R = N \ (S1∪ . . .∪Sk) játékosunk maradt. Ekkor legyen

R=N \(S1∪ . . .∪Sk) és R= {S1, S2, . . . , Sk} ∈Π(R) !

Tegyük fel, hogy a maradékjátékban egy R ∈ Π(R) partíció keletkezik! Mik itt a koalíciós ki�-

zetések?

3.1. De�níció. Az (N,V ) játékban legyen R⊂N és R∈Π(R) az R=N \R tetsz®leges partíciója!

A (R, V R) maradékjáték egy olyan partíciós függvény alakú játék, melynek játékoshalmaza R és

V R(S,R) = V (S,R∪R) bármely S ⊆R koalícióra és R∈Π(R).

A maradékjáték egy teljes jogú partíciós függvény alakú játék, ami ugyanakkor tükrözi a R ki-
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válását. Ezt a játékot játsszák a maradékjátékosok. Az eredeti játékhoz való hasonlóság nyilvánvaló,

így aligha tehetünk mást, minthogy itt is ugyanazt a megoldásfogalmat alkalmazzuk.

3.2. De�níció. Egyszemélyes játékokban a de�níció triviális.

Feltételezzük, hogy minden olyan játékra de�niáltuk már az RCα1 (N,V ) rekurzív magot, ahol

|N |< k. Az alábbiakban kiterjesztjük k-személyes játékokra is.

Az (x,P) ki�zetés-kon�guráció dominált, ha létezik olyan S koalíció, hogy yS>xS minden olyan

(y, {S}∪S)∈Ω(N,V ) ki�zetés kon�gurációra, melyre
(
yS ,S

)
∈RC1

(
S, V {S}

)
ha RC1

(
S, V {S}

)
6=∅.

Az RC1(N,V ) egyszer¶ rekurzív mag a dominálatlan ki�zetés-kon�gurációk halmaza.

Általánosabb esetben megengedünk partíciós elhajlásokat is :

3.3. De�níció. (Kóczy, 2007) Az egyszemélyes játékokra triviális a de�níció.

Feltételezzük, hogy minden olyan játékra de�niáltuk már az RCα(N,V ) rekurzív magot, ahol

|N |< k. Az alábbiakban kiterjesztjük k-személyes játékokra is.

Az (x,P) ki�zetés-kon�guráció dominált ha létezik olyan S koalíció és S ∈ Π(S) partíció, hogy

yS >xS minden olyan (y,S∪S)∈Ω(N,V ) ki�zetés kon�gurációra, melyre
(
yS ,S

)
∈RC

(
S, V S

)
ha

RC
(
S, V S

)
6= ∅. Az RC(N,V ) rekurzív mag a dominálatlan ki�zetés-kon�gurációk halmaza.

A természetes de�níció és a vonzó tulajdonságok ellenére felmerül a kérdés, hogy mennyire elfo-

gadható a rekurzív mag megoldásként. Hagyományosan két megközelítés er®sítheti elfogadottságát:

egy axiomatikus karakterizáció és az úgynevezett implementáció.

Nash (1953) indította el azt a programot, melynek keretében a gyakran nagyon absztrakt koope-

ratív megoldásfogalmakat az egyes játékosok stratégiáit, döntéseit feltáró nonkooperatív modellekkel

támasztjuk alá. A megoldás implementációja révén egyesíthetjük a két világ el®nyeit : a nonkoope-

ratív precizitást a kooperatív egyszer¶séggel és eleganciával.

Az alkalmazott implementációs modell Rubinstein (1982) váltakozó ajánlattételi modelljének

többszerepl®s általánosításán (Chatterjee, Dutta, Ray, és Sengupta, 1993) alapszik. A modell lényege

nagyon egyszer¶ és intuitív. Egy játékos javaslatot tesz egy koalíció alakítására. A javaslat megnevezi

a koalíció tagjait és tartalmazza a koalíciós ki�zetés szétosztásának elvét. A megszólított játékosok

sorra döntenek a javaslat elfogadásáról. Ha mind elfogadják, a koalíció megalakul és a játék a

maradék játékoshalmazzal folytatódik. Ha valamelyik játékos elutasítja, akkor ez a játékos tehet új

javaslatot. Mivel ki�zetést csak a koalíciót alakító játékosok kapnak, az alkufolyamat véget ér. A

játék stacionárius, azaz az id®t®l nem, csak a játék állásától függ® részjáték-tökéletes egyensúlyait
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keressük. A megszorítás oka, hogy ha megengedünk nem stacionárius stratégiákat is, akkor szinte

bármilyen egyensúlyt el®állíthatunk. Az alkujáték különböz® változatait Chatterjee, Dutta, Ray, és

Sengupta (1993) és Perry és Reny (1994) sikerrel alkalmazták átruházható hasznosságú játékokban

a mag implementációjára.

3.1.2. Kutatási eredmények

1. Tézis. (Kóczy, 2009, 2015) A rekurzív mag implementációjára vonatkozó kutatásaim során ki-

alakítottam egy olyan játékkörnyezetet, melyre kimondható a következ® tétel : Vegyünk egy tetsz®leges

(N,V ) partíciós alakú játékot! A játék C(N,V ) rekurzív magja egybeesik a stacionárius-következetes

egyensúlyi ki�zetés-kon�gurációk Ω∗(N,V ) halmazával.

A rekurzív mag implementációja (Kóczy, 2015) a fenti modell Perry és Reny (1994) nyomán

módosított folytonos változatán alapszik. A játékosok bármely id®pillanatban tehetnek ajánlatot,

de egyszerre csak egy él® ajánlattal számolunk, tehát aki elfogadhatónak tartja az ajánlatot, annak

gyorsan kell reagálnia. Az implementációnak három f® eleme a következ®.

Részpartíciók ki�zetése � A partíciós függvény alakú játékokban egy koalíció ki�zetését csak

a teljes partíció ismeretében adhatjuk meg, azonban már egy részpartíció ismerete is ad egy alsó

korlátot az elérhet® ki�zetéshez. Ezt, mint garantált ki�zetést, kiosztjuk a koalícióknak, s minden

újabb kilépéskor kiegészítjük.

Alternatív történelmek � Az egyensúlyi stratégiák ereje onnan ered, hogy a játékosok veszíte-

nek azzal, hogy eltérnek az egyensúlytól. Ez a veszteség a játék folytatásán is múlhat és bizonyos

esetekben csak akkor biztosítható, hogy a deviánsok rosszul járjanak, ha a folytatás függ a korábbi

lépésekt®l � például attól, hogy kit is tekintünk deviánsnak. Sajnos a stacionárius stratégiák nem

engedik meg azt, hogy a döntéseink a múltbéli dolgokon múljanak, a múlt ismerete nélkül kell dön-

tést hozni. Azt a meglep® eredményt kapjuk, hogy teljesen mindegy, hogy mit hiszünk a múltról,

a deviánsok számára elegend® visszatartó er®, hogy a maradékjátékosok esetleg eltalálják a valódi

történelmet.

Részjáték-konzisztens egyensúly � A korábbi eredmények (Kóczy, 2009; Huang és Sjöström,

2010) megmutatták, hogy a tökéletesen kiegyensúlyozott játékokban a részjáték tökéletes egyensú-

lyok implementálják a magot. A nem tökéletesen kiegyensúlyozott játékokban bizonyos részjátékok

9



magja üres, így az eredmény alapján itt nincsenek részjáték tökéletes egyensúlyok. Ez elég rossz hír,

hiszen ekkor az eredeti játékban sincsenek részjáték-tökéletes egyensúlyok. Ha azonban az egyensúlyi

viselkedés közvetlen környezete biztosítja az egyensúlyban maradást, a többi játék valójában irrele-

váns. Az általunk bevezetett részjáték-konzisztens egyensúlyban csak a releváns részjátékokban kö-

veteljük meg a tökéletességi feltételt. Így minden részjáték-tökéletes egyensúly részjáték-konzisztens

is, de a fordítottja nem igaz.

A tézis alapjául szolgáló tétel bizonyításának alapja egy indukció a játékosok számára. A triviális

eset és az induktív feltevés után belátjuk, hogy minden ilyen egyensúlyi ki�zetés-kon�guráció eleme

a magnak és fordítva. El®bbinél az elhajlások diszkutálása a feladat, míg a fordított irányban egy

optimális büntet® stratégia segítségével konstruálunk a célnak megfelel® egyensúlyi stratégiát.

A rekurzív mag sokféle externáliás helyzetben alkalmazható. A Csercsik és Kóczy (2017) által

bemutatott �zikai-gazdasági modell nagyfeszültség¶ villamosenergia-hálózatokat vizsgál. A hálózat

kezelése egy összetett feladat. Mivel az elektromosság hatékony tárolása nagy mennyiségben nem

megoldott, a fogyasztás és termelés folyamatosan egyensúlyban kell, hogy legyen. A szabályozó

feladatának megkönnyítése végett a fogyasztók/termel®k � a játékosok �, úgynevezett mérlegkö-

röket alakítanak. A mérlegkörökben a termelés mindig igazodik a fogyasztáshoz, de a szállítás során

a különböz® mérlegkörök ugyanazon a hálózaton osztozkodnak miközben a megtermelt elektromos

áramot a fogyasztókhoz juttatják. Bár érdekes lenne a mérlegkörök nonkooperatív versengését is

vizsgálni, a hálózat szabályozójának a feladata és felel®ssége a hálózat biztonságos és hatékony

üzemeltetése, így a szabályozó optimalizálja a hálózatot, de már a mérlegkörök �gyelembevételével.

A mérlegkörök, mint koalíciók, természetesen de�niálnak egy kooperatív játékot, és bár Gately

(1974); Hobbs és Kelly (1992); Contreras és Wu (1999) már vizsgáltak kooperatív modelleket ebben

a kontextusban, Csercsik és Kóczy (2017) vizsgálta el®ször a felmerül® externáliákat egy partíciós

függvény alakú játék modelljével.

2. Tézis. (Csercsik és Kóczy, 2017) Az idealizált villamos hálózatok és az azokon alakuló mérleg-

körök vizsgálata során az alábbi megállapításokat tettük.

I. A partíciós függvény alakú játék kohéziós.

II. Ha az optimális folyamokat nem a vezetékek szállítási kapacitáskorlátai korlátozzák akkor a

koalíciók összeolvadása szuperadditív, egyébként lehet szubadditív.

III. A koalíciók összeolvadása járhat pozitív externáliákkal.
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IV. Az egyszer¶ rekurzív mag lehet üres.

A villamos hálózatot a csomópontok termelési kapacitása illetve ideális (maximális) fogyasztása,

illetve a vezetékek szállítási kapacitása és szuszceptanciája (gyakorlatilag: vezet®képessége) írja le, s

a szerz®k egyszer¶sítve egyenáramú hálózatként kezelik. A szabályozó az össztermelést maximalizál-

ja minden lehetséges mérlegkör-struktúrára, azaz partícióra s a generátorok és fogyasztók az ehhez

tartozó termelési és fogyasztási értékeket élvezhetik. Így a termelés, illetve fogyasztás volumenjé-

nek megválasztása nem stratégiai kérdés, s mivel az áramfolyamokat a hálózat �zikai paraméterei

határozzák meg, a játékosok döntései a mérlegkörök alakításában merülnek ki és ezt egy partíciós

függvény alakú játékkal célszer¶ modellezni.

Miel®tt rátérünk a stratégiai szempontokra, tisztázzuk az elektromos hálózatok m¶ködésének

�zikai törvényszer¶ségeit. Ilyen Kirchho� törvénye (Lange és Grabisch, 2009, értelmezte játékel-

méleti szempontból), amely az elektromos áram megmaradását mondja ki. Ennek értelmében egy

csomópont bemen® és kimen® áramainak összege azonos. A váltóáram szokásos komplex modelljét

egy valós, egyenáramú modellel közelítjük (Van Cutsem és Vournas, 1998), ahol az áram folyása ha-

sonló az egyenáramú Kirchho� hálózatokhoz. Wu et al (1996) és Contreras (1997) jelölését követjük.

A hálózat csomópontjainak halmaza N , éleinek halmaza M . A hálózat (irányított) gráfját az A ∈

∈{−1,0,1}N×M csomópont-él incidencia mátrix írja le. A csomópontokban lev® fogyasztókat illetve

generátorokat a p ∈RN aktuális és p̄ ∈R+
N maximális teljesítmény-betáplálási vektor jellemzi.

Az elektromos áramot nem lehet a szó szoros értelmében irányítani, ehelyett a hálózat �zikai pa-

raméterei határozzák meg, hogy merre folyik. Az idealizált vezetékeken folyó áram er®ssége arányos

a vezeték szuszceptanciájával, ami az elektromos áram preferenciáit fejezi ki, ezen kívül minden

vezetéknek van egy maximális szállítási kapacitása. A hálózat (szimmetrikus) szuszceptancia mát-

rixát jelölje B ∈ R+
N×N , az egyes vezetékek szuszceptancia értékeit a BD ∈ R+

M×M diagonális

szuszceptancia mátrix átlója tartalmazza, az energiaátviteli kapacitásvektort pedig jelölje q̄∈R+
M .

A hálózat �zikai modelljét Csercsik és Kóczy (2017) részletesen ismerteti.

Bár a hálózatot veszteségmentesnek feltételezzük a gyakorlatban mindig megjelenik egy kis vesz-

teség, ami h®vé alakul. Ez egy bizonyos határon túl kárt okoz a vezetékben. Mit jelent ez a gyakor-

latban? Ha van párhuzamos vezeték, melyeknek admittanciája hasonló, a két vezetéken folyó áram

er®ssége is hasonló lesz. Így ha az egyik vezetéken folyó áram er®ssége eléri a kapacitását, akkor a

másik vezetéken sem tudjuk az áramer®sséget növelni. A forgalomirányítási problémában el®fordul-

hat, hogy a városon keresztülhaladó rövid, de kis kapacitású útvonalon torlódás kezd kialakulni. Ha

van egy hosszabb, de nagy kapacitású elkerül® út is, az utazók növekv® mértékben veszik igénybe
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1. ábra. A kutatásainkban használt hatszemélyes példa hálózata és paraméterei

ezt az alternatív lehet®séget. A villamosenergia hálózatokban az összes párhuzamos vezetéken csök-

kenteni kell a �forgalmat�, hogy a meghibásodást elkerüljük. A hálózat biztonságos m¶ködtetése a

szabályozó feladata, akinek célja az összes termelés/fogyasztás maximalizálása. Feladata egy adott

P mérlegkör-struktúra esetén leírható az alábbi lineáris programozási feladattal

min
p
sTp p ahol (1)

∣∣BDATB+p
∣∣ ≤ q̄ (2)

|p| ≤ p̄ (3)

Cp = 0, (4)

ahol sP a csomópontokhoz tartozó el®jelvektor, ami −1 a fogyasztók, +1 a termel®k esetén, B+ a

B mátrix Moore-Penrose pszeudoinverze, a C∈{0,1}N×P a koalíciós tagsági mátrix, melynek értéke

cSi=1, ha i∈S∈P, egyébként 0. Az els® feltétel kifejezi, hogy a vezetékekben folyó teljesítményáram

nem haladhatja meg a vezetékek kapacitását, a második a termelési és fogyasztási korlátokat írja le,

végül az utolsó a mérlegkörökre vonatkozó egyensúlyi feltétel.

Az LP megoldása meghatározza az egyes vezetékekben folyó teljesítményáramokat, de egyúttal

az egyes generátorok és fogyasztók termelését, illetve fogyasztását, azaz ki�zetését is. Megengedve

a mérlegkörökön, azaz koalíciókon belül a ki�zetés átruházását, a probléma természetesen de�niál

egy partíciós függvény alakú játékot, ahol egy (C,P) beágyazott koalíció ki�zetése

V (C,P) =
∑
i∈C
|(p(i))| (5)
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A tézisben megállapított meg�gyelések gyakorlati következménye, hogy több ország villamos

hálózatának összekapcsolása és közös optimalizálása nem feltétlenül el®nyös minden érintett számára

és bár a játék kohéziós, azaz a nagykoalíció a hatékony struktúra, a szerzett el®nyök elosztása után

is maradhatnak elégedetlen országcsoportok.
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3.2. A hatalmi indexek tulajdonságai

3.2.1. El®zmények

A csak 0 vagy 1 ki�zetést megenged® egyszer¶ játékok jól modellezik a bináris kimenetel¶ szavazási

helyzeteket: egy koalíció értéke pontosan akkor 1, ha képes döntést hozni. Ha minden hatalom

egy döntéshozó kezében összpontosul, akkor az összes hatalommal ez a szavazó rendelkezik. Az

érdekesebb helyzetekben a döntések több szavazótól is függenek, s a hatalmi indexek arra adnak a

priori el®jelzést, hogy a hatalom hogyan oszlik meg a döntéshozók között.

Formálisan egy szavazási helyzet felírható egy (N,W) párként, ahol N a szavazók,W⊂2N pedig

a nyer® koalíciók halmaza. A szavazási helyzetekkel kapcsolatban általában feltételezzük, hogy

I. ∅ /∈W,

II. N ∈W,

III. ha C ⊂D és C ∈W, akkor D ∈W, végül

IV. ha C ∈W és D ∈W, akkor C∩D 6= ∅.

Ez természetesen de�niál egy (N, v) egyszer¶ játékot:

v(S) =


1, ha S ∈W

0 egyébként.
(6)

Megfordítva:

W(v) = {S | v(S) = 1} . (7)

Egy súlyozott szavazási játék leírható egy [q;w1, . . . , wn] vektorral, ahol wi∈N az i játékos súlya

és q > 1
2

∑n
i=1wi a szavazási kvóta. A kvóta testesíti meg a szavazás szabályait : ha egy koalíció C

összsúlya meghaladja a kvótát, azaz ha
∑

i∈C wi ≥ q, akkor C ∈ W nyer®. Nem minden szavazási

játék írható fel súlyozott szavazási játékként (Taylor és Zwicker, 1992; Elkind et al, 2008), csak ha a

játék kereskedés-robosztus, vagy invariáns-kereskedés-robosztus (Freixas és Molinero, 2009). Jelölje

Γ̂ a súlyozott szavazási játékok halmazát, Γ̂0 a súlyozott szavazási játékok halmaza kiterjesztését a

triviális nullajátékkal, melyben W = ∅. A nullajáték szigorú értelemben nem szavazási játék.

Amikor az egyes játékosok hatalmát vizsgáljuk, valójában arra vagyunk kiváncsiak, hogy képesek-

e megváltoztatni bizonyos döntéseket. Ha ugyanis egy játékos a �mérleg nyelve,� szavazatáért cserébe

beleszólhat az elfogadott határozatba. Minél gyakrabban kerül egy játékos ilyen helyzetbe, annál
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kedvez®bb számára a szavazási helyzet. Azt mondjuk, hogy az i játékos kritikus a C ∈ W nyer®

koalíció számára, ha C \{i} /∈W. Jelölje kC(W) a C koalíció nyer® játékosainak számát. Általában

nem zavaró, ha elhagyjuk a W halmazra való hivatkozást és csak kC-t használunk.

Különösen érdekesek azok a C nyer® koalíciók melyeknek egyik nemtriviális részhalmaza sem

nyer®, azaz ha D ( C, akkor D 6∈ W. Ezeket legkisebb nyer® koalíciónak hívjuk; halmazukat jelölje

M. Ha C ∈ M, akkor kC = |C|. Az olyan nyer® koalíciót, ami nem legkisebb, többletkoalíciónak

nevezzük. Ha több különböz® játékot vizsgálunk, M(v) jelöli az (N, v) játékhoz tartozó legkisebb

nyer® koalíciók halmazát.

Egy hatalmi mérték egy φ : Γ→ R+
N leképezés, ahol φi(v) az i játékos hatalmi mértéke. Ha

φ(N) = 1, akkor φ egy hatalmi index . A hatalmi indexek nagyon hasonlóak az értékekhez, hiszen

az értékek is a nagykoalíció ki�zetését osztják szét a játékosok között. A hasonlóság nem teljesen

véletlen, az egyik els® hatalmi index éppen a Shapley-érték alkalmazása egyszer¶ játékokra, mely

Shapley-Shubik-index néven ismert (Shapley és Shubik, 1954), jelölése Sh.

Legyen ηi(v) azon koalíciók halmaza, amire az i játékos kritikus az (N, v) játékban. Banzhaf

(1965) de�niálta a Bz Banzhaf-mértéket (bár informálisan már ezt használta Penrose (1946) is.) :

Bzi(v) =
ηi(v)

2n−1
(8)

Ennek normalizált változata a Banzhaf-index (vagy Banzhaf-Coleman index, Coleman, 1971), mely-

nek jelölése β.

βi(v) =
ηi(v)∑n
j=1 ηj(v)

. (9)

Miel®tt az indexek a priori jellegére térnénk, az els® eredmények a szavazási helyzet megadásával

kapcsolatosak.

Egy szavazási játékot közvetlenül a nyer® koalíciók W halmazának megadásával de�niálhatunk.

Ez azonban nem egy túl hatékony megközelítés, ha, mint az Európai Unióban sok milliárd lehetsé-

ges koalícióval kell számolnunk, ráadásul a játék megoldásakor még ezzel hatalmas halmazzal kell

dolgoznunk.

3.2.2. Kutatási eredmények

3. Tézis. (Lange és Kóczy, 2012) Kutatásainkban a hatalmi indexek közvetlenül a legkisebb nyer®
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koalíciók halmazából való megadását vizsgáltuk. A Shapley-Shubik és Banzhaf-indexekre kapott

Shi(v) =
∑

T∈M(v):i∈T

∆v(T )

|T |
, (10)

Bzi(v) =
∑

T∈M(v):i∈T

∆v(T ) ·21−|T |. (11)

formulák az indexek kiszámításának új, egyes játékosztályokon sokkal hatékonyabb kiszámítását adják.

A fenti formulák meghatározásához a játékok Harsanyi (1963) által bevezetett megjelenítését

használjuk. Harsanyi (1963) a C koalíció ki�zetését három összetev®re bontja: a tagok saját értéke,

a részkoalíciók hozzáadott értéke és végül a C koalícióval létrejöv® együttm¶ködés által hozzáadott

∆v(C) érték, a C Harsányi-osztaléka, ahol ∆v(C) =
∑

S⊆C(−1)|C|−|S|v(S). Ekkor

1. Állítás. (Lange és Kóczy, 2012) A v szavazási játékra

v =
∑

S⊆M(v):S6=∅

(−1)|S|−1uŜ . (12)

Ekkor a Shapley-Shubik és Banzhaf értékek felírhatók az alábbiak szerint.

2. Tétel. (Lange és Kóczy, 2012) Egy (N, v) szavazási játékra és bármely i ∈N játékosra,

Shi(v) =
∑

S⊆M(v):S6=∅

(−1)|S|−1 ·ei(Ŝ)

|Ŝ|
, (13)

Bzi(v) =
∑

S⊆M(v):S6=∅

(−1)|S|−1 ·21−|Ŝ| ·ei(Ŝ), (14)

ahol Ŝ =
⋃
T∈S T , e pedig egy tagsági függvény.

Ezek a kifejezések azonban sok felesleges ismétlést is tartalmaznak, s a Harsányi osztalékokkal

egy sokkal hatékonyabb formulát is felírhatunk. Legyen M = {Ŝ : S ⊆M(v),S 6= ∅} ! Ekkor v =

=
∑

T∈M(v) ∆v(T )uT és a tézis el®áll a tétel következményeként.

Azokra a játékokra, aholM(W a fenti formula hatékonyabb, de a különbség akkor igazán je-

lent®s, ha bizonyos játékosok szimmetrikusak. Szavazási helyzetekben meglep®en gyakoriak a szim-

metrikus helyzetek � elég egy társasházi közgy¶lésre gondolni, ahol a típuslakások tulajdonosai

mind azonos szavazati súllyal rendelkeznek.

4. Tézis. (Kóczy, 2016) Míg a konvex geometriákon játszott játékokban a játékosok jellemz®i zártak

ki bizonyos koalíciókat a stratégiai hatalmi indexek esetében megengedjük, hogy a játékosok önké-

nyesen kiválasszák, hogy mely játékosokkal hajlandóak együttm¶ködni és ezáltal mely koalíciókban

hajlandóak részt venni.

16



I. Megállapítottuk, hogy a kritikus játékosokat is tartalmazó többlet-, azaz nem legkisebb nyer®

koalíciók elutasításra kerülnek.

II. Így bármilyen hatalmi indexreM⊇W∗.

III. Az i játékos elutasítása akkor és csak akkor nyereséges, ha i hozzájárulása az elutasított koa-

lícióban kisebb, mint általában, ahogy azt a stratégiai hatalmi index mutatja.

IV. A nyer® koalíciók elutasítási játékának Nash egyensúlyai között létezik egy, ami a legkevesebb

elutasítást tartalmazza és ez a barátságos egyensúlyi halmaz felírható mint

W∗ =
⋂
s∈F
W(s). (15)

V. A φ∗ : φ∗(W) = φ(W∗) stratégiai hatalmi index jól de�niált.

Kutatásainkban meg�gyeltük, hogy a hatalmi indexek felírhatók, mint κi =
∑

C∈2N\∅ a
CµCi ,

ahol µCi a játékosok koalícióban kapott jutalma és aC a koalíciók súlyozása,
∑

C∈2N\∅ a
C = 1. Egy

kétlépéses játékot feltételez, melynek els® lépésében a játékosok nonkooperatív módon kiválasztják

az elfogadható nyer® koalíciók, s a második lépésben ebb®l a halmazból határozzuk meg a hatalmi

indexet, ami tulajdonképpen a játékosok ki�zetése.

A tézisek szempontjából fontos az alábbi segédtétel :

3. Segédtétel. Az i játékos elutasítása akkor és csak akkor nyereséges, ha i hozzájárulása az eluta-

sított koalícióban kisebb, mint általában, ahogy azt a stratégiai hatalmi index mutatja.

Bár a stratégiai indexek meghatározása számítási szempontból bonyolult, így például az Európai

Unió tagországainak stratégiai hatalmi indexét meghatározni nem kis feladat, a Segédtétel alapján

bizonyos általános meg�gyeléseket tehetünk. Az EU-tag Németország közjó indexe (Holler és Packel,

1983) 5,56%> 1
18 , így Németországnak nem érdeke ennél nagyobb koalíciókkal együttm¶ködnie. Ez

nem azt jelenti, hogy ennél nagyobb koalíciók nem is jöhetnek létre, hanem, hogy a javak elosztásába

nem számítanak bele.

5. Tézis. (Kóczy, 2012) Kutatásainkban a Lisszaboni Szerz®dés döntési mechanizmusának meg-

változását vizsgáltuk a hatalmi indexek tükrében, a hatást alapvet®n két f® részre bontva. Egyrészt

megváltoznak a szavazati viszonyok a szabálymódosítás közvetlen következményeként. Másrészt az új

szabály szerint a szavazást jelent®s részben a népességadatok döntik el, s így megnéztük azt is, hogy

a következ® évtizedek várható demográ�ai változásai hogyan hatnak a szavazási viszonyokra.
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2. ábra. Banzhaf indexek változása 2010 és 2015 között a népességek függvényében

I. A lisszaboni döntési mechanizmus els®sorban a nagy és a kis országokat érintette kedvez®en,

míg a közepes méret¶ országok rosszul jártak.

II. A változások legnagyobb vesztesei a közepes méret¶, er®sen fogyó népesség¶ országai: Csehor-

szág, Magyarország, Bulgária...

III. Hazánk Shapley-értéke a korábbi 3,4 százalékról azonnal 2,2-re, majd 2060-ig, kb. 2,05 száza-

lékra csökken.

18



3.3. Arányos körzetkiosztás

3.3.1. El®zmények

A demokratikus országok többségére jellemz®, hogy a parlament tagjainak legalább egy részét a

választók közvetlenül, választókörzetekben választják. Gyakorlati megfontolások miatt a választó-

kerületek határai az ország meglev® politikai, adminisztratív egységei, például megyéi vagy állama-

inak határaihoz igazodnak. Kialakításuk két kapcsolódó, de különböz® feladatra osztható: az egyes

megyékre vagy államokra es® körzetek meghatározása, majd az egyes választókörzetek határának

megrajzolása. Utóbbi, különösen a körzetek határának manipulatív, taktikus meghatározása, az úgy-

nevezett gerrymandering ismert probléma (Gul és Pesendorfer, 2010; Tasnádi, 2011). Mi azonban

az els®, talán egyszer¶bbnek t¶n® kérdéssel foglalkozunk.

Az arányos képviselet lényege, hogy ez egyes adminisztratív egységek részére kiosztott választó-

körzetek száma arányos a lakosságukkal. Mivel tört számú körzetet nem jelölhetünk ki, egy igazságos

elosztási problémával kerülünk szembe. Bár alkalmazásai ennél sokkal szélesebb kör¶ek, a problémát

körzetkiosztási problémának nevezzük.

Az Egyesült Államok alkotmánya a XVIII. század vége óta rögzíti a képvisel®i helyek államok kö-

zötti kiosztását szabályozó elveket. Az id®k során felmerül® furcsaságok, anomáliák miatt a módszert

többször is megváltoztatták (Balinski és Young, 1982). A körzetkiosztási probléma európai története

szerteágazó, uniós szinten érdekes fejlemény, hogy 2002-ben a Velencei Bizottság (hivatalosan Eu-

rópai Bizottság a Demokrácia Érvényesítésére a Jog Eszközeivel) választási törvényekre vonatkozó

ajánlásokat publikált (Venice Commission, 2002), melyben kitért a választókerületek kialakításának

kérdésére is. A javaslat nem fogalmaz meg egyértelm¶ körzetkiosztási módszert, pusztán rögzíti,

hogy az egyes választókörzetek méretének az átlagostól való eltérése nem lehet jelent®s, 10, illetve

széls®séges esetben 15%-nál nagyobb.

Felmerül a kérdés, hogy ez az ajánlás mennyiben egyeztethet® össze az ismert körzetkiosztási

módszerekkel, illetve, hogy a javaslat szellemiségét követve milyen egyértelm¶ kiosztást kapunk.

Feladatunk a következ®. Adott a megyékN={1, . . . n} halmaza, ahol p=p1, p2, . . . , pm a népesség,

vagy a választásra jogosultak száma, legyen P =
∑

i∈N pi az összes választó száma. Jelölje továbbá

H a kiosztandó körzetek számát. Egy M körzetkiosztási módszer minden (p,H) körzetkiosztási

feladathoz egy a ∈ Nn
+ nemnegatív egészekb®l álló vektort rendel, ahol H =

∑
i∈N ai és ai az i

megyére osztott körzetek száma.

Többféle körzetkiosztási módszer ismert. A legnagyobb maradék módszerek lényege, hogy az
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arányos rész egész részét � az úgynevezett alsó kvótát � véve, s ezt kiosztva foglalkozik csak a

maradék körzetekkel. Legismertebb példája a Hamilton módszer, amely egyszer¶en a legnagyobb

törtrésszel rendelkez® megyéknek ad sorra egy-egy körzetet, míg el nem fogynak.

Ennél népesebb családot alkotnak az osztómódszerek. Egy körzetkiosztási módszer osztómódszer,

ha létezik egy f : N→ R monoton növ® függvény, egy úgynevezett osztókritérium, hogy minden

lépésben a legnagyobb pi
f(s) hányadossal rendelkez® imegye kap egy körzetet, ahol s a megyének eddig

kiosztott körzetek számát jelöli. Az alábbi módszerek ismertek (további változatokért l. Mészáros

és Szakadát, 1993) � gyakran több különböz® néven is:

Adams módszer f(s) = s

dán módszer f(s) = s+1/3

Harmonikus közép vagy Dean módszer f(s) =
2s(s+1)

2s+1

Huntington-Hill vagy egyenl® arányok (EP: equal proportions) módszer f(s) =
√
s(s+1)

Sainte-Laguë vagy Webster módszer f(s) = s+1/2

Je�erson vagy D'Hondt módszer f(s) = s+1

A körzetkiosztási módszerek összehasonlítása tulajdonságaik révén lehetséges. Az M(p,H) = a

kiosztás egzakt kvóta, ha az ai = pi
P H hányadosok mind egészek. Ez sajnos a legritkább esetben

teljesül. M(p,H) = a alsó/fels® kvóta, ha semelyik megye nem kap kevesebb/több körzetet, mint

a hányados alsó/fels® egészrésze. A M(p,H) = a kiosztás (Hare-)kvóta, ha egyszerre alsó- és fels®-

kvóta. Az M körzetkiosztási módszer (Hare-)kvóta, ha minden körzetkiosztási problémához (Hare-

)kvóta kiosztást rendel.

Egy M körzetkiosztási módszer ház-monoton, ha bármely (p,H) problémára és H ′>H-ra telje-

sül, hogy M(p,H ′) ≥M(p,H). Ha egy módszer nem ház-monoton, akkor el®fordulhat, hogy bár a

kiosztandó körzetek száma n®, valamelyik megye � vagy állam � kevesebbet kap. Ezt az � egyes

nézetek szerint nem kívánatos jelenséget � történelmi el®fordulása okán Alabama-paradoxonnak

nevezzük.

Egy M körzetkiosztási módszer népesség-monoton, ha két kiosztás között nézve a gyorsabb

ütemben növ® népesség¶ megye nem veszíthet körzetet.

Jelölje A = P/H az átlagos körzetnagyságot, az i-edik megyében jelentkez® százalékos eltérést

pedig di =
∣∣∣pi/ai−AA

∣∣∣.
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3.3.2. Kutatási eredmények

6. Tézis. (Biró, Kóczy és Sziklai, 2015) Bevezettük a Leximin körzetkiosztási módszert, mely

I. megfelel a Velencei Bizottság ajánlásának

II. hatékonyan kiszámítható

III. ugyanakkor nem kvóta, nem ház-monoton és nem népesség-monoton.

4. Állítás. (Biró, Kóczy és Sziklai, 2015) Ha egy körzetkiosztási módszer megfelel a Velencei Bi-

zottság (VB) ajánlásának, akkor

� nem kvóta,

� nem ház-monoton és

� nem népesség-monoton.

Bár nincs olyan kiosztási módszer, ami egyszerre kvóta, ház- és népesség-monoton, az, hogy a VB

ajánlásának megfelel® módszerek egyik kívánatosnak tartott tulajdonságot sem teljesítik, érzékelteti

az eddig elterjedt és az új megközelítés közötti kon�iktust. Kérdés, hogy egyáltalán létezik-e a VB

ajánlásának megfelel® kiosztási módszer.

Legyen α= α(p,H) = mina maxi∈N {di} a legkisebb maximális eltérés a (p,H) problémára,

βi = min

∣∣∣∣∣∣
pi
b piP Hc

−A

A

∣∣∣∣∣∣ ,
∣∣∣∣∣∣

pi
d piP He

−A

A

∣∣∣∣∣∣
 , ωi = max

∣∣∣∣∣∣
pi
b piP Hc

−A

A

∣∣∣∣∣∣ ,
∣∣∣∣∣∣

pi
d piP He

−A

A

∣∣∣∣∣∣


és β = maxi∈N βi, ω = maxi∈N ωi. βi az optimális kerekítésb®l adódó eltérést adja, β a legnagyobb

hiba az optimális kerekítés mellett; ωi, illetve ω hasonló a legrosszabb kerekítést feltételezve. Szinte

nyilvánvaló, hogy a β értéke függ a a vizsgált körzetkiosztási problémától és kell®en kis megyeméret

esetén értéke magasra szökhet, például, ha pi= 4
3A, akkor βi=

1
3 , jócskán meghaladva a VB ajánlását.

Mivel β az α természetes alsó korlátja ezért � elég nyilvánvaló módon � nem minden esetben létezik

a VB ajánlásának megfelel® kiosztás. Ezért kézenfekv® olyan kiosztást vizsgálni, ahol a legnagyobb

eltérés a lehet® legkisebb.

3.4. De�níció. Egy M körzetkiosztási módszerre igaz a legnagyobb eltérés tulajdonság, ha∣∣∣∣∣
pi

Mi(p,H)−A
A

∣∣∣∣∣≤ α(p,H) ∀i ∈N.
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Sajnos a fenti tézis így módosítva is fennmarad:

5. Állítás. HaM egy olyan körzetkiosztási módszer, melyre teljesül a legnagyobb eltérés tulajdonság,

akkor

I. nem kvóta,

II. nem ház-monoton és

III. nem népesség-monoton.

Most rátérünk a megoldás egyértelm¶ voltára. Egy x megoldás optimalitását többféleképpen

de�niálhatjuk:

Minmax:. legyen max di(x) : i= 1, . . . , n minimális.

Lexmin:. legyen a di(x)-ket nagyság szerint nem növekv® sorrendbe rendezve kapott d̄(x) vektor

lexikogra�kusan minimális.

Nyilvánvaló, hogy ha egy x felosztás optimális a Lexmin feladatra, akkor Minmaxra is optimális.

A leírt optimalitási koncepció természetesen de�niál egy egyértelm¶ körzetkiosztási módszert, amit

Leximin módszernek nevezünk. A következ®kben egy hatékony algoritmust adunk Lexmin megol-

dására.

Egy amegoldásvektorra aj+ jelölje azt a megoldást, ahol a j-edik megye körzeteinek száma eggyel

n® az a megoldáshoz képest, a többi megye körzeteinek száma pedig változatlan. Hasonlóképpen

vezessük be az aj− jelölést a j-edik megye körzeteinek számának eggyel való csökkentésére. Továbbá,

az egyszer¶ség kedvéért tegyük fel, hogy két tetsz®leges i és j megyére di(a) és dj(a) különböznek

bármely a megoldásra, illetve, hogy di(a) 6= di(b), ha ai 6= bi egy tetsz®legesen választott i megyére.

(Ez a feltétel mindig elérhet® pi-k perturbálásával, és nem befolyásolja az eredmény optimalitását.)

I. Tekintsünk el H-tól és legyen a[0] kezdeti megoldás olyan, hogy di(a[0]) minimális legyen

minden i megyére. Ekkor az összes körzet száma J =
∑

i∈N ai[0]. Ha J =H, akkor STOP, a[0]

optimális megoldás.

II. Ha J < H, akkor minden t = 1 . . . H−J értékre végezzük el a következ® módosítást. Legyen

a[t+1] = aj+[t] azon j ∈ N -re amelyre a d(aj+[t]) vektor lexikogra�kusan minimális, vagyis

amelyre dj(aj+[t]) minimális. Ha H < J , akkor minden t = 1 . . . J −H értékre végezzük el

a következ® módosítást. Legyen a[t+ 1] = aj−[t] azon j ∈ N -re amelyre a d(aj−[t]) vektor

lexikogra�kusan minimális, vagyis amelyre dj(aj−[t]) minimális.
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7. Tézis (A magyar választási rendszer). (Biró, Kóczy és Sziklai, 2015) A 2011-ben elfogadott

új választási rendszer megváltoztatta a magyar választókerületek számát, ami szükségessé tette ezek

megyék közötti újraosztását.

A vonatkozó törvény körzetkiosztó módszer helyett a Velencei Bizottság ajánlását veszi át kisebb

módosítással, majd számszer¶en adja meg az egyes megyék választókerületeinek számát. Az alábbi

megállapításokat tesszük:

I. A számszer¶ kiosztás csak egy ponton tér el a Leximin kiosztástól. Budapest így eggyel több,

Csongrád eggyel kevesebb kerületet kapott. Az eltérésnek köszönhet®en a kiosztás kvóta.

II. A VB ajánlásában szerepl® 10, széls®séges esetben 15% helyett 15, illetve 20%-os eltérés került

a törvényszövegbe. Az engedmény szükséges, hiszen a 2010-es választói adatok szerint Tolna

megyében a körzetek átlagosan 15,28%-kal kisebbek az átlagosnál, de ez a demográ�ai változások

révén 20%-ra is n®het (ω = 1
5). Ha �gyelembe vesszük a választókerületek megrajzolásának

további kötöttségeit, jól látható, hogy a 20%-os korlát is sérülhet.

III. Az egyéni választókerületek száma, a 106 a eredeti tervezet kidolgozásakor legfrissebbként ren-

delkezésre álló 2006-os választói adatokkal számolva optimális ha �gyelembe vesszük a mandá-

tumok számának jelent®s csökkentését, mint célt. Hasonlóan alacsony d értéket �legközelebb�

120 vagy több egyéni választókerület esetén találunk.

IV. A választókerületek megyék helyett régiók közötti Leximin kiosztása esetén 15,28% helyett

3,37% lenne a legnagyobb eltérés és ez tartósan 10% alatt maradna.

Egy hasonló elemzés során megállapítottuk, hogy ha az Egyesült Államok Képvisel®házának

helyeit az EP helyett a Leximin módszerrel osztanák szét az államok között, az a jelenlegi 40% körüli

eltérést 30%-ra csökkentené. Mivel egyes államok 1-2 képvisel®vel rendelkeznek, további jelent®s, 20%

alá csökkentés csak a mandátumok számának drasztikus, közel duplájára emelésével lenne elérhet®.

Végül az utolsó tézis egy technikai jelleg¶ eredmény, mely az osztómódszerek egy sz¶k, de igen

széles körben alkalmazott csoportjára vizsgálja a szétosztás hibáját. A Leximin módszerrel szem-

ben ezen módszerek célja nem az átlagtól való eltérés minimalizálása, így érdekes, hogy ebb®l a

szempontból hogyan teljesítenek.

8. Tézis. (Kóczy és Sziklai, 2018) Olyan lineáris f függvénnyel rendelkez® osztómódszereket vizs-

gálva, melyekre teljesül, hogy s≤ f(s)≤ f+1 megállapítottuk, hogy a körzetek megyénkénti átlagmé-

retének átlagtól való eltérése nem haladja meg ω-t.
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Az eredmény gyakorlati jelent®sége sem elhanyagolható, hiszen több uniós országban is használ-

nak a tézis feltételeinek megfelel® osztómódszereket körzet- és mandátumkiosztásra és az eredmény

megmutatja, hogy milyen százalékos eltérések rögzítése mellett valósítható meg a Velencei Bizottság

ajánlása.
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