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ÖSSZEFOGLALÓ 

 

 

A dolgozatban egy integrált környezet-gazdaságtani modell került 

megalkotásra. A modell alapvet� jellemz�je, hogy genetikus algoritmusok segítségével 

gazdasági folyamatokat ír le. 

Egy új közgazdasági paradigma szükségessége, vagyis új közgazdasági 

megközelítések létjogosultsága, a leghatékonyabban a hagyományos közgazdasági 

elméletek kritikai elemzésével bizonyítható. Ennek megfelel�en a dolgozat bemutatja 

a hagyományos, neoklasszikus alapokon nyugvó környezet-gazdaságtan alapvet� 

elméleteit (közjavak problémája, pigou-i adó, Coase-tétel, a természeti er�források 

optimális felhasználása, standard-preis elmélet), majd megfogalmazásra kerülnek a 

kritikai észrevételek. 

Az új közgazdaságtani megközelítések egyik módja a szemléletmód 

transzdiszciplináris kiszélesítése. Ennek több típusa lehet, egyik ezek közül a 

közgazdaságtan és a biológia kapcsolatának elemzése, mely a szakirodalom szerint is a 

modern környezet-gazdaságtan természettudományos dimenziójának része. A 

kapcsolatkeresés legelterjedtebb formája az analógiák keresése, ezért a dolgozatban 

megismerhetjük az analógiák funkciói és fajtái. Az elemzések bemutatják, hogy mind 

a funkcionális, mind az evolúciós biológia területén léteznek analógiák, amelyek a 

közgazdaságtanban elméletileg alkalmazhatók. A dolgozat részletesen a biológiai 

evolúciós lépések, és a gazdasági folyamatok hasonlóságát vizsgálja, bemutatva a két 

diszciplína párhuzamba állításának típusait. 

A következ� rész a biológiai evolúció lehetséges modellezésével foglalkozik. A 

kutatók több módszert találtak ki erre a feladatra, amelyek a különböz� 

tudományterületeken több, kevesebb sikerrel alkalmazhatók. A replikátordinamika 

játékelméleti modelleket és differenciálegyenleteket használ egy populáció 

dinamikájának jellemzésére. A szinergetika a biológiai rendszerek komplexitását 

vizsgálja rendszerelméleti keretek között. A genetikus algoritmusok az alapvet� 

genetikus folyamatokat (szelekció, rekombináció, mutáció) modellezik iterált lépések 

(algoritmusok) segítségével, így jutva el egy rendszer optimális állapotához. 



A dolgozat utolsó részében az integrált környezet-gazdaságtani modell kerül 

bemutatásra. A genetikus algoritmusokkal modellezett folyamat els� lépése azon 

környezetreleváns stratégiák meghatározása, amelyek a meghatározott kiindulási 

mikro- és makrokörnyezeti feltételek mellett megvalósíthatóak. Ezekhez a 

célfüggvény segítségével hozzárendelhet� a környezetterhelés nagysága. Ezután a 

stratégiák bekerülnek az algoritmusba, ahol a genetikus folyamatok során a 

fitneszfüggvény segítségével új stratégiai lehet�ségek „születnek”. Ezek ismét 

kiértékelésre kerülnek, és ha megfelelnek az elvárásoknak, vagyis a megszakítási 

feltételeknek akkor vége a folyamatnak, ellenkez� esetben következik ismét az 

algoritmus. 

 A modell jelent�sége el�ször is, hogy felépítése alapján használható dinamikus 

gazdasági folyamatok imitálására, másodszor, hogy a stratégiák alkalmazási 

valószín�ségének és sikerességének különválasztásával alkalmas környezeti 

problémák magyarázatára, és megoldására is. 



SUMMARY 

 

 

In this study an integrated environmental economics model was created. This 

model describes economic processes on the basis of generic algorithms.  

The need for a new economic paradigm, i.e. a new economic approach can be 

proved by the critical analysis of traditional economic theories in the most effective 

way. Taking this approach into account this study discusses basic elements of 

environmental economics based on traditional, neoclassical views (problems of public 

welfare, pigou tax, Coase-thesis, optimal utilization of natural resources, standard-

preis theory) and some critical remarks are made. 

One of the economics approaches is looking at the transdisciplinary approach in 

a broader sense.  One type of approach is the analysis of economics and biology, 

which according to the scientific literature constitutes a part of scientific dimensions of 

the modern environmental economics. The most popular way of looking for the links 

between them is finding the analogues, thus, this study deals with functions and types 

of analogues. The analyses show that both in the functional and evolutional biological 

fields there are analogues which can be theoretically applied in economics. This paper 

examines the similarities between the evolutionary steps and economics processes and 

describes the types of the two disciplines putting them in parallel. 

The next part of the study discusses the possible modeling of the biological 

evolution. Scientists use several methods for modeling, which can be applied to 

different scientific fields with more or less success. Replication dynamics uses game 

theory models while characterizing the dynamics of a population. The synergetic 

analyses the complexities of biological systems within the frames of the system theory. 

The genetic algorithms model the basic genetic processes (selection, recombination, 

mutation) on the basis of integrated steps (algorithms) and in this way they reach the 

optimal state of a system. 

The last part of the paper introduces the integrated environmental economics 

model.  The first step of the process modeled by genetic algorithms is the 

determination of the environmentally relevant strategies, which can be implemented 

under certain starting micro and macro environmental conditions.  With the help of the 



objective function the extent of the environmental burden can be adapted to it.  After 

this the strategies are put into an algorithm where with the help of the fitness function 

new strategies are ‘born’ in the genetic process.  They are evaluated and if they meet 

the expectations, i.e. the interruption conditions, the process is over, otherwise an 

algorithm follows. 

The importance of the model lies firstly, in the fact that while constructing it an 

imitation of dynamic economic processes can be used. Secondly, it can be used for 

explanation and solution of environmental problems when the application probability 

and success of strategies are separated. 
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1. BEVEZETÉS 

 

1.1. A téma jelent�sége, a témaválasztás indoklása 

 

A környezeti problémák leküzdése - alapvet�en a környezetszennyezés 

csökkentése - a mai kor egyik legjelent�sebb társadalmi kihívása. Egyrészr�l a 

természeti elemek, mint a leveg�, víz, talaj, a növény- és állatvilág nagymértékben 

károsodik a szennyez� anyagok kibocsátása által, másrészr�l a természeti er�források 

túlzott felhasználása, valamint a meg nem újuló er�források használatának magas 

aránya a megújuló er�forrásokkal szemben, egyre sürget�bb gazdasági és társadalmi 

problémát jelent. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a közgazdaságtan jelent�s mértékben nem 

tudott és nem tud hozzájárulni az öko- és bioszféra növekv� terhelésének 

csökkentéséhez1 (Ekins 2000:202), pedig éppen a közgazdaságtan elemzési körébe 

tartozó tevékenységek - mint a javak el�állítása és fogyasztása - során keletkezett 

emissziók azok, amelyek alapvet�en el�idézik a környezeti problémákat. Ennek 

ellenére elhamarkodott lenne az a kijelentés, miszerint a közgazdaságtan és az 

ökológia teljességgel „ellenségei” egymásnak. Ugyanis vannak olyan közgazdasági 

felfogások, amelyek síkra szállnak a környezet védelméért, ezek az er�források 

hatékony elosztásával és az „optimális” környezetszennyezés kérdésével foglalkoznak. 

A természeti javakat – mint például a tiszta leveg� vagy az épp ózonréteg – a 

közgazdasági elmélet er�forrásként kezeli, ezért azokkal elméletileg a fenntarthatóság 

elvét betartva gazdálkodhatnánk. Úgy t�nik azonban, hogy csak önmagában a 

közgazdasági szemléletmód nem elegend� a környezeti értékeket el�térbe helyez� 

gazdálkodáshoz, mert a hagyományos elméletek valójában egy közgazdaságilag 

optimális ökológiai katasztrófát modelleznek. 

 

 

 

                                                           
1 Az üvegházhatásért felel�s gázok (CO2, SO2, NOx) kibocsátott mennyisége 1970 és 1990 között a kéndioxid 
kivételével nem csökkent jelent�sen, s�t a vizsgált országok (G7 országok) több mint felében növekedett. Ezt 
nem ellensúlyozhatja az a tény, hogy a fajlagos energiafelhasználás csökkent, mivel a GDP átlagosan duplájára 
növekedett az adott id�szakban. 
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1.2. Célkit�zés 

 

A szakirodalomban el�forduló hagyományos elméletek, amelyek a szennyezési 

és allokációs problémák magyarázatára és megoldására irányulnak, túlnyomó része a 

neoklasszikus közgazdaságtan metodológiáját követi. Ismeretes, hogy a neoklasszikus 

közgazdaságtani megközelítés a 19. század vége felé alakult ki, és alapvet� sajátossága 

szemben a klasszikus irányzattal a matematikai formalizáltság. A neoklasszikus 

közgazdaságtan követ�i a klasszikus fizikára támaszkodva, elvont elméleteket alkottak 

a gazdasági jelenségek magyarázatára. Ezek feltételezései szerint a gazdasági alany 

olyan haszon- és nyereségmaximalizáló individuumként cselekszik, aki a gazdasági 

folyamatokról tökéletesen informált. A gazdasági tevékenységek egyedüli 

koordinációs intézménye a fekete dobozként viselked� piac, amely 

„súrlódásmentesen”, pótlólagos (tranzakciós) költségek nélkül m�ködik. 

A neoklasszikus megközelítés alapján hozta létre Arthur Cecil Pigou 1920-ban 

elméletét, mely szerint a környezetszennyezés a gazdálkodás olyan extern hatása, 

melynek „internalizálása” megoldja a környezeti problémát. A f�áramlati 

közgazdaságtan napvilágot látása óta, egyszer� technikai problémának tekinti a 

környezetszennyezést. A kés�bb megjelent magyarázatok ugyan tartalmaztak újszer� 

elemeket, de alapvet�en nem tudták átlépni el�deik árnyékát. Az utóbbi id�ben ezeket 

az elméleteket számos kritika érte, aminek eredményeképpen megnövekedett az igény 

egy új közgazdasági paradigma létrehozására. 

A közgazdászok által ma gyakran emlegetett és sürgetett paradigmaváltás 

természetesen a környezet-gazdaságtant is érinti. Bár a paradigmaváltás 

szükségességének megfogalmazása merész tett, egy új paradigma létrehozása, 

elfogadtatása és elterjesztése igen nehéz feladat. 

El�ször is a környezeti problémák összetettsége, gazdasági, szociális, kulturális 

és más vonatkozásai miatt, az új közgazdasági illetve környezetgazdasági paradigma 

megszületéséhez új dialektikus szemléletmódra1, úgynevezett transzdiszciplináris2 

elemzésre van szükség. A transzdiszciplináris elemzés olyan párbeszédet jelent a 

                                                           
1 Dialektikus szemléletmód alatt azt értem, hogy a jelenségeket nem önmagukban, hanem kölcsönhatásaikban 
értelmezzük és elemezzük. 
2 A transzdiszciplináris megközelítés magyarázatát lásd a harmadik fejezetben. 
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különböz� tudományágak között, melynek alapja a módszertani pluralizmus1. 

Lényegében ennek a folyamatnak a része a közgazdaságtan és a biológia közötti 

kapcsolatok kialakulása. 

Az az elképzelés, hogy biológiai analógiákat használjunk a közgazdaságtanban 

nem új kelet� felvetés. Alfred Marshall a 19. század végén a közgazdaságtant 

egyenesen a biológia ágaként jellemezte. Mások éppen ellenkez�leg, a biológiát 

próbálták a közgazdaságtan ágaként értelmezni (Birner 1996:1). Mohr (1990:209-219) 

részletesen bemutatja, hogy a kutató miként kerestek a két diszciplína között 

analógiákat. 

Az értekezés f� célja az, hogy feltárja azokat a biológiai analógiákat, amelyek a 

közgazdaságtanban fellelhet�k, illetve racionálisan alkalmazhatók. További célja 

pedig annak a vizsgálata, hogy a releváns analógiák, speciálisan a biológiai evolúció 

és annak modellezése segítségével, milyen újszer� megállapításokra juthatunk a 

környezet-gazdaságtan területén. 

 

1.3. A kutatás menete és módszerei 

 

Az értekezés öt fejezetre tagolódik. A kutatási koncepciót az 1. ábrán (12.o.) 

követhetjük nyomon. A f� célkit�zéseket bemutató els� fejezet után a második 

fejezetben ismertetjük a f�bb neoklasszikus szemlélet� környezet-gazdaságtani 

elméleteket, kritikai észrevételeket, majd bemutatjuk az azok hiányosságait 

kiküszöbölni igyekv� új megközelítésekkel. A harmadik fejezet általánosságban 

felvázolja az analógiák fajtáit és funkcióit, valamint itt kerülnek kiválasztásra azok a 

biológiai hasonlóságok, melyeket a további elemzésnél felhasználtunk. A negyedik 

fejezetben elemezzük a kiválasztott analógiákat, a biológiai evolúció folyamatait; 

megvizsgáljuk, milyen módszerek segítségével modellezhet�ek, és meghatározzuk, 

hogy azok közül melyik a legalkalmasabb az integrált környezet-gazdaságtani modell 

megalkotásához. Az ötödik fejezet els� részében részletesen elemezzük a genetikus 

algoritmusokat és azok közgazdasági felhasználási lehet�ségeit. A fejezet második 

részében megfogalmazásra és tesztelésre kerül a genetikus algoritmusokkal 

                                                           
1 A pluralista metodológia szerint a világ nem magyarázható egyetlen meghatározó elv alapján, így ez az 
elképzelés szabadságot ad a különböz� tudományos megközelítések variációjának. 
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modellezett integrált környezet-gazdaságtani modell. 

A kutatás módszere alapvet�en a Babbie (1995) által meghatározott 

hagyományos deduktív tudományos kutatási elvet1 követi. Az említett modell2 

megfogalmazásánál pedig alapvet�en Kocsondi (1976:45) modellalkotási irányvonalát 

követjük, melyek mozzanatai a következ�k: 

• a modellezés szükségességének felvet�dése, 

• a modellezés elméleti el�készítése, 

• modellalkotás, 

• modellkutatás, 

• ismeretátvitel, 

• az új ismeret igazolása és ellen�rzése, 

• az új ismeret beépítése a tudományos elmélet rendszerébe. 

 

                                                           
1 Ez az elv az ötlet, elméleti megértés, hipotézisalkotás, operacionalizálás, hipotézisellen�rzés meghatározott 
sorrend� folyamatát jelenti (Babbie 1995:71). 
2 A modell fogalma az utóbbi évtizedekben széleskör� elterjedése következtében sokat vesztett pontosságából. A 
modell terminusa nagyon összetett, sokrét�: Modell alatt érthetünk kicsinyített képmást, matematikai leírást, 
vagy szimbólumokból felépített absztrakt rendszert, esetleg azonosíthatjuk magával a tudományos elmélettel, 
stb. (Kocsondi 1976:25-33). A dolgozatban megalkotott modell összetett gazdasági folyamatok leírására tesz 
kísérletet. Ennek megfelel�en a modell fogalmát sem teljesen egzakt módon használjuk, hanem inkább 
szintetizálásra törekszünk. 
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1. ábra: Az értekezés koncepcionális szerkezete 
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2. A HAGYOMÁNYOS KÖRNYEZET-GAZDASÁGTAN JELLEMZÉSE, 

KRITIKÁJA ÉS A TOVÁBBFEJL�DÉS LEHET�SÉGEI 

 

A környezet-gazdaságtan önálló fogalomként az 1970-es évek elején jelent 

meg, mint „olyan közgazdaságtudomány, amely elméleteibe, elemzéseibe és 

költségszámításaiba ökológiai paramétereket von be” (Wicke 1991:8), de ebben az 

id�ben még nem volt önálló diszciplína. A hetvenes évek végére fejl�dött olyan 

szintre, hogy a közgazdaságtanon belül már egy speciális tudományterületnek 

tekinthetjük. 

A hagyományos környezet-gazdaságtan, mint a bevezetésben már említettük, a 

neoklasszikus jóléti közgazdaságtan alapfeltevésén nyugszik, ami szerint a 

gazdaságban alapvet� cél egy paretoi optimális1 állapot elérése. Eszerint az er�forrás 

allokáció, vagy a termelés nagysága közgazdaságilag akkor optimális, ha elérünk egy 

olyan állapotot, melyt�l bármilyen eltérés, az érintettek közül senkinek sem javítaná 

úgy a helyzetét, hogy közben valaki másnak ne rontaná. 

A világos elméleti álláspont mellett sokan inkább szakadékot látnak a 

környezet-gazdaságtan és a környezetpolitika között (Fürst 1996:39-41, Frey, 

Schneider 1997:154). Hennecke  (1999:4) szerint: „A környezet-gazdaságtan úgy áll a 

környezetpolitikai problémák el�tt, mint Bálám szamara.” Mégis leszögezhetjük, hogy 

az elméleti tételek gyakorlatilag racionálisan felhasználható formában is megjelennek 

az ökoadók (Pigou) és a szennyezési jogok kereskedelme (Coase) területén. 

El�ször a környezeti problémák leküzdésére különböz� megoldásokat javasoló 

legjelent�sebb megközelítéseket2 célszer� megismerni, nevezetesen a közjavak 

problémáját, a pigou-i megközelítést és az emissziós normaállítást (standard-preis 

elmélet). Mivel mindegyik végül is az állami beavatkozás szükségességét 

hangsúlyozza, de más és más formában, ezért célszer� az önálló bemutatásuk. A 

kés�bbiek során az ismertetett modellek segítségével igyekszünk elvégezni a

                                                           
1 A paretoi optimum jelentése kétféleképpen is értelmezhet�: ha az úgynevezett paretoi normákat értjük alatta, 
akkor egy, a gazdaságpolitika számára releváns állapotot tükröz; ha viszont a határelemzés által, tökéletes 
verseny esetén meghatározott fiktív gazdasági optimumot keresünk, akkor a formális-analitikus vizsgálódás 
eszköze (Hennecke 1999:8-10). 
2 A szakirodalomban nem gyakori a b�vebb tematizálás, általában a Pigou-i és a Coase-i megközelítést említik 
(lásd például Langner 1998), néha sajátosan külön paradigmaként (Windisch 1975), ahol természetesen a 
paradigmatikus megkülönböztetés a problémamegoldás és nem a problémamegfogalmazás különbségére utal. 
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hagyományos környezet-gazdaságtan rövid kritikai értékelését.  

Mivel nem lenne teljes a kép, ha nem szólnánk azokról az új közgazdasági 

elképzelésekr�l, amelyek az elmúlt évtizedekben az ismertetett hiányosságok 

kiküszöbölése születtek, végül, a teljesség igénye nélkül, ezek tömör bemutatására is 

sor kerül. 

 

2.1. A hagyományos környezet-gazdaságtan alapjai 

 

2.1.1. A közjavak problémája 

 

A társadalom tagjai által felhasznált javakat a fogyasztás jellege szerint 

többféleképpen is csoportosíthatjuk. A közjavakkal foglalkozó elmélet 

kiindulópontként megkülönbözteti a magán- és közjavakat1, eszerint: 

„A közjavakat a legtöbb magánjószággal ellentétben, egy id�ben több egyén is 

használhatja anélkül, hogy a használat során rivalizálnának egymással. Általában a 

közjavak fogyasztásából technikailag nem lehet kizárni egy konkuráló fogyasztót sem, 

de ide tartoznak olyan javak is, amelyek esetén a fogyasztásból történ� kizárás 

technikailag lehetséges, mégis például politikai, társadalmi okokból nem kívánatos.”2 

(Siebert 1978:9) 

A neoklasszikus szemléletben a környezet a gazdaság számára a közjavakat 

ellenszolgáltatás nélkül bocsátja rendelkezésre. A hagyományos környezet-

gazdaságtan elemzései során azokra a természeti er�forrásokra koncentrál, amelyek 

értéke monetárisan mérhet�. Az elemzések során nincs jelent�sége, hogy a megfigyelt 

természeti jószág közvetlenül inputként kerül felhasználásra egy termék el�állításánál, 

vagy mint szennyez�anyag-felvev� médium érintett a termelésben, ugyanis a 

környezet-gazdaságtan szerint az mindkét esetben fogyasztási jószágként 

értelmezhet�. Azok a természeti javak, amelyek értéke közvetlenül, vagy piacon 

keresztül nem kvantifikálható (például a természet szépsége), általában az 

elemzésekben elhanyagoltak.  

                                                           
1 Lásd Eisele (1993:54-57), ahol részletesebb kifejtést találunk a közjavak és magánjavak tematizálásáról. 
2 Általában ilyenek a természeti javak, amelyek megosztása technikailag nehezen elképzelhet�. Az egészségügyi 
ellátás, vagy egyéb népjóléti intézmények igénybevételének korlátozása, pedig társadalmi okokból 
megvalósíthatatlan. 
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A közjavak sajátos jellemz�je, hogy nem létezik piacuk, és természetesen piaci 

áruk sincs, annak ellenére, hogy nem állnak végtelen mennyiségben rendelkezésre. 

Azok a természeti javak, amelyek esetében a fogyasztásból való kizárási elv 

megvalósítható, és a magántulajdon révén meg is valósul, nem számítanak 

közjavaknak, és ezáltal nem is jelentenek a környezet-gazdaságtan számára 

megoldandó környezeti problémát. 

 

1. táblázat: Költség-haszon elemzés a fogoly-dilemmában 

Társadalom 

Egyén 

Környezetbarát Nem környezetbarát 

Környezetbarát I. 

     Haszon:             20 

     Költség:            10 

     Tiszta haszon:  10 

III. 

     Haszon:               0 

     Költség:             10 

     Tiszta haszon:  -10 

Nem környezetbarát II. 

     Haszon:            20 

     Költség:              0 

     Tiszta haszon:  20 

IV. 

     Haszon:               0 

     Költség:               0 

     Tiszta haszon:      0 

Forrás: Troja (1998:24) 

 

A közjavak esetén az egyik alapvet� probléma, az úgynevezett potyautas 

jelenség és következménye, amelynek kialakulását nézzük meg egy egyszer� 

játékelméleti példán keresztül (1. táblázat). Természetesen a táblázatban használt 

adatok kitaláltak, a költségek és a hasznok közötti, önkényesen megállapított 

arányokat tükrözik. Induljunk ki abból, hogy ha valaki óvja a természetet, miközben a 

többiek környezetszennyez� módon viselkednek (III. eset), akkor ennek társadalmi 

szint� haszna, a kizárhatatlanság elve alapján elenyész�. Ez fordítva is igaz. Ha csak 

egy valaki nem környezetbarát, míg a társadalom egésze az, ez önmagában nem 

csökkenti az összhasznosságot (lásd az I. és a II. eset különbségét). Ellenben a 

környezetbarát módon viselked� egyénnek többletköltséget jelent ez a magatartás 

(pótlólagos költségek, id�veszteség, kényelmetlenség, stb.), miközben viselkedésével 

érezhet�en nem befolyásolja a környezetterhelés nagyságát. 
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A potyautas jelenség magyarázata érdekében induljunk ki abból, hogy mindenki 

környezetbarát módon viselkedik (I. eset, ahol a tiszta haszon pozitív). Azonban 

valamely egyén arra a felismerésre juthat, hogy nem érdemes környezetbarát módon 

viselkednie, mert a nem környezetbarát magatartás esetén nem neki kell a pótlólagos 

költségeket viselnie (II. eset, „potyautas jelenség”). Érdekes ellentmondás, hogy a 

neoklasszikus közgazdasági megközelítés alapján a környezettudatosság ebben az 

esetben irracionális lenne, mivel ellentmondana a haszonmaximalizálás elvének. Így 

az érintett csoport egyre több tagja viselkedik „racionálisan” (III. eset). Végül már 

senki sem hajlandó azért költséget vállalni, hogy társadalmi szinten a 

környezetvédelem megvalósuljon, így eljutunk a IV. esethez. Természetesen, mint 

minden modell, ez is a valóság egyszer�sített leképezése. Mivel azonban a modellben 

leírt feltételezések valós tendenciákat fejeznek ki, helyes következtetéseket vonhatunk 

le bel�le. 

 

2.1.2. A pigou-i adó 

 

Cansier (1975:16) említi azt a felfogást, amely a köz- és magánjavakat az 

externális hatások megléte szerint különbözteti meg: az el�bbiekre azok megléte, az 

utóbbiakra pedig azok hiánya jellemz�. 

Pigou szerint az externáliák kezelésének érdekében az államnak, a negatív 

extern hatás okozójának viselkedését adóval, a pozitív extern hatás okozójának 

viselkedését szubvencióval kell befolyásolni. Az adó és a szubvenció mértékét úgy 

kell meghatározni, hogy az okozónak érdekében álljon tevékenységét paretoi optimális 

szinten folytatnia. Eszerint az állam az externália okozóját olyan mérték� adóval 

terheli, amely megegyezik az externális határköltség1 értékével. Ennek alkalmazásával 

érhet� el elvileg a termelés optimális szintre történ� csökkentése. 

A környezeti károkkal összefügg� extern hatások különböz� okokból nehezen 

mérhet�k, az okokkal részletesen - többek között - Endres (2000:15) is foglalkozik. A 

becslések, amelyek ennek ellenére megszülettek, azonban azt mutatják, hogy az 

externáliák - ezzel összhangban a környezetszennyezések - meghatározó részét 

                                                           
1 Az externális határköltség a pótlólagosan el�állított termékegység által keletkezett szennyezés, harmadik (a 
gazdasági tranzakcióban részt nem vev�) személynél felmerül�, pótlólagos költségét jelenti. 
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termel�i tevékenységek alkotják1. 

A legegyszer�bben a 2. ábrán kísérhetjük nyomon az adó hatását a szennyez� 

tevékenységre. Az adó bevezetése el�tt az emisszió feltételezett mennyisége x*. A 

társadalmilag optimális mennyiség ezzel szemben x** lenne, ahol az elhárítás 

határköltsége2 megegyezik az externális határköltséggel (MAC=MEC). 

 

2. ábra: Az optimális szennyezési szint megállapítása egy szennyez� esetén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Endres (2000:110) 

 

Ha a szennyez� minden szennyezési egység után t** nagyságú adót fizet, és 

párhuzamosan nem csökkenti az emisszió nagyságát, akkor pótlólagos költségeinek a 

nagysága x*t**. A szennyez� természetesen az emisszió visszafogásával csökkentheti 

a költségeit. Ugyanis ha csökkenti a szennyezést, akkor költségként jelentkezik az 

elhárítás pótlólagos költsége, viszont adót takarít meg.  

Addig érdemes csökkentenie a szennyezést, amíg adott mennyiség mellett 

                                                           
1 Wicke (1991) azt becsüli, hogy a környezeti károk okozta extern költségek 1984-ben az NSZK bruttó hazai 
termékének 5%-át tették ki, azaz 103,5 milliárd DM-et. Egy másik tanulmány (Weizsäcker 1994), amely az 
éghajlatváltozások okozta externáliákat vizsgálja, több mint 10%-ra becsüli az el�bb említett arányt. Érdemes 
megjegyezni, hogy a környezetvédelmi kiadások csak 2%-át tették ki a GDP-nek (Jänicke 1980:29-33). 
2 Az elhárítás határköltsége alatt a pótlólagosan el�állított termékegység által keletkezett szennyezés 
megszüntetésekor felmerül� kiadást értjük. 

x 

A B t** 

p 

MEC 

x* x** 

MAC 



 
 

18 

MAC<t**, azaz x**-ig. A költségmegtakarítás mértéke az ABx* háromszög 

területének felel meg. Ezzel az externáliát „internalizáltuk”.1 

A pigou-i adó hatásmechanizmusát, Langner (1998:36-40), Ekins (2000:215-

217), illetve Pearce, Turner (1990:85) alapján, tovább vizsgálva egy adott szennyezést 

okozó iparág termékeinek aggregált piacát modellezzük. Ennek ábrázolásához (3.ábra) 

szükségünk van a termékek kínálati függvényére (S=S(p)), az ártól függ� keresleti 

függvényre (D=D(p)), amely a fizetési határhajlandóságot (azt az értéket, amit a 

feltételezett termék egy pótlólagos egységéért a fogyasztó hajlandó fizetni) fejezi ki.  

 

3. ábra: Az externáliák hatása és internalizálása adók segítségével, iparági szinten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Langner (1998:37) 

 

Végül adott még a társadalmi határköltség függvény (S*(p)), amely összegzi a 

kínálati függvényt és az externális határköltség-függvényt. Ha a szóban forgó termék 

el�állítása során egyáltalán nem lépnének fel extern költségek, S* megegyezne S-sel, 

                                                           
1 Természetesen a vázolt „internalizálási” folyamat ideális viszonyokat feltételez. Az internalizálás közben 
fellép� gyakorlati problémák közül gazdaságelméleti szempontból a monopol vagy oligopol helyzetben lév� 
szennyez�(k) adóval történ� szabályozása vet fel megoldandó kérdéseket. Ezzel a kérdéssel Endres (2000:198-
207) is foglalkozik. 

[p] 

P2 

S* 

S+t 

S 

[q] q* q** 

p*’ 

p** 

p* 

p1 

t

D 



 
 

19 

akkor a meghatározott egyensúlyi pont (p*,q*) paretoi optimális termelési szintet 

jelentene. Nézzük, mi történik, ha az egyéni kínálati görbe (S) helyett a társadalmi 

határköltség-függvényt (S*) értelmezzük kínálati függvénynek. A piaci egyensúlyt 

ebben az esetben q**, p**. Az áregyenes (p**(q)= p**), a keresleti görbe és a p tengely 

által határolt terület nem más, mint a fogyasztók fizetési hajlandósága és az aktuális 

piaci ár különbsége, tehát a fogyasztói többlet.1 

Analóg módon értelmezhet� a termel�i többlet2, ami az aktuális piaci ár és azon 

ár különbsége, amennyiért az adott mennyiséget hajlandó értékesíteni az eladó. A 

termel�i és a fogyasztói többlet összegét a jólétet kifejez� mutatóként használhatjuk, 

melynek értéke az egyensúlyi pontban, tehát a keresleti és kínálati görbe 

metszéspontjában maximális.  

Ha extern hatások is fellépnek a termel�i tevékenység során, akkor a társadalmi 

határköltség-függvény és a kínálati görbe eltér�. A piaci egyensúlyként adódó pont 

(q*, p*), azonban nem lehet paretoi optimum: ebben az esetben ugyanis 

meghatározható egy bizonyos jóléti veszteség, ami a fogyasztói többlet és a termel�i 

többlet - társadalom számára - elveszett részét jelenti. Ez a veszteség azért jelentkezik, 

mert a fogyasztók pótlólagos javakat vásárolnak, jóllehet a társadalmi költségek (S*) a 

fogyasztók fizetési hajlandóságát (D) régóta meghaladják. A termel�k pótlólagos 

mennyiséget állítanak el�, pedig az elért piaci ár az összköltséget már nem fedezi. 

Ezáltal, sem a termel�i, sem a fogyasztói többletet nem lehet teljes mértékben 

lefölözni. 

Az el�z� gondolatmenetb�l következik, hogy az optimális termelési szint 

eléréséhez szükséges kiszabandó adónak egyenl�nek kell lennie a társadalmilag 

optimális termelési pontban fellép� externális határköltséggel. Az ábrán ezt az adót a t 

vektor illusztrálja. Valójában egy állandó, t nagyságú adó a kínálati görbe t vektorral 

történ� eltolását jelenti. Ezt mutatja az S+t-vel jelölt szaggatott egyenes. Az új piaci 

egyensúlyi pont p**, q** lesz. Ebben az esetben mind a fogyasztói, mint a termel�i 

                                                           

1 A fogyasztói többlet az alábbi módon számítható ki: �
2

**

)(
p

p

dppD . 

2 A termel�i többlet számítási módja: �
**

1

)(*
p

p

dppS . 
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többlet maximális, tehát paretoi optimális állapotban vagyunk. 

Mégis azt kell mondanunk, ténylegesen nem oldottuk meg a problémát. El�ször 

is az adóztatás által olyan pénzösszegek keletkeznek, amelyeknek további sorsa 

pontosan nem meghatározott. Legalább az adók egy része – amelyek nem az 

adminisztrációs és intervenciós költségek fedezésére szolgálnak –rendelkezésre áll1. 

Így az optimum pont (q**, p**) mégsem paretoi optimális, mert egyes gazdasági 

szerepl�k helyzete javítható (anélkül, hogy másoké romlana), amennyiben a kivetett 

adók, szubvenciókként visszakerülnek a gazdasági rendszerbe. 

A második érv ennél is jelent�sebb: ahhoz, hogy az állam a pigou-i adót 

optimálisan meg tudja határozni, az externális határköltség („határkár”) - függvényt 

és az elhárítás határköltség-függvényét pontosan kellene ismernie. Ehhez nagyfokú 

informáltságra van szükség, aminek hiánya jelent�sen hátráltatja a pigou-i adó pontos 

gyakorlati meghatározását. A károk többsége nehezen értékelhet� és mérhet�, mert 

azok - többek között - érintenek pszichológiai, egészségügyi és akár esztétikai 

területeket is. Ezenkívül a károkozók és kárt szenved�k száma gyakran olyan nagy, 

hogy azok pontos behatárolása, és az okok és a károk párosítása különösen nehéz. 

Továbbá az eljárás rengeteg id�t venne igénybe, és a végeredmény magas 

hibaszázalékkal járna. 

 

2.1.3. A Coase-tétel 

 

Ronald H. Coase az 1960-ban megjelent, „The Problem of Social Cost” cím� 

cikkével nagy hatással volt az extern hatások közgazdasági elemzésére. A szerz� 

bemutat egy másik lehetséges internalizálási stratégiát. Eszerint az externáliák okozta 

piaci tökéletlenségek megszüntetéséhez az állam oldaláról elegend� a 

„keretfeltételeket” egyértelm�en meghatározni, amelyek ebben az esetben az extern 

hatásokban érintettek jogi pozícióit jelentik. Ha a tulajdon- és rendelkezési jogok 

egyértelm�en meghatározásra kerülnek, akkor a szennyez� és a károsult közötti 

önkéntes tárgyalások paretoi optimális állapot megvalósulásához vezetnek. Ezt Coase 

egy olyan modellel példázza, amelyben két érintett résztvev�t feltételez és eltekint a 

                                                           
1 A rendelkezésre álló pénzösszeg felhasználása szubvenciók formájában jelenik meg, amiket a vállalatok a ki 
nem bocsátott szennyezések fejében kapnak, ami általában környezetbarát beruházások által valósul meg. 
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tranzakciós költségekt�l1. Természetesen a nulla tranzakciós költség feltételezése azt 

jelzi, hogy egy szigorúan neoklasszikus világban mozgunk: az összes tulajdonjog és 

rendelkezési jog teljes mértékben, költségmentesen meghatározott, a jogrendszer 

súrlódásmentesen m�ködik, a két szerepl� között a tárgyalások költségmentesek és 

mindkét szerepl� tökéletesen informált. 

A Coase-tétel megállapításait a 4. ábrán követjük végig. Abból indulunk ki, 

hogy az externáliát okozó szerepl� birtokolja a jogokat a vizsgálandó tevékenység 

végrehajtása felett. Az állam a rendelkezési jogokat egyértelm�en úgy határozza meg, 

hogy azokkal az extern hatás okozóját ruházza fel (laissez-faire-elv). Coase (1960:3) 

érvelésében kiköti, hogy a tulajdonosi jogok szabadon eladhatók és megvásárolhatók. 

Tehát, ha a károsult az extern hatás szintjének csökkenését szeretné elérni, akkor a 

szennyez�t ellentételezéssel erre rá kell vennie. Természetesen a tulajdonosi jogok 

teljes átruházása a károkozóra extrém eset, elméleti feltevés, ami a gyakorlatban 

nagyon ritkán fordul el�.  

 

4. ábra: Az optimális szennyezési szint kialakulása tárgyalás útján 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Bonus (1994:59) 

 

                                                           
1 Tranzakciós költségek alatt ebben az esetben az összes olyan költséget értjük, amely a koordinációs 
mechanizmus (piac) kiépítésével és m�ködésével összefüggésben van. 
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A 4. ábra szerint két szerepl�t feltételezünk, a szennyez�t, x tevékenységgel, 

valamint a negatív externália károsultját. A tárgyalások megkezdése el�tt a szennyez� 

B mennyiséget fog termelni. A károsult a keresleti függvénye alapján kész HB 

nagyságú összeget fizetni a szennyez�nek, a termelés csökkentése érdekében. Mivel ez 

az összeg sokkal magasabb, mint amennyit a kompenzációért a szennyez� elvár (D1-

MC), ez a gazdasági szerepl�ket az önkéntes tárgyalásra ösztönzi, hiszen azzal 

mindketten növelhetik hasznukat. A károsult a paretoi optimális szintig, azaz az A 

pontig tudja kompenzálni és hajlandó is a szennyez� kompenzálására. Ebben a 

pontban a fizetési határhajlandóság éppen megegyezik a szennyez� határhasznának 

csökkenésével (KA=ED). További tárgyalások nem vezetnek jobb eredményre, mivel 

az ebb�l a helyzetb�l történ� bármilyen elmozdulás kett�jük közül valakinek rontaná a 

helyzetét. Tehát a laissez-faire-elvb�l kiindulva eljutunk az optimális termelési szintre. 

A szennyez� (EFG), illetve a károsult oldalán megjelen� (BHK) azonos nagyságú 

háromszög területe adja a tárgyalásokkal elért jóléti növekményt, melynek a két 

szerepl� közötti megoszlását a tárgyalások er�viszonyai határozzák meg. Ha például a 

károsult a szennyez�t a termeléscsökkenésb�l származó haszonveszteségért csak az 

EDG összeggel kárpótolná, akkor a károsult besöpri az összes jóléti növekményt. 

Ellenkez� esetben, ha sikerül a károsultból az EDG kompenzáció mellett az egész 

EGF többletet is kisajtolni, akkor a szennyez�nek jut az összes jólétnövekmény. 

Az ellenkez� jogi felállást is tárgyalja Coase. Ebben az esetben a tulajdonosi 

jogok a károsultat illetik meg. A tárgyalásokat megel�z� kiindulási helyzet ebben az 

esetben az, hogy a szennyez�nek egyáltalán nem megengedett a szennyezés, tehát az 

emissziós és ezzel együtt a termelési szint nulla. Ha a szennyez� legalább részben a 

környezeti er�források fölött rendelkezni akar, akkor a tulajdonostól, vagyis a 

potenciális károsulttól meg kell azokat vennie. Ezt a tulajdonjogi variációt a 

szennyez�-fizet-elvnek nevezzük. A szennyez� fizet állapotban nincs a szennyez�nek 

jogi alapja a tevékenység folytatásához. Mégis mindkét szerepl� ösztönözve van a 

tárgyalások elkezdésére. A szennyez� kész a JC szakasznak megfelel� összeget 

fizetni, hogy termelhessen. Mivel az externális határköltség (D2) ebben az esetben 

egészen minimális, a felek tárgyalások útján eljutnak az A termelési pontba. Ebben a 

pontban a fizetési készség és a kompenzációs elvárás megegyezik. Így az ellentétes 

tulajdonjogi viszonyokból is eljutunk a paretoi optimális szintre. 
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Az ábrázolt modell a környezetszennyezési problémát - hasonlóan Pigou 

megközelítéséhez – tiszta neoklasszikus „környezetben” ábrázolja. Ha ismerjük, vagy 

megismerjük Coase munkásságát1, csodálkozunk ezen, hiszen � lett az intézményi 

közgazdaságtan egyik megteremt�je, amikor a tranzakciós költségekr�l megírta híres 

cikkét. Meglep�, hogy az a szerz�, aki 1937-ben még a tranzakciós költségek létét 

bizonygatja, 23 évvel kés�bb olyan modellt alkot az externáliák internalizálására, 

amely egy tranzakciós költség nélküli világot képzel el. Valójában célja nem az, hogy 

megoldást kínáljon a környezetszennyezési problémákra, hanem az, hogy a problémák 

tényén keresztül kritizálja a neoklasszikus megközelítést (Häder 1997:22). Azt mutatja 

be, hogy egy idealizált modellben, bármilyen internalizálási stratégia (adó vagy a 

szennyezési jogok megosztása tárgyalások révén) hatékony, ezért nem lehetséges a 

különböz� koordinációs mechanizmusok2 összehasonlító elemzése. Lényegében a 

neoklasszikus modellben az externáliák valójában nem jelentenek környezeti 

problémát, mert spontán módon internalizálásra kerülnek. Ezért környezetszennyezési 

problémákat, csak akkor értelmezhetünk helyesen, ha feltételezzük a tranzakciós 

költségek létét és az aszimmetrikus információelosztást (Häder 1997:24). 

 

2.1.4. A természeti er�források optimális felhasználása 

 

A Hotelling által 1931-ben kifejlesztett modell - amely Costanza et al. (2001) 

segítségével kerül ismertetésre - az intertemporális er�forrás-felhasználást3 mutatja 

be. Ennek kiindulópontja, hogy a természeti er�források tulajdonosának két lehet�sége 

van (Costanza et al. 2001:51): 

• A tulajdonában lév� er�forrást kiaknázza és az abból származó nyereséget 

befekteti, ezáltal kamatjövedelemre tesz szert. 

• Nem használja fel az er�forrást, bízva annak er�teljes és tartós 

értéknövekedésében. 

                                                           
1 Coase-ról az a szakmai közvélekedés, hogy � legkevesebbet publikáló Nobel-díjas közgazdász. A Nobel-díjat 
alapjában véve két híres cikkében (1937 és 1960) kifejtett nézeteiért kapta. 
2 Koordinációs mechanizmusok alatt ebben az esetben a megismert internalizálási eljárásokat értjük, úgymint az 
adóztatást, a normaállítást és a szennyezési jogok kereskedelmét, stb. 
3 Az intertemporális er�forrás-felhasználás modelljét els�sorban a kimerül� természeti er�források (szén, olaj, 
érckészlet) kiaknázásánál használhatjuk, melyek alapvet� tulajdonsága, hogy korlátozott mennyiségben állnak 
csak rendelkezésre, és nem újratermelhet�k. 
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A tulajdonos akkor választja a második alternatívát, ha az er�forrás kés�bbi 

kitermelése esetén a várt nyereségek növekedése, meghaladja a kamatbevételek 

becsült növekedését. Ez a magatartás jelenti a racionális er�forrás-kitermelést. Ha 

például a szénpiacon versenyz� bányavállalatok magatartásukkal elérnék, hogy az 

er�forrás értéknövekedése megegyezzen a kamatlábbal, akkor számukra nem lenne 

racionális további mennyiségek kibányászása (Costanza et al. 2001:52). Ellenkez� 

esetben, vagy növelik a kitermelésüket, mivel így a többletbevételekb�l pótlólagos 

kamatjövedelmet realizálnak (ekkor viszont csökken a termék ára a piacon), vagy 

mindegyikük kevesebbet termel ki, mivel ennek hatására n� a piaci ár és n�nek a 

jöv�ben jelentkez� bevételek. Látjuk, hogy a modellben dönt� szerepe van a 

várakozásoknak, melyek a várt kamatláb és a jöv�beni er�forrásár viszonylatában 

mutatkoznak. 

Ha a vázolt modell segítségével egy biológiai fajt vagy ökológiai rendszert 

vizsgálnánk, akkor azt a meglep� eredményt kapnánk, hogy annak kizsákmányolása - 

akár a teljes kihalásig, vagy a teljes elpusztításig - közgazdaságilag elfogadható lenne 

(Costanza et al. 2001:54). Ha a faj vagy ökológiai rendszer „értéknövekedése”1 

lassabb, mint a „befektetett pénz”2 értéknövekedése, akkor halálra van ítélve. Ebb�l 

látható, hogy Hotelling modellje a biológiai, ökologiai rendszerek közgazdasági 

értékelésére nem alkalmas, és a környezetvédelmi politika számára releváns 

következtetéseket nem vonhatunk le bel�le. 

 

2.1.5. A standard-preis elmélet 

 

A pigou-i adó pontos meghatározásához hatalmas információmennyiségre van 

szükség, ezért gyakorlati alkalmazása elég nehézkes. Ennek a problémának a 

megoldására fejlesztette ki Baumol a hetvenes évek elején a standard-preis elméletet. 

Mivel az elméletet többek között Baumol, Oates (1979), Buttgereit (1991) és Eisele 

(1993) is tárgyalja, az ismertetésnél az � m�veikre is támaszkodunk. Az új 

                                                           
1 Az ökológiai rendszer, vagy biológiai faj értékelésénél a harmadik fejezetben b�vebben tárgyalt teljes 
gazdasági értéket kell figyelembe vennünk, amely a használattal összefügg� értékeken kívül a választási 
lehet�ség, az örökölhet�ség és a létezés értékét is magában foglalja. Ezek figyelmen kívül hagyása túlzott 
kizsákmányoláshoz vezethet. 
2 Befektetett pénz alatt ebben az esetben az ökológiai rendszer fenntartásához, meg�rzéséhez szükséges 
eszközöket értjük. 
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megközelítés szerint a cél nem egy paretoi optimum elérése, hanem egy meghatározott 

emissziós norma1 elérése, minél kisebb költséggel (Buttgereit 1991:37). 

 

5. ábra: A megcélzott kibocsátási norma elérése az adó mértékének 

korrigálásával 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Eisele (1993:71) 

 

Kövessük figyelemmel az 5. ábrán az elmélet hatásmechanizmusát. Két 

szennyez� vállalatot feltételezünk. A vízszintes tengelyen az elhárított szennyezés 

nagyságát ábrázoljuk. Az emissziós norma az információhiány2 miatt „önkényesen” 

kerül megállapításra, tehát a paretoi optimum elérése így nem biztosított. Az ábrán a 

két vállalat szennyezés-elhárítási határköltségét (MAC1, MAC2) láthatjuk. A 

megcélzott emissziós norma eléréséhez a szennyezést átlagosan X* mennyiséggel kell 

                                                           
1 Az emissziós normaállítás a közvetlen környezetpolitikai szabályozás leggyakrabban használt eszköze. A 
szakirodalom, például Kerekes (1995:91) szerint, ez az eljárás gátolja a modern környezetbarát technológiák 
elterjedését a termel�k ellenérdekeltsége miatt. 
2 Információhiány alatt ebben az esetben a korábban már említetett tökéletlen információkat értjük a károk 
pszichológiai, egészségügyi és esztétikai hatásairól. 
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csökkenteni. Kiindulásképpen az illetékes hatóság kivet egy bizonyos nagyságú adót 

(t0). Ennek hatására az els� vállalat A egységgel csökkenti az emisszióját. Esetében 

további elhárítás költségesebb lenne, mint az adófizetés, mert az 

emisszióegységenként fizetend� adó nagysága kisebb, mint egy emisszióegységre es� 

elhárítási költség. A másik vállalat alacsonyabban fekv� szennyezés-elhárítási 

határköltsége (MAC2) miatt, nagyobb mértékben, B mennyiséggel csökkenti az 

emisszióját. Ketten átlagosan X1 mennyiséggel csökkentik a károsanyag-

kibocsátásukat1, ami még az el�írt X* mennyiséget nem éri el. Az adót tovább kell 

növelni addig, amíg hatására el nem érjük a kívánt szennyezéscsökkentés mennyiségét. 

Látható, hogy a norma eléréséhez fontos az adó mértékének pontos meghatározása, de 

az adó bevezetésénél erre még nincs feltétlenül szükség. 

„Az állam az adó mértékének változtatásával minden, el�re célul kit�zött 

környezetmin�ségi normát el tud érni.” (Baumol, Oates 1979:176) 

Az ábrából leolvasható: ahhoz, hogy a két vállalat átlagosan X* mennyiséggel 

csökkentse az emisszióját t1 nagyságú adót kell kivetni. Az els� vállalat ebben az 

esetben C mennyiséggel, a második vállalat D-vel szennyez kevesebbet. A két 

vállalatot tekintve, ez átlagosan megfelel az el�írt normának. 

 

2.2. A hagyományos környezet-gazdaságtan kritikája 

 

A meghatározó elméletek megismerése és korábbi ismereteink alapján 

levonhatjuk kritikai észrevételeinket. A hagyományos környezet-gazdaságtan 

összefoglaló bírálatához a Bartmann (1996:30) által a neoklasszikus közgazdaságtan 

általános jellemzéséhez használt értékelési szempontokat vesszük alapul. 

 

2.2.1. A neoklasszikus közgazdaságtani felfogásból származó hibák 

 

Az ábrázolt neoklasszikus környezet-gazdaságtani elméletek túl egyszer� 

modelleket használnak, amelyek nem képesek a komplex valóság visszatükrözéséhez, 

                                                           
1 A károsanyag-kibocsátás történhet egyrészr�l a termelés visszafogása által, mivel természetesen a termelés és a 
szennyezés között kapcsolatot feltételezünk. Másrészr�l lehet�ség van – ha ezt a költségviszonyok alátámasztják 
– környezetbarát technológia bevezetésére, amely a termelés csökkentése nélkül is a károsanyag-kibocsátás 
redukálásához vezet. 
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mert: 

• a valóságban a preferenciák, az alkalmazott technikák és technológiák és a 

magatartási normák állandóan változnak. Ebb�l következik, hogy a 

modellekben nem lehet állandó preferencia és termelési függvényeket 

használni; 

• a valóság nem jellemezhet� sem a tökéletes verseny állapotával, sem pedig 

állandó versenyviszonyokkal. A monopóliumok, oligopóliumok és egyéb 

versenykorlátozások okozzák a legjelent�sebb stabilizációs, allokációs 

problémákat; 

• a gazdaság legtöbb területén a döntéseket nem teljes informáltság mellett 

hozzák, hanem bizonytalanságban. A racionális várakozások és teljes 

informáltság biztosítják a statikus egyensúlyi elméletek létjogosultságát, melyek 

azonban nem alkalmasak a tartós egyensúlytalanságban és bizonytalanságban 

hozott döntések leírására és magyarázatára; 

• az ábrázolt egyensúlyi modellek megengedhetetlen módon elvonatkoztatnak a 

valóságban meglév� társadalmi viszonyoktól. Érdekellentétek és állandó 

konfliktusok léteznek a jövedelem és vagyonmegoszlás, a munka és a termelési 

tényez�k elosztása, a környezetmin�séget érint� kérdések, a versenyhelyzet és 

az állam jóléti intézkedései területén; 

• a modellekben az extern hatások fajtái elhanyagoltak, azokat csak átmeneti 

problémáknak tekintik, melyek - a környezetpolitikai intézkedésekkel - a 

gazdasági alanyokat megfelel� magatartásra serkentik, amik megoldják a 

problémát; 

• a neoklasszikus elmélet a paretoi optimális pontot egyúttal társadalmilag 

optimális állapotnak is tekinti, pedig még ha a termelés és elosztás paretoi 

értelemben hatékonyan történik, akkor sem lehet minden ilyen allokációt 

társadalmilag elfogadhatónak tekinteni, mivel az ily módon történ� elosztás 

társadalmi jogossága megkérd�jelezhet�; 

• a társadalom fejl�dése természetesen dinamikus jelleg� és er�sen befolyásolja a 

társadalmi értékrend, ami az intézményeket, az emberek magatartását és a 

világnézetet formálja. Az egyensúlyi elmélet adott értékítéletb�l indul ki, ezért 

nem képes a bonyolult valóság valódi magyarázatára; 
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• a neoklasszikus környezet-gazdaságtani elmélet, csak olyan tényez�ket vesz 

figyelembe, amelyek mennyiségi mutatókkal jellemezhet�k. Ezáltal egzakt 

tudománynak t�nik, ez azonban lesz�kíti az elmélet érvényességi területét. 

Kizárja a gazdálkodás társadalmi, ökológiai és pszichológiai dimenzióit a 

problémafelvetés és –megoldás területén; 

• a neoklasszikusok a bonyolult emberi viselkedést egyszer� racionalitási 

problémára vezetik vissza. Az ember viszont idealista és kooperatív 

tevékenységre is képes lény. Az olyan társadalmak, amelyek csak ilyen 

racionális viselkedésre alapoznának, hosszútávon nem lennének életképesek. 

 

2.2.2. A fogyasztói önállóság abszolutizálása 

 

A neoklasszikus elméletet szuverén fogyasztók jellemzik, akik önállóan 

választanak a lehetséges alternatívák közül. A modellek sokszor élnek azzal a 

feltételezéssel, hogy egy gazdasági szerepl� magatartása, nem befolyásolja egy adott 

gazdasági tényez� mértékét. A környezet-gazdaságtan például azt tartja, hogy ha egy 

vizsgált csoport egy tagja viselkedik csak környezetszennyez� módon, az nem 

befolyásolja az összhasznot. Ezáltal az egyénre vetített hatásvizsgálat a pozitív 

alternatívát (az általunk említett modellben a környezetbarát viselkedést) 

irracionálisnak tartja. (A „potyautas” jelenség játékelméleti magyarázatánál konkrétan 

láthattuk ezt a feltételezést.) 

A neoklasszikus környezet-gazdaságtanban nincs figyelembe véve, hogy a 

környezeti terhelés hatása gyakran csak a jöv�ben, a fogyasztásból nyert haszon pedig 

most jelentkezik, ezért a természeti javak fogyasztásának hatása gyakran bizonytalan 

és a gazdasági aktorok számára átláthatatlan. Például a túlzott felhasználás 

visszafordíthatatlan folyamatokhoz vezethet, melyek következményét az okozó nem 

tudja felmérni. 

Az a neoklasszikus premissza, hogy a fogyasztók minden termék értékét 

helyesen határozzák meg, alapvet�en téves. Nem elég ezt a hiányosságot az 

információáramlás tökéletesítésével pótolni, mivel a már korábban említett társadalmi 

és pszichológiai tényez�k is befolyásolják az értékítéletet. 
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2.2.3. Az alkalmazott közgazdasági módszerek korlátai 

 

A jövedelmek, költségek alakulásáról hosszabb id�szakokra nem lehet 

megbízható adatokat nyújtani. Ezért problematikusnak mutatkozik az a kísérlet, hogy 

ezt a feladatot egyszer� diszkontálással megoldhatjuk. A diszkontálás, a módszer 

jellegéb�l adódóan, a hosszú távú hatások mai jelent�ségét alulértékeli. Egy száz év 

múlva jelentkez� éghajlatváltozás a magas diszkontráta miatt szükségtelenné teszi a 

mai intézkedéseket (Cansier 1996:57, Pearce et al. 1989:136). Ez alapján azt kell 

mondanunk, hogy ilyen esetekben a diszkontálást, mint értékelési módszert, nem 

tarthatjuk relevánsnak. Viszont a neoklasszikus környezet-gazdaságtan számára nem 

áll rendelkezésre más olyan módszer, amely megmutatja, hogy a jöv�ben felmerül� 

környezeti károk költségeit hogyan értékeljük, illetve ha nem diszkontálunk, akkor a 

felmerül� költségek teljes mértékben befolyásolják a mai döntéseket. 

 

2.2.4. A neoklasszikus internalizáló stratégiák kudarca 

 

A neoklasszikus környezet-gazdaságtan a természeti javak elosztásának piaci 

tökéletlenségeit els�sorban az extern költségek internalizálásával akarja megoldani. 

Eközben a következ� problémák lépnek fel: 

• A költségek internalizálása tökéletes informáltságot igényel a károk mértékér�l 

és az elhárítási költségekr�l, ez azonban csak elméletileg adott. 

• Ha az externáliák visszafordíthatatlan vagy akkumulációs folyamatokat idéznek 

el�, akkor a statikus internalizálási stratégiák cs�döt mondanak. 

Ezekb�l a felsorolt nehézségb�l természetesen nem vonjuk le azt a következtetést, hogy 

az internalizálás teljesen szükségtelen lenne. Csak azt hangsúlyozzuk, hogy az ne 

egyer�en formalizált módon, a környezetszennyezési költségek számításával történjen, 

mert akkor nem, vagy csak nehezen vehet�k figyelembe az el�bb felsorolt 

internalizálási problémák.  
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2.2.5. Az ökonómia és az ökológia viszonya 

 

A neoklasszikus környezet-gazdaságtan legf�bb tévedése - az eddig felsorolt 

tényez�k mellett - az a premissza, amely kimondja, hogy az összes környezeti probléma 

költségproblémára visszavezethet�. Valójában azonban a gazdasági cserefolyamatok 

számos nem gazdasági (etikai, jogi, politikai, stb.) következménnyel is együtt 

járhatnak. A visszafordíthatatlan folyamatok (például fajok kihalása), vagy akár a 

környezetszennyezés okozta betegség vagy elhalálozás nehezen hasonlítható össze a 

megtermelt anyagi javakkal. A gazdaság csak egy alrendszere az él� - különböz� 

szükségletekkel rendelkez� - emberekb�l álló társadalmi, illetve ökológiai 

rendszernek. A természet bizonyos alapvet� szolgáltatásai nem helyettesíthet�k 

mesterségesen létrehozott szolgáltatásokkal és javakkal. Három alapvet�, nem 

helyettesíthet� funkciót, vagyis szolgáltatást különböztethetünk meg Cansier 

(1996:58) alapján: 

• A természet életfenntartó funkciója: megfelel� éghajlat, védelem a káros 

sugaraktól, tiszta leveg�, talaj, víz és a további természeti er�források 

létfontosságúak az emberiség számára és mesterségesen nem pótolhatók. 

• Az ökológiai rendszerek összetett funkciója: például az erd�k nem csak az 

emberi kikapcsolódást szolgálják –ami talán helyettesíthet� - hanem 

befolyásolják az éghajlatot, tárolják a vízkészletet, gátolják a talajeróziót, és 

el�segítik a biológiai diverzitás fennmaradását. 

• A természet er�forrás- és energiatermel� képessége: a termodinamika törvényei 

megmutatják, hogy a gazdálkodás hosszútávon nem m�ködne a természeti 

er�források nélkül, mivel a hulladékok és a felhasznált energia 100%-ban nem 

visszanyerhet�ek. 

 

Végs� soron levonhatjuk azt a következtetést, hogy az ökonómia és az ökológia 

egyaránt általánosabb érvény�, átfogóbb törvényeknek alárendelt diszciplína. 

Másrészr�l a két terület alapvet� szempontjai közötti ellentmondások leküzdésére 

egyel�re nincsenek kielégít� eszközök. Az emberiség a természet nélkül nem létezhet, 

viszont fordítva ez elképzelhet�, ezért az ökonómia els�bbségének téves elképzelését 

el kell vetnünk. A gazdaságot kell hozzá igazítani a természeti környezet alkotta 
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korlátokhoz. 

 

* * * 

 

A kritikai észrevételek összefoglalásaként elmondható, hogy a neoklasszikus 

környezet-gazdaságtan egyszer� modellek segítségével próbálja meg a gazdaság 

területén jelentkez� komplex társadalmi, emberi és szervezeti magatartási formákat 

megmagyarázni. Leírásai azonban csak egyes alapvet� gazdasági folyamatok egyes 

jellemz�inek megértéséhez elegend�ek, inkább didaktikus1 természet�ek, lényegében 

csak a pozitivista2 normáknak felel meg. A felhasznált modellek pedig olyan elvi 

korlátokba ütköznek, amelyeket eddig a hagyományos közgazdaságtan, a folyamatos 

elméletfinomítás ellenére sem tudott meghaladni. 

 

2.3. A továbbfejl�dés lehet�ségei 

 

Nem lenne teljes az elemzésünk, ha nem mutatnánk be azokat a legfontosabb 

irányvonalakat3, amelyek mentén a felvetett hiányosságokat az elméletalkotók 

megpróbálják kiküszöbölni a neoklasszikus premisszák, axiómák felülvizsgálata és a 

módszertani pluralizmus alapján. 

 

2.3.1. Ökológiai közgazdaságtan 

 

A nyolcvanas években jelent meg ez az irányzat, amely megpróbálja a 

közgazdaságtani felfogást ökológiai szempontból kiszélesíteni. Az úgynevezett 

ökológiai közgazdaságtanról Pearce (1998:313) ad összefoglaló jellemzést. Ez az 

irányzat a gazdaságot a komplex ökológiai rendszer alrendszerének tekinti (6. ábra). 

Nem szakít teljesen a hagyományos közgazdaságtannal, követ�i figyelembe veszik 

                                                           
1  Nem magyarázó, hanem tanító, oktató jelleg� kifejtés. 
2 A pozitivizmus normái szerint a tudomány feladata pusztán a jelenségek leírása és rendszerezése, nem pedig 
magyarázata, mivel érzékeink úgysem képesek a bels� összefüggések, a törvényszer�ségek megismerésére. Ez a 
felfogás azonosítja az objektumokat a róluk alkotott érzetekkel. Ebb�l következ�en elveti a bels� és küls� világ, 
illetve a szubjektum és objektum megkülönböztetését (Hársing 1996:163). 
3 Természetesen több olyan irányvonal alakult ki, amely új megoldásokat keresett, de ezek közül csak a dolgozat 
témájához kapcsolódó két legjelent�sebbet választottuk ki. 
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annak eredményeit1.  

 

6. ábra: Ökológiai közgazdaságtan: a gazdaság, mint az ökológiai rendszer 

alrendszere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Seeber (2001:27) 

 

Az ökológiai közgazdaságtan fontos jellemz�je, hogy els�sorban nem monetáris 

formában törekszik a természet, a társadalom és a gazdaság kapcsolatának 

megragadására, hanem sokkal inkább természetes mértékegységekben igyekszik leírni 

a változásokat. Seeber (2001:30) szerint tételei még nem alkotnak egységes 

elméletrendszert, éppen ezért a legfontosabb feladat annak megteremtése lenne. 

Az ökológiai közgazdaságtan bemutatására két olyan irányvonalat választottunk 

ki, amelyek egyrészt az interdiszciplináris szemléletmódot, másrészt a szélesebb 

horizontú megközelítést jól példázzák. Az els� a termodinamika f�tételeinek 

alkalmazását sürgeti a gazdasági folyamatok leírására, a másik pedig a teljes gazdasági 

érték meghatározását kísérli meg. 

                                                           
1 Az ökológiai közgazdaságtan korai képvisel�i (többek között Kapp, Odum) a neoklasszikus közgazdaságtan 
modelljeit fejlesztették tovább, úgy hogy azokat ökológiai tényez�kkel egészítették ki. 
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A hagyományos közgazdasági nézeteket bírálva Georgescu-Roegen (1971) 

helytelennek tartotta a gazdasági körforgásról alkotott általános képet, mivel a 

gazdálkodás fizikai szempontjai1 kívül estek a vizsgálódások látószögéb�l. Szerinte az 

ökonómiának mindenek el�tt a termodinamika f�tételeit kell figyelembe vennie. 

Ismeretes, hogy a második f�tétel kimondja (Georgescu-Roegen 1974:64): „Egy 

termodinamikailag egységes rendszerben, amilyen a föld is, az energia mennyisége 

állandó marad, de a felhasználással folyamatosan csökken egy adott 

energiamennyiség hasznossága.” A többé már nem hasznosítható energiamennyiség 

mértéke az entrópia2 fogalmával jellemezhet�. A gazdasági folyamatok alacsony 

entrópiájú anyagokat és energiát hasznosítanak a természetb�l, de a termelés során 

átalakítják azokat magasabb entrópiájú hulladékokká és szennyezésekké (Faber et al. 

1998: 108). Például a magas hasznossági fokkal rendelkez�, alacsony entrópiájú 

fosszilis anyagokat az égetés átalakítja, mely folyamat során az azokban tárolt energia 

felszabadul és szétszórt, többé csak nagy nehézségek árán hasznosítható gázok és 

részecskék keletkeznek.  

Mindezek alapján Georgescu-Roegen szerint az el�re adott fizikai határok 

figyelmen kívül hagyása, és az ebb�l származó illúzió, hogy végtelenül sok 

felhasználható energia áll a gazdaság rendelkezésére, a legfontosabb hibája a 

tradicionális közgazdaságtannak. 

A másik kiválasztott irányvonal tárgya a teljes gazdasági érték, melynek pontos 

meghatározása alapvet� jelent�ség�, a releváns közgazdasági döntések 

meghozatalához.  

Egy természeti jószág teljes értékét több tényez� határozza meg (többek között 

lásd Bromley 1995:543-672, Pearce, Turner 1990:120-137). A teljes értéket 

meghatározó tényez�knek két nagy csoportját különböztetik meg: személyes 

használattal összefügg� és nem összefügg� értékek. A használati érték a környezet 

tényleges személyes használatából származik. Egy horgász, vadász, kiránduló, 

ornitológus, mind használja a természeti környezetet, és ebb�l haszna származik. Ha 

                                                           
1 A legfontosabb szempont, aminek a vizsgálatát Georgescu-Roegen is szorgalmazza, az energia, pontosabban 
fogalmazva a gazdasági folyamatokkal összefügg� energiaáramlás és -átalakulás. 
2 A termodinamikában lejátszódó folyamatok lehetnek reverzibilisek és irreverzibilisek. Reverzibilis folyamat 
esetében az entrópia állandó marad, irreverzibilis folyamatok során n�, míg végül az egyensúly beállásával eléri 
maximumát. Így az entrópia változását egy fizikai folyamat megfordíthatatlansága mértékének tekinthetjük. 
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valaki gyönyörködik egy táj szépségében akár él�ben akár egy fotón, szintén használja 

a környezetet, és abból haszna származik. Ez az érték a közgazdasági terminológia 

szerint a gazdasági érték (Kerekes 1995:24). A magánjavak teljes gazdasági értéke 

megegyezik a használatból származó haszonnal. 

A természeti javak esetében a használattal nem összefügg� értékek egyike az 

úgynevezett „önmagában való” érték, ami a puszta létezésb�l adódik. Ez esetben az 

ember elismeri valaminek, pl. a természeti környezetnek a létezéshez való jogát és 

ennek tiszteletben tartásáért áldozatokra hajlandó. 

Az ilyen értékek másik formája a választási lehet�ség értéke, amely magába 

foglalja az egyén általi használat és a jöv� generációk általi használat lehet�ségének az 

értékét, továbbá annak az értékét is, hogy egyáltalán mások is használják a természet 

nyújtotta szolgáltatásokat. A teljes gazdasági érték tényez�it a 7. ábrán (35.o.) 

követhetjük nyomon. 

A m�vi és a természeti javak értékeléséb�l származó különbség elhanyagolása 

beruházási döntések meghozatalánál helytelen következményhez vezethet. Ha egy 

adott beruházás a természet átalakítását is jelenti, akkor a természet a teljes gazdasági 

értékb�l veszít, tehát a veszteségek nagyságának meghatározásakor nemcsak a 

használattal összefügg� értékvesztést, hanem a nem a használattal összefügg� értékek 

(örökölhet�ség, létezés) csökkenését is figyelembe kell venni. 

Sajátos ellentmondás, hogy az ökológiai közgazdaságtan úgy vállalkozott az 

ökoszisztéma szolgáltatásainak monetáris értékelésre, hogy alapvet�en megkérd�jelezi 

a pénzbeli kifejezhet�séget (Marjainé 1999:189). 
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7. ábra: A természeti er�források értékösszetev�i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Kerekes (1995:26) 

 

2.3.2. Evolúciós közgazdaságtan 

 

Az evolúciós közgazdaságtan nem közvetlenül ökológiai problémákkal 

foglalkozik. Egy olyan közgazdasági elméleti irányzat, amely ellentétben a f�áramlati 

közgazdaságtan statikus felfogásával, alapvet�en a gazdasági rendszerek és szerepl�k 

dinamikájával, fejl�désével foglalkozik (Dosi, Nelson 1994:37). Az evolúciós 

közgazdaságtan képvisel�inek a gazdasági evolúció fogalmának konkrét tartalmáról 

különböz� nézetei vannak1, abban azonban alapvet�en egyetértenek, hogy a gazdasági 

rendszerek és aktorok magatartási formái állandóan változnak. 

Elemzésük tárgya, a rendszerekben endogén módon jelentkez� változások 

magyarázata: „Az az elképzelés, hogy a gazdaságban az állandó változás belülr�l 

generált, alappremissza az evolúciós közgazdaságtanban, melyet összes irányzata 

                                                           
1 A kés�bbi elemzésben látni fogjuk, hogy a biológiai evolúció folyamatai közül vannak, amelyek nem és 
vannak, amelyek könnyen megfeleltethet�k közgazdasági folyamatoknak. 
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elfogad.” (Witt 1992:26) 

Az evolúciós közgazdaságtan számos követ�je hasonlóságot lát az ökonómiai 

és ökológiai rendszerek fejl�dési és kiválasztási folyamatai között. Felfogásuk szerint 

a gazdasági jelenségek lényegesen nagyobb hasonlóságot mutatnak a biológiai 

organizmusokkal és folyamatokkal, mint a neoklasszikusok által favorizált 

mechanikus világgal. Hangsúlyozzák a fejl�dés történelmi determináltságát és 

útfügg�ségét (Witt 1992:27). Meggy�z�désük, hogy a jöv� nem prognosztizálható 

(Witt 1992:28): „A jöv� nemcsak egyszer�en ismeretlen, hanem a döntés pillanatában 

egyáltalán nem is létezik.”  

A felhasznált módszerek szerint az evolúciós közgazdaságtan három áramlatát 

különböztethetjük meg (Witt 1992:34): 

• Az osztrák közgazdasági iskola hagyományaira épül� verbális irányzat. 

Alapvet�en a növekedéssel, a konjunktúra ciklusokkal és az intézményi 

változásokkal foglalkoznak. Követ�i visszatérnek az el�dök f� gondolataihoz és 

azokat próbálják felhasználni az aktuális problémák megoldására. 

• A matematikai modellekre, illetve a számítógépes szimulációra alapozó 

irányzat az új technológiák és innovációk elterjedését, valamint a gazdasági 

növekedést vizsgálja. Legismertebb a Nelson és Winter által 1982-ben készített 

modell, mely az innovációt, mint evolúciós folyamatot értelmezte. 

• A harmadik irányzat a komplex rendszerek felépítését, m�ködését modellezi. A 

modellek általában a tanulásra képes, korlátozottan racionális gazdasági 

szerepl�k id�beli és térbeli kölcsönhatásait próbálják elemezni. 

 

* * * 

 

Mint korábban megfogalmazásra került, a komplex, dinamikus gazdasági 

folyamatok leírásához a hagyományos köz- és környezet-gazdaságtani módszerek 

elégtelenek és hiányosak. A bemutatott modern közgazdaságtani irányvonalak 

jellemz�i alapján az a véleményünk, hogy a neoklasszikus környezet-gazdaságtan 

hiányosságainak kiküszöbölésére az elméleti vizsgálódási szempontok 

transzdiszciplináris kiszélesítése szükséges. 
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3. A BIOLÓGIA ÉS A KÖZGAZDASÁGTAN KAPCSOLATA 

 

3.1. A transzdiszciplináris felfogás 

 

A neoklasszikus elmélet bemutatott hiányosságai alapján indokoltnak látszik a 

közgazdaságtan módszertani felülvizsgálata. Ennek egyik módja lehet a 

transzdiszliplináris megközelítés. A pontos értelmezéshez szükséges a diszciplináris, 

interdiszciplináris és transzdiszciplináris megközelítés megkülönböztetése. 

A 8. ábrán látható a különbség a három szemléletmód között. A hagyományos 

megközelítés szerint éles határok vannak az egyes tudományágak között. Az eltér� 

nyelvezet és a hiányzó kommunikáció a diszciplínák között szinte lehetetlenné teszi a 

határokat átlép� kérdések megoldását. Az interdiszciplináris szemlélet esetén a 

tudományágak között nincsenek éles határvonalak, s�t gyakran átfedik egymást, végül 

is a kutatási eredmények kitöltik a „fehér foltokat”. A transzdiszciplináris 

megközelítés egyesíti az egyes tudományágak tudásanyagát, így az az önálló 

diszciplínák által megoldhatatlan problémákat is leküzdhet�vé teszi. Ebbe az 

irányzatba illeszkedik a dolgozat f� célja: a biológia és a közgazdaságtan együttes 

elemzése, a hatékonyabb problémamegoldás érdekében. 

 

8. ábra: Diszciplináris, inerdiszciplináris és transzdiszciplináris szemléletmód 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Costanza et al. (2001:94) 
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Természetesen ez csak egy mozzanata a transzdiszciplinaritás felé vezet� útnak, 

mely ezen kívül még több tudományterület bevonását igényelné. Az igazi 

transzdiszciplináris megközelítés esetén ugyanis a felmerül� feladatokat teljes 

tudományos egységben vizsgálják, a diszciplínák közötti határok elt�nnek, egységessé 

válik a tudományos vizsgálódás.  

A 9. ábrán láthatjuk a modern környezet-gazdaságtan transzdiszciplináris 

megközelítését. Zundel (1989:9) szerint a természettudományok mellett a 

politikatudományok és a jogtudományok bekapcsolása is szükséges a hagyományos 

környezet-gazdaságtan modernizálásához. 

 

9. ábra: A modern környezet-gazdaságtan transzdiszciplináris felfogása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Zundel (1989:9) 

 

A továbbiakban bemutatjuk a lehetséges kapcsolódási pontokat a két említett 

diszciplína (biológia és közgazdaságtan) között. A kapcsolatkeresés legelterjedtebb 

formája az analógiák keresése, ezért az analógiák funkciójának és fajtáinak taglalása 

kikerülhetetlen.  

A fejezet célja az analógiák fajtáinak és funkcióinak általános bemutatása, a 

közgazdaságtanban megjelen� biológiai analógiák tematizálása, valamint a 
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funkcionális biológia analógiáinak lehetséges gyakorlati felhasználásainak vázolása. 

Bemutatásra kerül ezenkívül még, az evolúciós folyamatok társadalmi-ökonómiai 

koncepciója. Ehhez a biológiai evolúció folyamatait vizsgáljuk meg abból a 

szempontból, hogy miként és milyen mértékben ültethet�k át társadalmi-ökonómiai 

közegbe.  

 

3.2. A biológiai analógiák 

 

A hálózat, kooperáció, szinergia, reciprocitás - számunkra új fogalmak - a 

biológiai kapcsolatkeresés eredményei -, melyek az utóbbi években jelentek meg a 

közgazdaságtanban, s melyek az új elméleti megközelítéseknek alapvet� épít�köveivé 

váltak. Példaként említhetjük a játékelméletet, ahol az altruisztikus és az egoisztikus 

viselkedésmódok között húzódó feszültséget próbálják feloldani. Egy másik terület a 

társadalmi csoportalkotási folyamat elmélete, ahol a biológiai szimbiózis és 

koevolúció fogalmainak beemelése jelenthet el�relépést (b�vebben lásd Knogge, 

Knogge 2000). 

A biológián belül alapvet�en két kutatási irányvonalat1 szoktak 

megkülönböztetni (Hesse, Koch 1998:420): 

• A funkcionális biológia, más néven a test biológiája, a testben lezajló kémiai és 

fizikai folyamatokkal foglalkozik, és els�sorban az egzakt tudományok 

analógiáit használja. 

• Az evolúciós biológia, vagy a „genetikai program” biológiája, megkísérli 

megmagyarázni, miként jön létre egy biológiai struktúra genetikai állománya. 

Lényegében két kérdésre keresi a választ: hogyan magyarázható a valós 

biológiai rendszerek (organizmusok) létezése, és hogy magyarázható a fajok 

sokszín�sége és változása? 

 

 

 

                                                           
1 A biológia, határtudományaival együtt sokkal több részterületre osztható, mint az itt vázolt csoportosítás. Az 
analógiák keresése céljából azonban az összes részterület felsorolása felesleges lenne. Ez az egyszer� 
csoportosítás elegend� ahhoz, hogy két alapvet� biológiai kutatási területen, az evolúció és az él�lények 
biológiai funkciói kapcsán az analógizálhatóságot megvizsgáljuk. 
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3.2.1. Az analógiák funkciói és fajtái 

 

Ahhoz, hogy egy biológiai folyamatot analógiaként felhasználhassunk egy 

másik tudományágban, meg kell határozni, hogy az adott hasonlóság milyen funkciót 

tölt be a tudományos magyarázatban. Birner (1996:30-34) négy ilyen funkciót 

különböztet meg: 

Nagyon fontos az analógiák rendszerez� funkciója. A tudás rendszerezése a 

megismerési folyamat alapvet� lépése, anélkül képtelenség volna általánosításokat 

megfogalmazni és absztrakciókat alkalmazni. A rendszerez� analógiák a tudás 

osztályozására és besorolására szolgálnak. Az analógiák rendszerez� értéke nem 

vitatható, mivel gondolkodásmódunkra er�sen jellemz� az analógiák használata.  

Az analógiáknak további alapvet� feladatköre a magyarázó-oktató funkció. A 

tudás közvetítésére és új, összetett összefüggések megértésére gyakran használnak 

analógiákat, így az emberi gondolkodás tele van analógiákkal. A magyarázó-oktató 

analógiák a tanulási folyamatok hatékonyságának növekedését szolgálják. 

Segítségükkel elvont összefüggések és jelenségek szemléletesen ábrázolhatók és 

megkönnyítik azok megértését.  

Egy további fontos feladata az analógiáknak az explikáció. Ennek a funkciónak 

nagy jelent�sége van egy alap esemény és egy analóg esemény viszonyának 

bemutatása esetén. Az explikáló analógiák egy adott tudományág jelenségeit egy 

másik tudományág elméleteinek vagy modelljeinek segítségével magyarázzák.  

Végül, de nem utolsó sorban meg kell említeni a jusztifikációs funkciót. 

Ilyenkor az analógiák olyan elméletek és állítások igazolása és alátámasztása 

érdekében fogalmazódnak meg, amelyek más igazolási eljárással nem védhet�k meg. 

Bár az analógiák igazoló jellege a leginkább vitatott, de az tény, hogy a különböz� 

tudományágakban rengeteg megállapítás analógiák segítségével vált igazolttá. 

Gyakran használnak a tudósok igazoló analógiákat megismételhetetlen folyamatok 

bizonyítására. Gondoljunk például a geológiában a folyók és gleccserek múltbeli 

eróziós hatására (Birner 1996:33), melyeket ma megfigyelhet�, analóg folyamatok 

segítségével igazolnak. 

Ezenkívül nagyon fontos még az analógiák heurisztikus funkciója. Ilyenkor az 

analógiák fontos szerepet játszanak a problémák és kérdések megfogalmazásánál és 
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pontosításánál, valamint tudományos hipotézisek felállításánál és továbbfejlesztésénél. 

Ekkor csak az elképzelések és az elméletek megfogalmazására, de nem azok 

magyarázatára vagy igazolására szolgálnak. 

Az analógiák különböz� funkciói mellett nagyon fontos szempont a 

kifejez�erejük mértéke. Ennek meghatározása szorosan összefügg az analógiák 

valóságtartalmával. A tapasztalatok szerint, minél általánosabb egy analógia, annál 

kisebb a felhasználásban elkövetett hiba lehet�sége. Viszont az általánosítással 

csökken a kifejez�er� nagysága.  

 

3.2.2. Az evolúciós folyamatok analogizálhatósága 

 

A biológia és a közgazdaságtan közös analógiáit vizsgálva, alapvet�en három 

típust tudunk megkülönböztetni (lásd Birner 1996:30, valamint Knogge, Knogge 

2000:2-3): 

1. Hasonló elméleti viták feltárása a két tudományágban. A közgazdaságtanban 

az institucionalista közgazdaságtan követ�i és a neoklasszikusok közötti, a biológiában 

pedig a darwinisták és a szociálbiológia képvisel�i közötti vita állítható párhuzamba. 

Egy másik összehasonlítás szerint a darwinizmus újszer� (revolucionista) 

szemléletmódja és a Walras, Edgeworth és Pareto által fémjelzett szubjektivista 

közgazdasági elmélet szintén analogizálható. 

2. A biológiai érvelés felhasználása a közgazdasági hipotézisek alátámasztása 

érdekében. Így kerültek a gének a közgazdasági elemzések látószögébe, melyek 

jelent�ségét a szociálbiológia hangsúlyozta. Megvizsgálták, hogy a biológiai elmélet, 

(a gének és az emberi viselkedés kapcsolatáról) alátámasztja-e a közgazdasági 

egydimenziós motivációs hipotézist (haszonmaximalizálás). 

3. Lehetséges fogalmi megfelelések keresése és felhasználása a két diszciplínában. 

Például a piacgazdaság leírása, a biológiai evolúció fogalmaival. A 2. táblázatban 

láthatunk egy ilyen biológiai- közgazdasági „szótárt”, mely a fontosabb közös 

kifejezéseket tartalmazza. A táblázat megjelöli az analogizálhatóság fokát is. Vannak 

kifejezések, melyek közvetlenül analogizálhatók (A), vannak periférikusan 

analogizálhatók (S) és olyan fogalmak is, melyek nagyon gyenge fogalmi kapcsolatot 

mutatnak egymással (---). 
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2. táblázat: A biológiai és közgazdasági kifejezések analogizálhatósága 
 

Mikroevolúció A Kvantitatív átalakulás 

Makroevolúció A Intézményi (institucionalista) átalakulás 

Gének --- Vállalati rutinok 

Allél gének S Termelésvariációk 

Ontogenezis S Termelés 

Replikáció S Tréning, „learning by doing” 

Szelekció S Diffúzió 

Konkurencia A Gazdasági verseny 

             - fajon belüli S Termékek versenye 

             - fajok közötti A Pl: törvények 

„Génhajlam” --- Exogén hatások 

Genom S Vállalat 

Fenotípus S Termék 

Mutáció A Innováció 

Rekombináció A Innováció 

Géntranszfer A Licencek 

Izoláció S Szabadalomvédelem 

Populáció S Termékek/technológiák 

Népességingadozás S Konjunktúra 

Génelimináció A Cs�d 

Irreverzibilitás A Történelmi folyamat 

 

Forrás: Brandtweiner (1996:148) 

 

A fogalmi párhuzamok segítségével, a biológiai evolúció összefüggésére 

támaszkodva, mely 

Evolúció = Mutáció + Szelekció, 

meghatározható a közgazdasági értelemben vett evolúciós összefüggés: 

Evolúció = Innováció + Diffúzió. 
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A fenti analógiák révén alakult ki az a konszenzus, hogy mind a biológiai, mind 

pedig a közgazdasági fejl�dés irreverzibilis. Az el�bbi evolúció visszafordíthatatlan, 

mert – eltekintve most az entrópikus jellegt�l – a diffúzió, ami nem más, mint egy 

pozitív gazdasági szelekció, a gazdasági rendszerhez kapcsolódó tényez�kben is (pl. 

természeti környezet) változásokat idéz el�. Ez az evolúció – hasonlóan a biológiaihoz 

– nagymértékben függ és elválaszthatatlan a természeti környezett�l.  

 

3.2.3. Lehetséges analógiák a funkcionális biológia területén 

 

Az el�z� pontban láthattuk, hogy a biológiai evolúció folyamatai, ha különböz� 

mértékben is, de általában hasonlóságot mutatnak bizonyos gazdasági folyamatokkal. 

Most nézzük meg, hogy a szakirodalom (Mohr 1990; Knogge, Knogge 2000; 

Brandtweiner 1997:120-152) milyen hasonlóságokat sorol fel a funkcionális biológia 

területén, amelyek alkalmasak a közgazdaságtani felhasználásra: 

 

Decentralizált szabályozás: 

 

Általában a természetben nincs központi szabályozás, mihelyt ez kívülr�l - az 

ember által - történik, zavarok lépnek fel a fennmaradásért folyó harc által irányított, 

önszervez�d� biológiai rendszerekben. Ennek jelezni kellene az ökonómia felé, hogy 

decentralizált rendszereket központilag nem lehet szabályozni. Bár ez magától 

érthet�nek t�nik, a vállalatoknál gyakran történnek kísérletek, decentralizált 

rendszerek központi irányítására. Sokszor el�fordul, hogy vállalatok megpróbálnak 

önszabályozó rendszereket létrehozni, de azt feleslegesen is befolyásolják a 

menedzsmenten keresztül. Olyan rendszereket kellene tervezni, melyek nem állnak 

központi befolyás alatt. Ezek a kérdések konkrétan felmerülnek a lean management, a 

munkatársak ösztönzése és a csoportmunka területén. 

A természetb�l vett megoldások egyik lehet�sége a csoportban él� rovarok 

szervezeti felépítésének vizsgálata (pl. hangyatársadalom). Ezen „társadalmak” 

decentralizált felépítés�ek, ami kizárólag azzal magyarázható, hogy így érhet� el a 

leghatékonyabb együttélés - fels�szint� szabályozás nélkül - a társadalom tagjai, tehát 

az egész rendszer számára. 
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Komplementáris megoldások: 

 

A természetben a legtöbb esetben több, párhuzamos rendszer létezik egymás 

mellett, értve ez alatt például specializált és általános stratégiák rendszerét. A 

természetben, gyakran már szervezeti szinten is, egymást kiegészít�, segít� stratégiák 

kerülnek megvalósításra és nem egységes szabadalmak. Így például a növények 

gyakran kombinálnak különböz� mechanizmusokat víztakarékoskodás céljából. Ennek 

a kombinált folyamatnak az el�nye a változásokra történ� gyors reagálás. A különböz� 

stratégiák variációja esetén nagyobb a valós esély arra, hogy egy ezek közül a 

stratégiák közül egy vagy több használhatónak bizonyul.  

Ez az elv a gazdaság különböz� területein - nemzeti és vállalati szinten is – 

használható. Az ilyen rendszerek sokkal könnyebben ellen�rizhet�k, kevésbé 

érzékenyek a válságokra és kedvez�bb lehet�ségeik vannak az estleges új fejl�dési 

utakra lépéshez.  

Például az energiaellátás területén már léteznek ilyen ellátó rendszerek, 

amelyek több energiatermel� és ellátó egységre támaszkodnak, és az 

energiaforrásokból is többfajtát használnak fel. Egyes termel�egységek meghibásodása 

esetén azok kiesését átveszik más egységek. Az energiaforrások piaci árának 

változására is gyorsabban reagál az ilyen felépítés� rendszer. 

 

Rendszerpolitikai ajánlások: 

 

Nem új, már létez� rendszerpolitikai javaslatok vagy eljárások esetén a 

meggy�zés nagyobb erej� az alapján, hogy az ökológiai rendszerekben hasonló analóg 

minták már léteznek és megfelel�en m�ködnek. 
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A megoldási minták variációi: 

 

A természetben gyakran el�fordul – küls� körülmények és a szelekció er�sítése 

miatt -, hogy csak az adott „cél”1 ismert, de nem a hozzá vezet� megoldás. Léteznek 

különböz� megoldási variációk, és az adott körülmények döntik el, melyik lesz a célra 

vezet�. Ezáltal lehet�ség nyílik arra, hogy egyes vállalatok a költségstruktúrájuknak 

megfelel� újításokat választhassák, melyek el�relépést jelentenek számukra. Ezáltal az 

innovációk hatékonyan használhatók és költségmegtakarítást idéznek el�. A 

vállalatoknak lehet�sége van az új gazdasági kihívásokra rugalmasan reagálni. 

Egyébként ezzel az analógiával alátámasztható a közvetlen környezetpolitikai 

szabályozás szükségessége is. 

 

Viselkedési minták evolúciója: 

 

Az ökológiai rendszerekben a viselkedési minták sohasem állandóak, hanem 

folyamatosan változnak, fejl�dnek. Azokat úgy kell kialakítani, hogy integrálni tudják 

az új ismereteket, és változtathatók legyenek az új követelményeknek megfelel�en. Ha 

található a természetben olyan általános minta, amely a dinamikus változásokhoz 

igazodni tud, akkor azt a gazdaság számára meg kell próbálni leképezni és bevonni az 

ökonómiai folyamatokba. 

 

Költségminimalizálás: 

 

A természetben megfigyelhet�, hogy az egynyári növények alacsony 

„fixköltséggel”2 rendelkeznek ellentétben az ével� növényekkel. Ezt az analógiát 

felhasználva a vállalatoknál olyan költségstruktúrát lehet kialakítani, ami alacsony 

                                                           
1 Példaként említhet� az éghajlati változások miatt egy területen a lecsökkent vízmennyiség hatására fellép� 
probléma. Ekkor a növényi, vagy állati szervezet célja a vízmegtakarítás, vagyis a vízzel való takarékoskodás. A 
különböz� lehet�ségek közül a szelekció „dönti el”, hogy melyik a legcélravezet�bb. 
2 A növények esetében az állandó „költségek” a létfenntartáshoz szükséges „kiadások”, melyek a már meglév� 
növényi részek (levelek, gyökér, anyagcsererendszer) ellátásakor fellép� tápanyagszükségletet jelentik. Ezek a 
költségek hasonló jelleg�ek, mint egy vállalat termel�képességének fenntartásához szükséges kiadások 
(irodahelyiségek, infrastrukturális költségek, stb.). A változó „költségek” a növények növekedésével és a 
raktározó szövetek létrehozásával kapcsolatos „ráfordítások”. A vállalatok esetében ezek a kibocsátással 
közvetlenül összefügg� költségeknek felelnek meg, mint az alapanyag- és energiaköltségek, valamint a kifizetett 
munkabér. 
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fixköltséget takar, növelve a mobilitást, illetve hátrányos termelési és piaci viszonyok 

esetén a rugalmasságot. A fix költség alacsony szinten tartása nem új elképzelés, de 

pozitív példa a biológiai analógiák hasznosságára. 

 

Logisztikai ötletek: 

 

A növényekben egy folytonos, úgynevezett alternatív „termelés”1 zajlik. Ez egy 

nagyon összetett koordinációt igényl� m�velet, amely a vállalati logisztikával 

hasonlítható össze. Ennek az analógiának a vizsgálata a vállalatok számára adhat 

tanácsokat a logisztikai problémák megoldására. 

 

* * * 

 

Összegezve elmondhatjuk, hogy a modern környezet-gazdaságtan transzdiszciplináris 

felfogásának egyik tényez�je a természettudományos, ezen belül a biológiai 

szemléletmód. A tudományok kapcsolatteremtésének alapvet� módszere az analógiák 

keresése. A hasonlóságkeresés els� lépése annak meghatározása, hogy az analógia 

milyen szerepet, funkciót tölt be a tudományos kutatásban. A fejezetben felsorolt és 

bemutatott példák mutatják, hogy a közgazdaságtan és a funkcionális, valamint 

evolúciós biológia területén vannak használható analógiák. A biológiai evolúció és a 

gazdasági fejl�dés alapvet� objektumai, folyamatai különböz� mértékben, de általában 

hasonlóságot mutatnak. Ez lapján megfogalmazhatjuk következtetésünket: a biológiai 

evolúció - megfelel� formális és verbális apparátus segítségével – modellezett lépései 

alkalmasak lehetnek gazdasági folyamatok leírására. 

                                                           
1 A növények esetében a legfontosabb biológiai termék a szaporodáshoz szükséges mag. Ennek a létrehozása 
közben több, úgynevezett melléktermék is keletkezik, amelyek közül a legfontosabb az oxigén. Ennek a 
felhasználása, tárolása további összetett biológiai folyamatok szükségességét igényli. 
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4. A BIOLÓGIAI EVOLÚCIÓ ÉS MODELLEZÉSE 

 

4.1. A biológiai evolúció 

 

A biológiai evolúció során alakult ki a jelenlegi növény- és állatvilág. A 

biológiai evolúció ma is tartó, dinamikus folyamat, de az emberi léptéket meghaladó 

id�horizontja miatt, a felületes szemlél� nehezen veszi észre a fejl�dést, illetve 

változást. Kezdete 3,5 – 4 milliárd évvel ezel�ttre tehet�, a molekuláris evolúció 

megindulásával.  

Az evolúció els� és legfontosabb kérdése, hogy mikor tekintünk egy szervezetet 

élettelennek vagy él�nek, mivel ez a pont jelenti a geológiai, kémiai illetve a biológiai 

fejl�dési folyamat egymástól való elhatárolódását. Ez a lépés, vagyis az egyszer� 

szénvegyületekb�l összetett, önreprodukcióra képes molekuláris rendszerek 

kialakulása az evolúcióbiológia egyik alapvet� kutatási területe. A korai elméletek 

általában vagy megkerülték ezt a kérdést, vagy egyszer� véletlennek, spontán 

folyamatnak tekintették a reprodukcióra képes rendszerek kialakulását (Csányi 

1988:36). 

Az ember – az evolúciós folyamat során történ� megjelenésével – tudattalanul 

és tudatosan is befolyásolta a biológiai evolúciót, mert megjelentek a folyamatot 

megváltoztató társadalmi és kulturális tényez�k (b�vebben lásd Szathmáry, Smith 

1999:150). Talán a legjelent�sebb hatás, hogy az emberiség az utóbbi évszázadban 

nagymértékben növelte a környezetben lév� kémiai anyagok mennyiségét, mely 

bizonyított módon egyenes arányosságot mutat a mutációk számával. 

 

4.1.1. Az evolúciós elméletek fejl�dése 

 

A biológiai evolúciót magyarázó elméletek közül kiemelkedik Charles Darwin 

1859-ben megjelent munkája a Fajok eredete, mely a maga korában szenzációnak 

számított1. A m� biológiai jelent�sége mellett, a kor társadalmi, szociológiai és 

filozófiai felfogását is nagymértékben befolyásolta, mivel Darwin bizonyította, hogy 

                                                           
1 Darwin m�vének els� kiadását már a megjelenés napján mind elkapkodták, s a rá következ� három hónapban 
három további kiadást nyomtattak. 
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minden él�lény egy hosszú átalakulási folyamat során, egészen egyszer� 

organizmusokból alakult ki, s ez alól az ember sem kivétel. Darwin m�vének 

jelent�sége leginkább abban rejlik, hogy genetikai ismeretek nélkül1 fogalmazta meg 

evolúciós elméletét. Elméletének alapja a fajok egyedi szintjén megjelen� diverzitás 

(az egyedek tulajdonságaiban jelentkez� kis különbségek) és a folytonos természetes 

kiválasztás, vagyis a biológiai szelekció. 

Természetesen voltak és vannak új és más elméleti megközelítések (pl. 

szociálbiológia evolúciós elmélete, neodarwinizmus, szintetikus evolúciós elmélet), de 

általában ezek sem a Darwin által használt evolúcióelméleti alapkategóriák 

(természetes kiválasztódás, mutáció stb.) meglétét, hanem jellegét vitatják.  

Az alapvet� megközelítések ebben a dolgozatban Csányi (1988:113-115) 

alapján kerülnek összefoglalásra. Szerinte a genetikai ismeretek növekedésének 

hatására a XX. század elején a tudósok egy része kétségbe vonta a darwini kislépték� 

változást, és azzal szemben a tulajdonságok hirtelen, nagymérték� változását (Mendel-

szabály) hirdette (antievolúciós megközelítés). Fishernek 1930-ban a The Genetical 

Theory of Natural Selection cím� m�vében mégis sikerült a két megközelítés 

összevetése során a Mendel-szabályok segítségével a darwini megközelítést 

alátámasztania, ami a neodarwinista megközelítés kezdetét jelentette. A 

szociálbiológia, a neodarwinizmussal ellentétben, a populációk vizsgálata során keres 

választ az evolúció sajátosságaira. A szintetikus evolúciós elmélet a neodarwinista és a 

szociálbiológiai evolúciós elmélet „egybe dolgozását” jelenti, mely szerint a 

mikroevolúciós genetikai folyamatok és a fajok szintjén bekövetkez� makroevolúciós 

folyamatok egymással kapcsolatban vannak, és azonos módszertan alapján 

megközelítéssekkel magyarázhatóak. 

 

4.1.2. Az evolúció genetikai alapjai 

 

A dolgozat szempontjából elengedhetetlen a legfontosabb genetikai kifejezések 

meghatározása és egyes folyamatok megismerése mivel a kés�bbi modellalkotásban 

alapvet� jelent�ség�ek lesznek. A genetikai alapfogalmak és folyamatok 

                                                           
1 A genetika tudománya akkor még lényegében nem létezett. Az örökl�dés molekuláris alapjai a XX. században 
lettek ismertek. Avery és munkatársai 1928-ban bizonyították, hogy az örökít� anyag a DNS (Vida 1992:12). 
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bemutatásánál alapvet�en Vogel, Angermann (1992) és Vida (1992 és 1981) m�veire 

támaszkodunk.  

A genetika1, vagy örökléstan, az örökl�dés és a változékonyság 

szabályszer�ségeinek, illetve törvényszer�ségeinek kutatásával foglalkozó biológiai 

tudományág. Röviden a tulajdonságok nemzedékr�l nemzedékre való átöröklését 

vizsgálja. A mikro- és makroevolúciós folyamatok2 megkülönböztetéséb�l adódik, 

hogy ehhez hasonlóan meg kell különböztetnünk molekuláris és populációgenetikát. 

A molekuláris genetika alapvet� kategóriája a gén. A gén a DNS egy 

meghatározott szakasza, amely egy jól meghatározott tulajdonságot tárol, annak 

átviteléért felel�s; lényegében egy meghatározott fehérjemolekula szintézisét irányítja. 

A gének a DNS3 molekulákon találhatók, melyek a kromoszómákat alkotják. A DNS 

molekula er�sen kondenzált állapotban van jelen a kromoszómákban (Vida 1992:79). 

Az egymásnak megfelel� kromoszómák azonos helyein az ugyanazt a tulajdonságot 

kódoló gén található. A lókusz az adott gének helye a genetikai térképen, vagy a 

kromoszómán. Adott lókuszban a gén egy változata, allélja helyezkedik el. Egy egyed 

génjeinek, tehát genetikai anyagának összességét, öröklöttségnek, vagy genomnak 

nevezzük. 

Az egyedfejl�dés során nem minden gén jut érvényre, nem mindegyik alakítja 

ki a rá jellemz� tulajdonságot. Abban, hogy a sejtekben található gének közül melyik 

fejtheti, vagy fejti ki a hatását fontos a bels� és küls� környezet hatása. A m�köd� 

gének összessége a genotípus. A genotípus az egyed vizsgált tulajdonságait 

meghatározó lókuszokban lév� allélek összessége. A szervezet ténylegesen megjelen� 

tulajdonságainak az összességét fenotípusnak, vagy megjelenési formának nevezzük.  

A fenotípus alapján az egyedek osztályozhatók (pl. szín, törpeség, enzimforma, 

viselkedés, stb. alapján). A fitnesz, vagy más néven rátermettség a fenotípushoz

                                                           
1 Vogel, Angermann (1992:443) szerint a genetika elméleti feladata a genetikai információ viszonylagos 
állandóságának, és az örökletes megváltozások magyarázata; gyakorlati feladata a növények és állatok céltudatos 
nemesítése. 
2 A mikroevolúció a fajon belüli (intraspecifikus) változási folyamatokkal, a makroevolúció pedig a fajok feletti 
evolúció elemzésével foglalkozik. 
3 A DNS-ben két ellentétes irányultságú lánc kapcsolódik egy közös, képzeletbeli tengely köré. A láncot adó 
dezoxiribózfoszfátok a kett�s hélix küls� felszínén helyezkednek el, és az általuk létrehozott csavart henger 
belsejében vannak a nukleinbázisok (adenin, timin, guanin és citozin) (Vida 1992:18). A bázispárok szigorúan 
meghatározottak: az adenin mindig timinnel, a guanin mindig citozinnel kapcsolódik. A különböz� növény- és 
állatfajok DNS-ének sejtre számított mennyisége és molekulatömege jelent�sen különbözik. A magasabb 
fejlettség� él� szervezetekben nagyobb DNS-molekulák vannak (Vida 1992:32). 
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rendelt szám, ami az adott fenotípushoz tartozó egyedek szaporodó utódainak számát 

adja meg. 

Ha ivaros szaporodást feltételezünk, akkor egy genotípusban minden 

tulajdonságra nézve kétszer van meg az adott gén, az apai illetve az anyai oldalról. 

Ezért adott tulajdonságért felel�s két öröklött gén allélpárt alkot. Tehát az allélek egy 

adott génnek a különböz� változatai. Természetesen az a „véletlenen” múlik, hogy az 

allélpár tagjai azonos, vagy éppen ellenkez� tulajdonságú változatot hordoznak. A 

ténylegesen kialakult tulajdonság az allélpárt alkotó allélek „er�viszonyaitól” függ. A 

fenotípusból érvényre jutó allélt, illetve az általa hordozott tulajdonságot 

dominánsnak, a háttérben maradó, elnyomott tulajdonságot, pedig recesszívnek 

nevezzük (Faber et al. 1998:160). 

Ha elképzeljük azt, hogy az evolúció során kialakult az els� gén, akkor könnyen 

belátható, hogy egy másik génváltozat egy véletlenszer� folyamat, azaz mutáció révén 

alakulhatott csak ki. A mutáció fogalmát De Vries vezette be 1901-ben. Mutáció alatt 

a genetikai anyag egyetlen nemzedéken belüli, ugrásszer� megváltozását értjük, vagyis 

mutáció során az organizmus örökít�anyaga örökletesen (generációról generációra) 

megváltozik. Két szinten következhet be: a gének és a kromoszómák szintjén. A 

génmutáció esetében a meiózis (ivaros szaporodás) során egyetlen gén szerkezete, 

vagyis bázissorrendje változik meg. Általában másolási hibából adódik, vagy sugárzás, 

vagy vegyi hatás következménye. Kromoszómamutáció esetén, a sejtosztódás során 

valamely kromoszóma szerkezete változik meg, például kromoszóma-szakaszok 

kiesnek, megduplázódnak, átfordulnak, vagy áthelyez�dnek. A mutáció harmadik 

típusa a fajra jellemz� kromoszómaszám (diploid) megváltozása rendellenes 

sejtosztódás során.  

Egy további mikroevolúciós folyamat a rekombináció, amikor meiózis során a 

két szül�t�l származó kromoszómák párokba rendez�dnek és közöttük 

átkeresztez�dések (crossing over) jönnek létre. Az átkeresztez�dések hatására a 

szül�kt�l eltér� kombinációban lesznek az allélek az utódsejtekben jelen, vagyis a 

kapcsoltsági viszonyok megváltoznak. 

A populációgenetika a populációk genetikai jellegzetességeivel foglalkozik. 

Egy populáció, az azonos fajhoz tartozó él�lények egyedeinek összessége, amelyek 

egy adott helyen, adott id�pontban tényleges szaporodási közösséget alkotnak. 
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Magasabb szint� szervez�dési szint a társulás, amely ugyanazon a területen él� 

populációk összessége. Természetesen az egyed feletti elemzési szinten is – a már 

korábban említett szintetikus evolúciós elmélet szerint – alkalmazható, és molekuláris 

szintre visszavezethet�, a megismert mutáció és szelekció fogalma és folyamata. 

A természetes szelekció, legegyszer�bben fogalmazva, a kedvez�tlen változások 

kiküszöbölését jelenti. A negatív változások kialakulásáért a már említett mutációk 

vagy modifikációk lehetnek felel�sek. Modifikáció során a változás csak az 

egyedfejl�dést éri, genetikai változást nem okoz, ezért az utódok esetén nem jelenik 

meg a megváltozott tulajdonság. 

A szelekció miatt a kevésbé el�nyös tulajdonságokat hordozó egyedek kisebb 

mértékben vesznek részt a következ� generáció létrehozásában, mint a többiek, mivel 

különbség van az adott tulajdonságú egyedek rátermettségében. Aszerint, hogy az 

egyedek rátermettsége hogyan alakul a populációban, megkülönböztetünk stabilizáló, 

szétválasztó és irányító szelekciót (Vogel, Angermann 1992:499): 

• Stabilizáló szelekció esetén az átlaghoz közeli fenotípusú (genotípusú) 

egyedeknek jobb a szaporodási esélye, így számuk emelkedik, míg a széls� 

(fenotípus-) értéket képvisel� egyedek kiszelektálódnak. A stabilizáló szelekció 

következtében csökken a genetikai variancia. 

• Szétválasztó szelekció esetén az átlaghoz közeli fenotípusok szaporodási sikere 

kisebb, mint a széls� fenotípusértéké. A populáció fokozatosan szétválik a két 

széls� fenotípus-értéket képvisel� populációra. 

• Irányító szelekció esetén a szelekciós hatás következtében a populációban 

valamelyik széls� fenotípusértéket mutató egyedek rátermettsége nagyobb, mint 

a többieké, a populációs átlag fokozatosan eltolódik az adott fenotípusértékek 

irányába. 

 

Nézzük meg, hogy a mutáció és a szelekció, hogyan befolyásolja a káros allélek 

arányát egy evolúciós folyamat során. A mutáció ritka esemény1, mégsem lenne 

evolúció mutáció nélkül, hiszen a mutáció hozza létre az új alléleket, amelyek majd 

szelekció (vagy sodródás) révén elterjedhetnek. A mutációk legnagyobb része káros 

                                                           
1 Egy generációban az allélek 10-5-10-6 -on része mutál, ezért a mutáció az allélgyakoriságot észrevehet�en egy 
generációváltás alatt nem változtatja meg (Vida 1992:88). 
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allélek keletkezését (egy jól m�köd� allél "elromlását") jelenti, s ez okozza az 

örökl�d� rendellenességek fennmaradását: a káros alléleket a szelekció állandóan 

ritkítja, viszont a mutáció állandóan újra létrehozza. Egyensúlyban a mutáció 

ugyanannyi rossz allélt hoz létre generációnként, mint amennyi a szelekció során 

kiesik. A mutáns allél egyensúlyi gyakorisága nagyon kicsi: ha a mutáns allél gyakori 

lenne, a szelekció gyorsan csökkentené a gyakoriságát, amit a ritka mutáció nem tudna 

kompenzálni. Minél ritkább azonban a káros allél, annál lassabb a szelekció 

(különösen, ha a káros allél recesszív), s egy alacsony allélgyakoriságnál a mutáció 

már egyensúlyt tud tartani vele (mutáció-szelekció egyensúly).  

Ha a különböz� fenotípusú egyedek más-más valószín�séggel érik meg a 

feln�ttkort, vagy szaporodáskor különböz� számú utódot tudnak létrehozni, akkor a 

fenotípusok rátermettsége különböz�. Ha egy allél nagyobb rátermettséget biztosít, 

akkor az �t hordozó egyedeknek több leszármazottjuk lesz, akikbe örökítik a kedvez� 

allélt: így a kedvez� allél elterjed a populációban. A kedvez�tlen alléllel rendelkez� 

egyedek viszont kevesebb utódot produkálnak, tehát a rossz allél id�vel elt�nik. A 

szelekció a jó allélek elterjesztése révén a jelleg adaptálódásához vezet: a 

rendelkezésre álló változatkészletb�l (lehetséges mutánsokból) a legjobb terjed el1.  

Egy allél elterjedésének (illetve elt�nésének) dinamikája attól függ, hogy az 

allél domináns-e vagy recesszív. Tegyük fel, hogy egy populációban mutáció révén 

néhány példányban megjelenik egy kedvez� allél. Mivel a kedvez� mutáns eleinte 

ritka, f�leg heterozigótákban2 fordul el�, mert kevés egyed hordozza, ezért kicsi az 

esélye, hogy két mutáns egyed találkozik. Ha domináns mutációról van szó, akkor a 

heterozigóták is a kedvez� mutáns fenotípussal bírnak, több utódot hoznak létre, és így 

a kedvez� mutáns allélból több kerül át a következ� generációba. Ha viszont a 

kedvez� mutáns allél recesszív, akkor hatása csak a kezdetben nagyon ritka 

homozigótákban3 nyilvánul meg, s csak ezek utódai révén kezd terjedni. Ezért a 

                                                           
1 Egyszer� példaként az ipari melanizmust (fekete színez�désre való hajlam) említhetjük. Az angol 
iparvidékeken a zuzmók kipusztulásával a fák kérge sötét szín�vé vált, s ebben a környezetben a nyírfaaraszoló 
lepke fekete változata kevésbé esik a madarak prédájául, mint az eredeti világos változat. A fekete színt egyetlen 
domináns allél alakítja ki. Ez az allél a szelekció révén elterjedt: száz évvel az els� fekete lepke észlelése után a 
populációnak már 95%-a fekete (Vogel, Angermann 1992:499). 
2 Egy tulajdonságot tekintve akkor heterozigóta egy egyed, ha a tulajdonság kialakulásáért felel�s allélpár eltér� 
információt hordoz. 
3 Ebben az esetben az adott tulajdonságért felel�s allélpár azonos információt hordoz. Recesszív allél által kódolt 
tulajdonság, csak akkor nyilvánul meg, ha az allélpár mindkét tagja a recesszív tulajdonságot hordozza. 
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domináns jó allélek kezdetben sokkal gyorsabban terjednek, mint a recesszívek. 

Egy ritka káros allél elt�nésénél hasonló különbség van a domináns és recesszív 

allélek között. Ha a ritka rossz allél domináns, akkor viszonylag gyorsan elt�nik, mert 

az �t hordozó heterozigótáknak kevés utódjuk van. A káros allélek azonban 

legtöbbször recesszívek. Ekkor a heterozigóták rátermettségét nem befolyásolják, s a 

heterozigóták átörökítik a rossz allélt az utódaikba. Csak a nagyon ritka recesszív 

homozigóták rátermettsége alacsony, ezért a káros allél ellen alig folyik szelekció. Egy 

ritka recesszív allél még akkor is nagyon lassan t�nik el végleg a populációból, ha 

homozigóta formában jelent�s hátrányt okoz.1  

A leggyakrabban egy jó allél megléte biztosítja a nagy rátermettséget, s ilyenkor 

a szelekció elterjeszti a jó allélt (illetve kiirtja a rátermettséget csökkent� rossz allélt). 

Ha viszont a heterozigóta genotípus rátermettsége a legmagasabb, akkor nincs "jó 

allél". Ilyenkor a ritka allél élvez el�nyt (bármelyik is az), mert a ritka allél f�leg a 

legrátermettebb heterozigótákban fordul el�. A heterozigóta fölény tehát 

megakadályozza az allélek elt�nését, s ezzel védett polimorfizmust tart fenn2. 

Egy további fontos populációgenetikai folyamat az adaptáció, amely során 

olyan mutációk maradnak fenn a populációban, amelyek hordozójuk számára 

fennmaradási és szaporodási el�nyt biztosítanak más allélváltozatok hordozóival 

szemben az adott környezetben. Az adaptáció természetes kiválasztódással valósul meg 

az evolúciós folyamatban, s ehhez a mutációk teremtik meg a választékot. 

Preadaptáció esetén, pedig egy kezdetben semleges hatású mutáció a kés�bbiekben 

evolúciósan el�nyösnek bizonyul. 

Ha az evolúciót nem egy populáció, hanem több, egy területen él� populáció 

(társulás) esetében vizsgáljuk, akkor fontos a különböz� populációkat alkotó egyedek 

kapcsolatának, viszonyának feltárása. A kapcsolat milyensége alapján a következ� 

fontosabb kölcsönhatások alakulhatnak ki az egyedek között: szimbiózis, antibiózis, 

                                                           
1 Például egy letális recesszív allél gyakorisága ezer generáció alatt csökken 0.001-r�l 0.0005-re (Vogel, 
Angermann 1992:473). 
2 Ennek ismert példája a sarlósejtes vérszegénység. A sarlósejtes hemoglobin-allélre heterozigóták védettek a 
maláriával szemben, ugyanakkor nem szenvednek vérszegénységben sem. Ezért malária-sújtotta területeken 
mindkét allél jelen van a populációban. A heterozigótákat el�nyben részesít� er�s szelekció nagy genetikai 
teherrel jár: mivel a populációban szükségképpen vannak homozigóták is, elég sok ember meghal maláriában, 
illetve vérszegénységben, ami nem lenne így, ha egy allél homozigóta formában biztosíthatná a legjobb 
fenotípust (maláriával szembeni védettséget vérszegénység nélkül). Ha a heterozigóták rátermettsége a 
legalacsonyabb (pl. inverziós kromoszómáknál), akkor a ritka allél heterozigótákban lévén hátrányba jut és 
elt�nik, tehát a szelekció meg�rzi a már elterjedt változatot (Vogel, Angermann 1992:475,501). 
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kompetíció, parazitizmus. 

Ezek az alábbiak szerint jellemezhet�k (Vogel, Angermann 1992:247): 

• Antibiózis (- 0): az egyik populáció egyedei számára hátrányos, a másik 

populáció egyedei számára közömbös populációs kölcsönhatás.  

• Kompetíció (- -): populációk közötti elemi kölcsönhatás, kölcsönösen mindkét 

résztvev� számára hátrányos kapcsolat. 

• Parazitizmus (+ -): populációk közötti kölcsönhatás. Az egyik faj populációja a 

gazdafaj populációjából (testnedvek, hám, kültakaró, stb.) táplálkozik. 

• Szimbiózis (+ +): populációk közötti kölcsönhatás, amely mindkét résztvev� 

populáció számára el�nyös. 

 

A populációgenetika egyik alapvet� törvényszer�ségét Hardy-Weinberg- 

szabálynak nevezzük, amely az ideális populációk genetikai összetételére vonatkozóan 

kimondja, hogy azokban az allélek relatív gyakorisága nemzedékr�l nemzedékre 

ugyanaz marad. Természetesen ideális populációk, mint a közgazdaságtanban a 

tökéletes piaci viszonyok, nem léteznek, ennek ellenére mégis fontos ez a szabály a 

populációk genetikai vizsgálatakor. Ha esetleg változás történik a relatív 

gyakoriságban, az, vagy mutációra utal, vagy a populáció egyedszáma túl kicsi ahhoz, 

hogy az említett törvényszer�séget alkalmazhassuk. Ebben az esetben a populáció 

genetikailag sodródik, vagyis mint említettük az allélgyakoriságok generációról 

generációra változnak, nem minden allél jut be ivarsejtbe, nem minden ivarsejt hoz 

létre zigótát. Ennek következtében egyes allélek véletlenszer�en kiesnek, más allélek 

fixálódnak. 

Evonatkozásban még fontos megemlítenünk Mendel törvényét a független 

örökl�désr�l, amely kimondja, hogy a különböz� kromoszómákon kódolt 

tulajdonságok egymástól függetlenül örökl�dnek, és ezért változataik szabadon 

kombinálódnak: A következ� generációban a szül�i formáktól eltér� kombinációk is 

megjelennek.  
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4.1.3. Az információkezelés fejl�dése az evolúció során 

 

Az evolúció – melynek korábban megismert alapvet� mozgatórugói többek 

között a szelekció, a mutáció és a rekombináció – elméletileg nem feltételezi az egyre 

bonyolultabb rendszerek kialakulását (Szathmáry, Smith 1999:27). Ennek ellenére, ha 

megnézzük a biológiai evolúció alapvet� folyamatát és fejl�dési szintjeit (3. táblázat), 

akkor azt látjuk, hogy a genetikai információ tárolási, átadási és felhasználási formája 

egyre összetettebb, komplexebb rendszerek kialakulásához vezetett. A nagyobb 

evolúciós lépések mindig az el�bb említett változásokhoz köt�dnek.  

 

3. táblázat: A biológiai evolúció alapvet� fejl�dési szintjei 

Replikálódó molekulák El�sejtekbe zárt molekulapopulációk 

Független replikátorok Kromoszómák 

RNS mint gén és enzim DNS-gének, fehérjeenzimek 

Baktériumsejtek (prokarióták) Sejtmaggal és sejtszervecskékkel 

rendelkez� sejtek (eukarióták) 

Ivartalan klónok Ivaros populációk 

Egysejt� szervezetek Állatok, növények és gombák 

Magányos egyedek Terméketlen kasztokkal rendelkez� 

kolóniák (hangyák, méhek és termeszek) 

F�eml�s társadalmak Emberi társadalmak (beszéd) 

 

Forrás: Szathmáry, Smith (1999:29) 

 

Els� fontos evolúciós lépés volt, amikor a replikációra képes, információt nem 

hordozó molekulák együttm�ködve, agymás reprodukcióját segítve, úgynevezett 

molekulapopulációkat1 hoztak létre a szimbiózis elve alapján. A következ� lépés, 

amikor az egymástól függetlenül replikálódó molekulák (gének) a versengés 

elkerülése érdekében kromoszómákká kapcsolódtak össze, amelyek ezután csak 

                                                           
1 Ezek a molekulapopulációk már jól elhatárolódtak a környezetükt�l, valószín�leg egyfajta hártya zárta �ket 
körül (Szathmáry, Smith 1999:29). 
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közösen voltak képesek a szaporodásra. A bonyolultabbá váló replikáció miatt a 

hatékonyság növelésének érdekében a DNS tárolja és továbbítja az információt, a 

fehérjék pedig segítik, gyorsítják, irányítják a szükséges kémiai reakciókat. Az 

evolúció korábbi szakaszán e két feladatot együttesen az RNS1 végezte. Fontos lépés 

volt az eukarióta sejtek megjelenése, melyekben a kromoszómák elkülönülten a 

sejtmagban találhatók, ellentétben a prokarióta sejtekkel, amelyekben nem található 

sejtmag. Az ivaros szaporodás megjelenése, amely az ivarsejtek összeolvadását jelenti, 

sokkal nagyobb genetikai diverzitáshoz2 vezet, ezáltal sokkal több új alternatívát jelent 

a fejl�dés számára, mint az egyszer� ivartalan szaporodás (sejtosztódás). Jelent�s lépés 

volt a többsejt� él�lények megjelenése, amely a sejtek szintjén jelentkez� 

munkamegosztáson alapult. A következ� szervez�dési szint - amely során az egyedek 

szintjén jelentkezik a munkamegosztás - a kolóniák kialakulását jelenti, melyekben 

csak néhány egyed szaporodik tovább. Számunkra, az emberek számára legfontosabb 

lépés az emberi nyelv megjelenése volt, amely egy új információátadási formát 

jelentett. 

 

4.2. Az evolúciós folyamatok modellezése 

 

4.2.1. Genetikus algoritmusok 

 

Genetikus algoritmusok számítógépes modellezésével John Holland kezdett 

foglalkozni 1975-ben. Ezeket az algoritmusokat a Darwin-féle biológiai evolúció elve 

alapján vezetik le, s az algoritmus, egy lehetséges, többnyire véletlenszer�en 

kiválasztott állapotból (populációból) indul ki. Ebb�l a kezdeti generációból 

különböz� m�veletek3 során új generációk keletkeznek, és ezeket a generáló 

m�veleteket mindaddig folytatják, amíg megtalálják a feladat legjobbnak vélt 

                                                           
1 Az RNS (ribonukleinsav) kémiailag nem tér el jelent�sen a DNS-t�l, viszont szerkezetileg igen. A DNS a már 
említett kett�s spirál formájában van jelen a sejtekben, míg az RNS egyszálú alakban fordul el�. Ennek két 
alapvet� következménye van. Egyrészr�l az RNS replikációjakor nem m�ködik a hibajavító kontroll, mert a két 
szál azonnal szétválik, másrészr�l az RNS molekulái sokféle térbeli szerkezetet vehetnek fel (Vogel, Angermann 
1992:33). 
2 Az ivaros szaporodás esetén a két szül�t�l eltér� genetikai állományt örököl az utód, így azokból genetikailag 
teljesen új és más egyed keletkezhet, vagy keletkezik. 
3 Alapvet� genetikai m�veletek a szelekció, rekombináció és a mutáció, amelyekre a genetikus algoritmus is 
épül. 
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megoldását. A probléma jellemz�i általában adott hosszúságú szavakkal (sztring) 

vannak kódolva, amelyeket kromoszómáknak neveznek. A genetikus algoritmus 

el�állít egy új populációt a genetikai szaporodáshoz hasonlóan. Egy vagy két egyedet 

kiválaszt a meglev�kb�l, és a genetikai m�veletek segítségével generál újabb 

lehetséges egyedeket, amelyeket utódoknak nevezünk. 

E módszerek közös vonása, hogy a megoldás keresésébe a természett�l, illetve 

az embert�l ellesett folyamatokat is bevonnak. Az alapvet� kérdés az, tud-e a 

számítógép úgy viselkedni, hogy a cselekvési normákat konkrétan nem táplálják be 

el�re1. Továbbá kérdés az is, hogy képes-e a számítógép az adott feladatnak 

megfelel�en választani a logikai rendszerek közül, hiszen a valóság bármely 

területér�l alkotott ítéletnél az igaz (1) vagy a hamis (0) értékekkel történ� jellemzés (a 

kés�bbiekben láthatjuk, hogy a genetikus algoritmusok bináris kódot alkalmaznak) 

csupán megközelítés, tehát valamifajta absztrakció eredménye. Van olyan vizsgált 

jelenség, amelynél ez az absztrakció megfelel�, és van olyan, amelynél nem 

célravezet�. 

 

4.2.1.1. Alapvet� genetikai m�veletek és modelljellemz�k 

 

A legfontosabb genetikai m�veletek a szelekció, rekombináció, és a mutáció. A 

szelekció folyamán az algoritmus kiválasztja a szül�ket, amelyekb�l a genetikus 

m�veletek segítségével létrejönnek az utódok. Az egyedek az aktuális populációban a 

fitneszértékük alapján meghatározott eséllyel kerülnek kiválasztódásra. A fitneszérték 

tehát az egyedek alkalmasságát mutatja a célfüggvény alapján. 

A rekombináció az utódok létrehozása során kicseréli a szül�k egyes 

kromoszómarészeit hasonlóan a természetbeni genetikai rekombinációhoz. Például: 

1. kromoszóma (1 2 3 4 5 6) 

2. kromoszóma (6 5 4 3 2 1) 

A rekombináció után létrejött új kromoszómák: 

                                                           
1 A szakirodalom (például Schöneburg et al. 1994:388) az evolúciós optimalizálási eljárások tematizálásakor 
különbséget tesz a genetikus algoritmus és a genetikus programozás között. Annak ellenére teszi ezt, hogy a 
genetikus programozás végs� soron nem más, mint a genetikus algoritmus számítógépes reprezentálása, viszont 
a genetikus algoritmus lépéseinek feladatorientált meghatározása és programozása teljesen más módszertani 
megközelítést igényel. 
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(1 2 3 4 5 6) � (1 2 3 3 2 1) 

(6 5 4 3 2 1) � (6 5 4 4 5 6) 

 

A mutáció folyamata alatt véletlenszer�en megváltozik a kromoszómák néhány 

része: 

a mutáció el�tti kromoszóma: (1 2 3 4 5 6) 

a mutáció utáni kromoszóma: (1 2 3 4 7 6) 

A felsorolt genetikus folyamatok esetén Schöneburg et al. (1994:187) szerint a 

következ� paramétereket, jellemz�ket kell meghatározni: 

• Stratégiaválasztás: a kiválasztott szelekciós, illetve rekombinációs stratégia 

tartalmazza, hogyan generálják a szül�k az utódokat, és hogy választják ki a 

szül�ket a következ� generációs lépésre. 

• Rekombinációk száma: a rekombinációk számát lehet kiválasztani, vagyis hány 

ilyen lépés legyen az evolúció alatt. Ez a szám lényegében megadja a genetikus 

algoritmus generációinak a számát. 

• Mutációs paraméterek: a mutáció esélyét, illetve a mutációkor bekövetkez� 

elváltozás mértékét szabályozzák. 

 

Ezek a tényez�k speciálisan az optimalizálási feladattól függnek, ezért 

általánosságban nem, csak a probléma pontos ismerete, vagy elemzése után 

határozhatók meg. 

 

4.2.1.2. Egyszer� genetikus algoritmus modell 

 

A következ�kben Holland (1975, 1988) modelljeire támaszkodva bemutatunk 

egy egyszer� genetikus algoritmust. A genetikus algoritmus kiindulási pontja a 

magatartási normák összessége, vagyis a genetikai információk. A modellben ezek a 

normák számkombinációk alkotta „szövegekben” (kódokban) kerülnek kifejezésre. 

Holland az egyszer� bináris kódot alkalmazza, és annak segítségével alakítja ki a 

nullákból és egyesekb�l álló genotípust. A genotípus által megadott magatartási 

normák az optimalizációs folyamat során egymással versenyeznek, el�fordulási 

valószín�ségeik a korábbi sikerek alapján kerülnek meghatározásra. 
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Az algoritmus egyszer� formájában a genotípus egy adott módszer segítségével 

(például, mint ahogy már említettük, a bináris kód átszámításával tízes 

számrendszerbe) fenotípussá átalakítható. A fenotípusok ezt követ�en szelekciós 

folyamaton esnek át. Ehhez szükséges a fitneszfüggvény felírása, amit az egyed 

környezetének ismeretében tudunk meghatározni, mivel a környezet az, amihez az 

egyednek alkalmazkodnia kell, így ez az alkalmazkodási képesség határozza meg az 

egyed rátermettségét.  

Egy egyszer� példa a fitneszfüggvényre: 30/x. A genotípusok, legyenek például 

1010 és 0101, megjelenési formájuk (fenotípusuk) 10 és 5, a fitneszértékek pedig a 

fitneszfüggvény alapján 30/10=3 és 30/5=6. Ezek az értékek a reprodukció esélyét1 

reprezentálják, minél nagyobb az egyedek fitneszértéke, annál nagyobb a valószín�ség 

a reprodukcióra való kiválasztásra. Természetesen a kisebb fitneszérték� egyedeknek 

is van esélye a reprodukcióra, csak kevesebb. Azt gondolhatnánk, az nem igazán 

szerencsés, illetve hatékony, hogy a „gyengébb” egyedeknek is lehet�séget, esélyt 

adunk a szaporodásra. Mindjárt meglátjuk, hogy ebben rejlik a genetikus algoritmusok 

egyik er�ssége. Ennek a lehet�ségnek a segítségével tudnak - egy több lokális 

maximummal rendelkez� rendszerben az id�legesen optimálisnak vélt optimumpontból 

- a korábban „gyengébbnek” vélt egyedek a globális maximumpont irányába haladni. 

Egy dinamikusan változó környezetben, a korábban csak a „jobbakkal” sodródó 

egyedek, hirtelen olyan eddig elhanyagolható, pozitív tulajdonságokat mutatnak, 

melyek az új körülményeknek jól megfelelnek. Az ily módon fenntartott diverzitás 

hasznos a populáció számára, mert a meglév�, eltér� összetétel� génállomány 

segítségével ki tudnak olyan egyedek fejl�dni, melyek az új elvárásoknak megfelelnek. 

A genetikus algoritmus következ� lépése a rekombináció. A sokszorosításra 

(szaporodás) kiválasztott egyedek másolása közben a sztring egy vagy több helyen 

elszakad, és a sztringrészek kicserél�dnek a szóban forgó egyedek között. A 

modellezést�l függ�en egy szül�pár egy, vagy két utódot hozhat létre2. A korábbi 

egyszer� példánkat folytatva, a két említett szrtingb�l (1010, 0101) az els� számjegy 

után történt szakadás eredményeképpen kialakulhat a következ� sztringpár: 1101 és 

                                                           
1 Példánkban a valószín�ségek 1/3 illetve 2/3 értékeket vesznek fel. 
2 Az utódok száma a korábban említett rekombinációs stratégiától függ. A rekombinációs eljárások az utolsó 
fejezetben b�vebben bemutatásra kerülnek. 
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0010.  

A rekombináció mellett természetesen lehet�ség van mutációra is. Ennek során 

a sztring egy véletlenszer�en kiválasztott helyén megváltozik az adott gén, vagy egy 

elemének az értéke. Példánkban elképzelhet� ez a harmadik helyen: 1111. Holland 

(1988:122) véleménye szerint a biológiában a rekombináció sokkal jelent�sebb, mint a 

mutáció, ezért a genetikus algoritmusban is a mutációk aránya a rekombinációk 

arányánál sokkal alacsonyabb.1 

A folyamat végén a genetikus algoritmus definiál egy generációcserét, amely 

alapján a régi egyedek újakkal cserél�dnek ki. A legegyszer�bb alapmodellben a régi 

generáció teljes egészében lecserél�dik, ami azonban csökkenti a rekombináció 

lehet�ségét és jelent�ségét2. A valóságban mindig léteznek régi egyedek az újak 

mellett. 

A folyamat lefutása után meghatározásra kerülnek az új generáció 

fitneszértékei. A mi példánkban 1111 � 2 és 0010 � 15. A legmagasabb egyedi 

fitneszérték így 6-ról 15-re, a populáció összfitneszértéke 9-r�l 17-re emelkedett. 

Magától érthet�en nem történik mindig - egy lépés után - ilyen növekedés. Látható a 

mi példánkban is, hogy a legalacsonyabb fitneszérték 3-ról 2-re csökkent, tehát e 

tekintetben egy negatív változás történt. Mivel a genetikus algoritmus elméletileg 

végtelen sok lépésb�l áll, a rendszer el�bb-utóbb eléri az optimumát, de nem marad 

statikusan ebben a helyzetben. A populáció tagjai csoportosulnak a felismert 

optimumpont környékén, és környezetében fluktuálnak. Ha statikus környezeti 

állapotot feltételezünk (de éppen ellenkez� az elképzelésünk), ez természetesen 

csökkenti a modellezés hatékonyságát, viszont dinamikus, állandóan változó 

környezeti feltételek mellett a populáció reagálni tud a változásokra. 

 

 

 

 

                                                           
1 A biológiai evolúcióban a mutáció valószín�sége valóban nagyságrendileg kisebb a rekombináció 
valószín�ségénél, viszont a változó környezethez való jobb alkalmazkodás tekintetében alapvet� jelent�ség�ek a 
mutációk, mert a mutáció során a szül�két�l teljesen eltér� génváltozatok is kialakulhatnak. 
2 A régi generáció kihalása miatt a populáció genetikai diverzitása csökken, ezért csökken a rekombináció 
jelent�sége is. 
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4.2.2. Replikátordinamika 

 

A replikátordinamika egy populáció jellemzésére használt dinamikus módszer, 

mely elemzésében játékelméleti modelleket és differenciálegyenleteket használ. Az 

elmúlt években a játékelmélet számos jelenség leírásának és elemzésének a központi 

elemzési eszközévé fejl�dött. Az evolúciós játékelmélet a hagyományos 

játékelmélettel szemben, olyan tényez�ket (korlátozott racionalitás, tanulás, stb.) is 

figyelembe vesz, amelyek a természeti és gazdasági szerepl�k, jelenségek valóságh�bb 

modellezését teszi lehet�vé, így többek között a populációdinamika és a gazdasági 

folyamatok jellemzésére is alkalmasabbá válik. Egy ilyen alapmodellt mutat be Amann 

(1999:47-82), amelyre az itt bemutatott modell is támaszkodik. 

A hagyományos játékelmélet azt feltételezi, hogy minden egyes szerepl� ismeri 

döntéseinek összes következményét, korlátlan kapacitással rendelkezik, és 

cselekvéseinek horderejével is tisztában van. Ezekkel a képességekkel felruházva 

választ a játékos stratégiát. Természetesen ezeket a feltevéseket az utóbbi id�ben 

er�sen bírálták. Közelebb járunk a valósághoz, ha a játékosok korlátozott racionalitását 

feltételezzük. A problémák játékelméleti megoldásánál azonban a korlátozott 

racionalitás feltételezése bonyolultabbá és nehezebbé teszi az eljárást, mivel kiegészít� 

mellékfeltételeket kell figyelembe vennünk.  

A korlátozott racionalitás alapján azt feltételezzük, hogy a szerepl�k nem 

viselkednek mindig optimálisan, de ennek ellenére nem zárjuk ki a modellekben a 

tanulási folyamat lehet�ségét, ami által az aktorok hiányos ismereteiket pótolhatják, 

így alkalmazkodva a változó körülményekhez.  

A tanulási folyamat az evolúciós játékelmélet keretein belül különböz�képpen 

kerül modellezésre. Amann (1999:36-46) részletesen ismerteti a lehetséges 

modellezési variációkat, amelyeket így foglalhatunk össze: a leggyakrabban használt 

viselkedési modell, a megfigyelt, sikeres stratégiák imitációja. Ekkor az átlagon felüli 

eredménnyel rendelkez� játékos viselkedését utánozzák a többi játékosok. Egy másik 

elképzelés a bayes-i tanulás, amely során a szerepl� a „cselekvés közben” szerzett 
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kiegészít� információk segítségével a Bayes-tétel1 alapján az aktuális szituációt 

újraértékeli. További lehet�ség lehet a tanulás modellezésére, az úgynevezett 

satisficing, amely abból indul ki, hogy egy szerepl� egy el�re meghatározott 

szükségletet szeretne kielégíteni, de a játék folyamán ezt a szintet lefelé vagy felfelé 

módosítja aszerint, hogy az reálisan kielégíthet�-e vagy sem. 

 

A hagyományos játékelmélet további hiányossága, a statikus egyensúlyi állapot 

feltételezése: a játék elején választott stratégia a játék egész id�tartamára 

meghatározott és állandó. A választott stratégia felülvizsgálatára ezért nincs szükség 

és lehet�ség sem. Az evolúciós játékelmélet során lehet�ség van erre, így 

modellezhet�vé válik többek között a mutáció is. (Rieck 1993:193). 

 

4.2.2.1. A replikátordinamika játékelméleti modellezése 

 

Az evolúciós játékelmélet el�ször a biológiai kutatásokban került 

felhasználásra, azzal a céllal, hogy az állati populációkban a természetes kiválasztódás 

eredményeként kialakult speciális viselkedési formák kialakulását vizsgálják. Vegyünk 

egy nagy egyedszámú, korlátozott racionalitású egyedekkel rendelkez� populációt, 

ahol az egyedek folyamatosan kapcsolatban, kölcsönhatásban vannak egymással. A 

modellezésben egy interakció két szerepl� véletlenszer� találkozását jelenti. A 4. 

táblázat bemutatja a feltételezett játékot normál formában. 

 

4. táblázat: Az evolúciós játék eredmény mátrixa 

 A B 

A 1,1 0,0 

B 0,0 0,0 

Forrás: saját ábrázolás Amann (1999:66) alapján 

 

                                                           
1 Bayes 1763-ban fogalmazta meg ezt a tételt, amely röviden így hangzik: Meg akarjuk állapítani egy olyan A 
esemény bekövetkezésének valószín�ségét, amit közvetlenül nem tudunk megfigyelni. Viszont az A-val 
összefügg� B eseményt módunkban áll megfigyelni, aminek bekövetkezési valószín�ségének segítségével, a 
tétel összefüggése alapján, az eredeti A esemény valószín�ségére következtethetünk (Rieck 1993:204). 
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A játékot a következ�képpen képzelhetjük el: egy tranzakció csak akkor 

következik be, ha mindkét játékos „egyetért”, tehát mindkét játékos az A stratégiát 

választja. Ezt úgy is értelmezhetjük, hogy két játékos típus van, A és B. A már említett 

korlátozott racionalitást modellezéséhez, azt feltételezzük, hogy a játékos nincs abban 

a helyzetben, hogy stratégiát válasszon, mert egy játékostípus egy adott (A vagy B) 

stratégiával rendelkezik. Az így jellemezhet� populációt polimorf populációnak 

nevezzük.1  

Képzeljünk el most egy olyan polimorf populációt, mely x arányban A 

játékosokból és 1-x arányban B játékosokból áll (x∈(0,1)). A fitneszfüggvény a 

következ�képpen alakul ebben az esetben: 

u(A)=1*x+0*(1-x)=x, 

illetve 

u(B)=0*x+0*(1-x)=0 

A replikátordinamika logikája segítségével a populációban a játékostípusok 

arányának a változása leírható. A replikátordinamika alapján az átlag feletti 

fitneszértékkel rendelkez� játékostípus aránya a populációban növekedni fog. A 

„sikeres” játékosok arányának változása vagy az utódok számának növekedésével, 

vagy a kevésbé sikeresek lassúbb tanulásával magyarázható (Amann 1999:95). A 

felsorolt feltételek alapján a modell kezelni tudja a korlátozott racionalitást, a tanulást 

és a dinamikát. Ami az evolúciós folyamatokat illeti, a replikátordinamika segítségével 

a szelekció és az örökl�dés is megjelenik a modellben.2 

A replikátordinamika a következ� egyenlet segítségével írható fel: 

[ ]uAux
dt
dx −= )( , ahol u  az átlagos kifizetés értéke a populációban, 

vagyis 
22 0)1()()1()( xxxBuxAxuu =−+=−+=  

Az A játékos fitneszértéke egyenl� ezen játékos részarányával a populációban.3 Ez 

                                                           
1 Ha a polimorf helyett monomorf populációt feltételezünk, akkor az egyes egyedeknek lehet�ségük van a 
stratégiaválasztásra, tehát vegyes stratégiát is játszhatnak. 
 
2 A szelekció a jövedelmez�bb stratégia elterjedését, az örökl�dés pedig azt jelenti, hogy a sikeres aktorok több 
„utódot hoznak létre”. 
3 Ezt a korábban meghatározott fitneszfüggvényb�l tudjuk:  u(A)=1*x+0*(1-x)=x. 
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alapján a replikátordinamika konkrétan: 

)( 2xxx
dt
dx −= = )1(2 xx − ,  

mely függvényt az 10. ábra mutatja be. A diagramból leolvasható, hogy az A játékosok 

részaránya addig n� a populációban, ameddig el nem éri a 100%-ot. Másképp 

kifejezve, minden játékos id�vel elsajátítja az A stratégiát. 

 

 

 

10. ábra: Az evolúciós játékot leíró replikátordinamika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját ábrázolás 

 

Fontos megvizsgálni, a csak A játékosokból álló populáció stabilitását, abból a 

szempontból, hogy valamilyen mutáció el tud-e terjedni ebben a populációban vagy 

sem. A játékos, illetve a stratégia mutációját az érintett játékos hibájaként, illetve 

kísérleteként értelmezzük. Formálisan így definiáljuk a mutáció megjelenését: a 

játékosok kis hányada (y>0), a másik, B stratégiát használja. Ebben az esetben az A 

játékosok aránya a populációban 1-y, az A játékosok fitneszfüggvénye pedig: 

u(A)=(1-y)*1+y*0=1-y,  

míg a kísérletez� (mutáns) játékosoké: 

0,6 1,0 

0,15 

0,10 

dx/dt 

x 
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u(B)=(1-y)*0+y*0=0. 

Mivel 0<y<1, ezért u(A) > u(B), tehát nyilvánvalóan a kísérletez�, mutáns 

játékosok átlag alatti kifizetéshez (fitnesz) jutnak, és megpróbálnak ezen id�vel 

változtatni (B helyett A-t választanak). Ebb�l következik, hogy a B stratégia lassan 

„kihal” a populációban, a mutáció nem valósul meg. 

Amann (1999:58) megfogalmazása alapján egy egyensúlyt akkor nevezünk 

evolúciósan stabil stratégiának (ESS), ha a következ� feltételeknek eleget tesz: el�ször 

is a replikátordinamikának az egyensúly felé kell konvergálnia, másodszor pedig kis 

mérték� perturbációnak (mutáció) nem szabad az egyensúlytól eltéríteni a rendszert. 

A példánkban a Nash-egyensúly1 mellett (A,A) létezik még egy egyensúly 

(B,B). Ez a második azonban evolúciós szempontból nem stabil, ugyanis, ha ebben az 

állapotban, néhányan az A stratégiával próbálkoznának, akkor átlagon felüli 

kifizetéshez jutnának és ezáltal a részarányuk a populációban addig növekedne, amíg 

az összes játékos az A stratégiát nem választaná. Másképp kifejezve: egy csak B típusú 

játékosokból álló populációban az A típusú mutánsok sikeresen elterjednének. 

Az evolúciós játékok kapcsán Rieck (1993:64-71) részletesen foglalkozik az 

ismert galamb/héja problémával. Az � segítségével foglaljuk most össze ezt a 

játékelméleti modellt. Minden egyes szerepl�nek két stratégia áll a rendelkezésére: az 

élelemért folytatott versengésben héjaként (A), vagy galambként (B) viselkedhet. Mint 

héja, ha kell, beveti az akár halálos sérülést is okozó fegyverét; galambként viszont 

csak legfeljebb rituális harcot folytat, de rögtön menekül, ha az ellenfél héjaként 

viselkedik. A megszerezhet� élelem értékét jelöljük C-vel, a versengés során szerzett 

komoly sérülés negatív hatását, pedig D-vel. Ezek alapján felírhatjuk az 

eredménymátrixot (5. táblázat). 

 

 

 

 

 

                                                           
1 A Nash-egyensúlyra jellemz�, hogy az adott állapotban senki sincs ösztönözve arra, hogy egyedüliként, a 
meglév� egyensúlyi stratégiától eltérjen. A játékosok kölcsönösen a legjobb válaszlépést játszák (Rieck 
1993:25). 
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5. táblázat: A galamb/héja játék eredménymátrixa 

 A B 

A 
2

DC − , 
2

DC −  C, 0 

B 0, C 
2
C , 

2
C  

Forrás: saját ábrázolás Rieck (1993:65) alapján 

 

Nyilvánvaló, hogy az A játékos csak akkor szerezheti meg az összes élelmet, ha 

egy B játékossal találkozik, ha pedig két B játékos találkozik, akkor békésen 

megosztoznak rajta. Ha D>C, akkor két A játékos találkozása esetén negatív az 

eredmény. 

 

Egy olyan populáció, amely csak A, vagy csak B játékosból áll nem stabil: az 

eredmény mátrixra tekintve észrevehet�, hogy egy B játékos A ellen összességében 

nagyobb eredményt jelent, mintha két A játékos találkozik, és ez fordítva is igaz. 

Másképp kifejezve: egy olyan populációban, amely csak azonos típusú játékosokból 

áll a mutáció, vagyis a másképp viselkedés sikeres lehet. Tehát egy állapot akkor lehet 

evolúciós szempontból stabil, ha a játékosok egy része A, a másik része B stratégiát 

játszik. Úgy is interpretálhatjuk ezt, hogy a populáció minden tagja a két stratégia 

keverékét játssza. 

Smith (1982) bebizonyította, hogy egy vegyes stratégia x = (p, 1-p), ahol 

p=C/D, evolúciós szempontból akkor stabil, ha a populáció minden tagja x-et játszik, 

mert akkor nincs olyan mutáns, amely nagyobb eredményt ér el a többi szerepl�t�l. Az 

x stratégia minden olyan populációban elterjed, ahol x-t�l eltér� stratégiát játszanak. A 

replikátordinamika egyenlete ekkor a következ�képpen alakul1: 

( )
��

�
��

� −+−−=
2

)1(
2

)1(
CxDCx

xx
dt
dx

. 

Ennek alapján például a C=2 és D=12 esetén az egyenlet a következ� lesz: 

                                                           
1 Ez az egyenlet a korábbi példában található replikátordinamikai egyenlet segítségével került meghatározásra, 
az aktuális eredménymátrix figyelembevételével. 
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)61)(1( xxx
dt
dx −−= . 

Ennek a függvénynek, vagyis a replikátordinamikának a grafikus ábrázolását a 

11. ábra mutatja. Az ábrából leolvasható, hogy evolúciós szempontból akkor stabil a 

rendszer, ha egy egyed olyan vegyes stratégiát játszik, ahol 1/6-részben az egyik (A), 

5/6-részben a másik (B) stratégiából áll össze a nevezett vegyes stratégia. 

 

11. ábra: Replikátordinamika a galamb/héja játékban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját ábrázolás 

 

4.2.3. Szinergetika 

 

A szinergetika nem más, mint a kölcsönhatások vizsgálata rendszerelméleti 

keretek között. Azt a kérdést kutatja, hogy a komplex rendszerekben, miként alakul ki a 

rendezettség, és hogyan marad fenn (Weise 1990:78). Eredetileg az elmélet a fizikában 

alakult ki (a laser viselkedést vizsgálva), azóta azonban a kémia, a biológia, a 

közgazdaságtan, a pszichológia és a szociológia területén is felhasználásra került. 

A szinergetika-elmélet jelent�sége abban rejlik, hogy olyan, a tudományokkal 

foglalkozóknak sok fejtörést okozó érdéseket is bevon a vizsgálódási körökbe, mint a 

1 0,2 

-0,6 

0,2 

dx/dt 

x 
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komplexitás és a dinamika. A szinergetikai tétel abból a megfigyelésb�l indul ki, hogy 

a rendezettség a komplex, több alrendszerb�l felépül� rendszerekben gyakran néhány 

paraméter, az úgynevezett rendszerparaméterek segítségével jellemezhet�. 

Számos olyan rendszerr�l tudunk, amelyben kaotikus állapotokból jól 

szervezett térbeli, id�beli vagy tér és id�beli szerkezet alakul ki.1 Ellentétben az ember 

alkotta gépekkel, amelyeket azért alkottak meg, hogy meghatározott szerkezetük, vagy 

m�ködésük legyen, ezek a rendszerek spontán módon fejl�dnek ki, tehát 

önszervez�d�k (lásd Eger, Weise 1995:194). 

 

4.2.3.1. A szinergetika biológiai alkalmazása 

 

Az elméleti biológiában a kooperatív jelenségek és az önszervez�dés kérdése 

manapság központi jelent�ség�. A biológiai rendszerek komplexitása maga is óriási 

kutatási terület. Pasche (1992) foglalkozik a szinergetikai modellek biológiai 

alkalmazásával. Az � m�ve alapján két tipikus példa kerül bemutatásra a 

populációdinamika és az evolúció területér�l. 

A populációgenetikai alkalmazás esetén a fajok eloszlását és sokféleségét 

magyarázzuk. Példánkban egyetlen populációt vizsgálunk.2 A populáció 

modellezéséhez szükséges a populáció egyedszáma (n), mert az egyedszám jelent�sen 

befolyásolja a populáció sorsát. Az egyedszám változását leíró egyenlet a következ�: 

dg
dt
dn −= , 

ahol g a növekedési sebességet (születések arányát), d a halálozási arányt mutatja. 

Természetesen, mind a születések, mind a halálozások száma függ magától az 

egyedszámtól: 

g = γ*n 

d = δ*n, 

ahol a két együttható független az egyedszámtól. Ebben az esetben egyedszámtól 

független növekedésr�l beszélünk. A γ és δ együtthatók küls� paraméterekt�l függnek, 

                                                           
1 Gondoljunk például melegítés hatására a folyadékok felszínén kialakuló rendezett alakzatokra. 
2 Több faj esetében a szinergetika segítségével modellezhet� a versengés, az együttélés, a ragadozó-zsákmány 
viszony, valamint a szimbiózis is. Ezek bemutatására a dolgozat nem tér ki. 
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mint például a rendelkezésre álló élelem, a h�mérséklet, az éghajlat és egyéb 

környezeti tényez�k. Amennyiben ezek a tényez�k nem változnak az id�ben, akkor: 

n
dt
dn

*α= , ahol γ-δ=α. 

Ha eltekintünk a γ=δ állapottól, melynek kicsi a valószín�sége, akkor 

exponenciálisan növekv�, vagy csökken� populációt kapunk. Azonban figyelembe kell 

vennünk korlátozó tényez�ket, mint például a korlátozottan rendelkezésre álló 

élelmiszerkészlet, amelynek hatására egyenletünk így módosul: 

n
dt
dn

*α= -β*n2, 

ahol a -β*n2 csökkenés az élelemforrások feléléséb�l adódik. Ezzel az általános 

egyenlettel a legtöbb populációdinamikai folyamat leírható. Erre az összefüggésre épül 

a Lotka-Volterra-féle modell, amely az Adriai tengerben a halak el�fordulásában 

tapasztalt oszcillációk magyarázatára tesz kísérletet.1 

A populációdinamika leírása érdekében megismertünk egy általános 

matematikai modellt, melyb�l általános következtetést vonhatunk le a populációk 

fejl�désére vonatkozóan. A populációt alkotó él�lények fejlettségi szintjét�l 

függetlenül - éppúgy lehetnek magas fejlettségi szint� növények, vagy állaltok, mint 

baktériumok, vagy akár bizonyos táptalajokon „él�” biológiai molekulák – a modell 

bármely populációra alkalmazható. Ahhoz, hogy az egyenleteket alkalmazni tudjuk az 

evolúcióra, még egy jellemz� tényez�t figyelembe kell venni. Az evolúciós 

folyamatokban mindig új és új fajok jönnek létre. Annak érdekében, hogy bevonhassuk 

ezt a folyamatot az el�z� pont egyenleteibe, nézzük meg az evolúciós folyamatok 

alapvet� jellemz�it. Tudjuk, hogy a gének mutáción mehetnek keresztül, aminek 

következtében különböz� allélek jönnek létre.2 Tehát a populációkban bizonyos 

„mutációs nyomás” keletkezik, aminek hatására egy fajon belül mindig újfajta 

egyedek jönnek létre. 

A részletes mechanizmust itt nem vizsgáljuk (az újonnan létrejött tulajdonságok 

el�ször recesszívek, és csak kés�bb több szaporodási lépcs� után lesznek esetleg 

                                                           
1 A Lotka-Volterra-féle modellben a ragadozó és prédahalak populációinak növekedési sebességét határozzuk 
meg az itt vázolt növekedési egyenlet segítségével, amely mutatja a fajok egyedszámainak összefüggését és 
id�beli változását. 
2 A mutációk véletlenszer�ek, bár a gyakoriságuk növelhet� küls� tényez�kkel, például a h�mérséklet 
növelésével, ibolyántúli besugárzással, vegyi anyagok megnövelt mennyiségével, stb. 
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dominánsak), inkább egyszer�en feltesszük, hogy egy populáció újfajta egyedei 

véletlenszer�en jönnek létre. Ezen egyedek számát jelöljük nj-vel. Mivel ezeknek az 

egyedeknek új tulajdonságaik lehetnek, általában eltér� növekedési és halálozási 

sebességük van. Új populáció csak akkor jöhet létre, ha vannak fluktuációk, ezért a 

korábban megismert növekedési egyenletekhez „fluktuáló er�ket” adunk hozzá: 

)(tFnn
dt

dn
jjjjj

j +−= δγ , j=1,2,…1. 

A különböz� „alfajok” rendszere most „kiválasztódási nyomás” hatásának van kitéve. 

Ennek vizsgálatához csak az el�z� szakasz meggondolásaira és eredményeire van 

szükségünk. Mivel a környezeti feltételek hasonlóak, ugyanazokat a típusú 

egyenleteket kell alkalmazni. Általánosítjuk �ket N, ugyanazon az élelemkészleten él� 

alfajra: 

)()( 0 tFnnngg
dt

dn
jjjjllj

j +−−= 	 χα . 

Csak az a mutáns marad fenn a populációban, amelynek αj növekedési tényez�je a 

mutánsok közül a legnagyobb, és χj veszteségi tényez�je a legkisebb, vagyis a 

legéletképesebb. 

 

* * * 

 

Az evolúciós folyamatok modellezére használt három módszer összehasonlításáról a 

következ�ket mondhatjuk el: Mindhárom eljárás a biológiai evolúció dinamikus 

folyamatainak modellezésére tesz kísérletet, részben más és más matematikai 

eszközökkel. A genetikus algoritmus modelljeinek interpretálásához egy komplex, 

számítógéppel támogatott eszközrendszert használ (genetikai programozás); a 

replikátordinamika differenciálegyenletek, illetve játékelméleti modellek; a 

szinergetika szintén differenciálegyenletek segítségével ábrázolja a dinamikus 

folyamatokat. A módszerek bemutatásából látható, hogy a genetikus algoritmus kínál 

egy teljes, a biológiai evolúció összes fontosabb folyamatát egy egységben, hatékonyan 

modellez� eljárást. 

                                                           
1 Az Fj(t) tényez� tulajdonságai, mind az el�bbi egyenlet által leírt populációt megel�z� populációtól, mind 
környezeti tényez�kt�l függnek. 
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Ezek alapján az a következtetésünk, hogy a valóságos gazdasági folyamatok - 

biológiai evolúció analógiájára épül� - modellezése genetikus algoritmusok 

segítségével sikeresen elvégezhet�. 
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5. INTEGRÁLT KÖRNYEZET-GAZDASÁGTANI MODELL GENETIKUS 

ALGORITMUSOK SEGÍTSÉGÉVEL 

 

Az el�z� fejezetben megismerhettük a biológiai evolúció alapvet� elméleti 

magyarázatait, tulajdonságait, jellemz�it és genetikai alapjait. Láthattuk, hogy 

matematikai apparátus segítségével már több, mint 25 éve sikerült az alapvet� 

evolúciós folyamatok, mint a rekombináció, mutáció és szelekció modellezése, a 

genetikus algoritmusok segítségével. 

A biológiai és a gazdasági evolúció párhuzamba állításával lehet�ség nyílik 

arra, hogy a gazdaságban lezajló dinamikus, tehát id�ben változó folyamatok 

leírásához segítségül hívjuk a genetikus algoritmusokat. A biológiai és gazdasági 

folyamatok analógiakeresésének els� lépése, a harmadik fejezetben felvázolt eljárás, 

vagyis a két diszciplínában felmerül� fogalmak párhuzamba állítása, és az 

analógizálhatóság fokának meghatározása volt. Ez alapján megállapítottuk, hogy a 

legtöbb biológiai fogalom átültethet� gazdasági, társadalmi környezetbe, ami a sikeres 

modellezés alapfeltétele.  

A közgazdasági szakirodalomban az 1990-es évekt�l kezdve jelentek meg olyan 

publikációk, amelyek a gazdasági folyamatok leírásában a genetikus algoritmusok 

alkalmazását, és alkalmasságát tesztelték, kutatták. Arifovic (1994) és Dawid (1997) 

Cobweb-típusú piaci modellben alkalmazták a genetikus algoritmusokat, a termelés és 

a profit alakulásának vizsgálatára. Brenner (1998) elemezte, hogy az evolúciós 

algoritmusok alkalmasak-e tanulási folyamatok leírására. Birchenhall (1995) a 

technológiai változásokat modellezte az algoritmusokkal.  Birchenhall (1997) a Cobb-

Douglas-típusú termelési függvényt vizsgálta. Lawrenz (1999) elemzéseket végzett 

atekintetben, hogy a genetikus algoritmusokkal vezérelt értékpapírpiac a valóságos 

helyzetekhez hasonló, racionális eredményekhez vezet-e. Arifovic (1998) a 

valutaárfolyamok alakulását modellezte két, kapcsolatban álló ország tekintetében. 

Riechmann (1999) a gazdasági magatartás stabilitást vizsgálta genetikus algoritmusok 

segítségével. A fejezet els� részében különböz� gazdasági folyamatok (termelés, 

technikai haladás) modellezésére mutatunk be példát, azzal a céllal, hogy a 

kés�bbiekben az abból levont következtetéseket hasznosítsuk a környezetorientált 

modell megalkotásánál. 
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A dolgozat alapvet� céljának megfelel�en - ami egy környezeti szempontból 

érzékeny1 vállalat, illetve vállalatcsoport környezetorientált m�ködésének hatékony 

modellezése – szükséges a vállalat, illetve a vállalatok piacát befolyásoló tényez�k 

meghatározása és elemzése. Meg kell ismernünk azt a küls� és bels� 

kapcsolatrendszert, amely a környezetreleváns vállalati magatartást meghatározza és 

behatárolja. Ahhoz, hogy genetikus algoritmust használhassuk az említett vállalat, 

illetve piac modellezéséhez, konkrétan meg kell neveznünk azokat a speciális 

tényez�ket, amelyek az algoritmus elemeit és operátorait befolyásolják és 

meghatározzák. 

 

5.1. Genetikus algoritmusok megjelenése a közgazdasági modellekben 

 

5.1.1. A genetikus algoritmus elemeinek közgazdasági megfeleltetése 

 

A genetikus algoritmus eredeti formájában egy „gondolkodás” nélküli keres� 

folyamat. Ezért a gazdasági szerepl�k döntési és tanulási folyamatainak modellezése 

esetén vigyázni kell, nehogy hibát kövessünk el. A biológiai evolúció kétségkívül nem 

identikus a technológiák és stratégiák fejl�désével, evolúciójával. Kérdés, hogy a 

biológiából „elfigyelt” evolúciós folyamat, ami nem el�re meghatározott fejl�dési 

útvonalon halad2, alkalmas-e a gazdasági evolúciós folyamatok leírására, ami célzott 

változásokon3 alapul. Tisztázni kell, hogy a genetikus algoritmus operátorai és 

folyamatai a gazdasági rendszerekben, mely tényez�knek felelnek meg. 

Vállalatok nem szaporodnak, csak növekednek. Egyedek, amelyek gazdaságilag 

nem sikeresek „nem hallnak ki rögtön, és nem csökken az esélyük a szaporodásra”. A 

gazdasági sikereket ennek megfelel�en nem szabad biológiai fitneszkritériumok 

segítségével magyarázni. Értelemszer�en a genetikus algoritmusok közgazdasági 

területeken nem a biológiai túlélés, hanem a gazdasági „túlélés” és „szaporodás” 

modelljeként alkalmazhatóak. A „szaporodás” alatt vagy egy szerepl� piaci 

                                                           
1 Ebben az esetben környezeti szempontból érzékeny vállalat, illetve vállalatcsoport alatt az er�sen 
környezetterhel� termelést folytató vállalatot, illetve vállalatokat értjük. 
2 A biológiai evolúció során alapjában véve a mutáció és a rekombináció véletlenszer�sége okozza az el�re meg 
nem határozott fejl�dési útvonalat. 
3 A gazdasági folyamatok során az újítások a legtöbb esetben a bevezetés el�tt különböz� módszerek 
segítségével el�re teszteltek, „kipróbáltak”. 
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részesedésének növekedését, vagy stratégiájának - mások által történ� - átvételét 

értjük. Ezek alapján az egyed olyan értelmezése is definiálható, amely alatt az els� 

lépésben nem a vállalat, hanem annak piaci részesedése érend�, a másodikban pedig a 

gyártási tervek, stratégiák, vagy technológiák, amelyek elterjednek illetve 

továbbfejl�dnek.  

Khalil (1992:32) szerint a genetikus algoritmusok a következ� általános 

törvényszer�ségek alapján modellezik a társadalmi, gazdasági folyamatokat: 

• Újdonságok a már meglév� elemek alapján alakulnak ki. Az ismert elemek újra 

kombinálódnak és így részben, vagy teljesen új eredmények érhet�ek el. 

• A bevált elemek1 nagyobb valószín�séggel maradnak meg, másolódnak vagy 

fejl�dnek tovább. 

• Újdonságok kialakulhatnak a rendszerelemek kölcsönhatásaiból, ehhez azonban 

a rendszerelemek diverzitása is szükséges. 

• A régi elemek átadásánál, másolásánál, vagy rekombinációjánál hibák lépnek 

fel. 

• A tanulási és keresési folyamat, ugyanúgy, mint a biológiai evolúció, egy bels� 

tényez�k által befolyásolt dinamikus folyamat, amely meghatározott 

törvényszer�ségeket vagy szabályokat követ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 A gazdaságban a bevált elemek - többek között - a sikeres technológiákat, ötleteket, maximális profitot 
biztosító termelési szintet jelentik. 
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Ezen törvényszer�ségek alapján összefoglalhatjuk egy táblázatban (6. táblázat) a 

gazdasági evolúciós folyamatot modellez� genetikus algoritmus alapelemeit is. 

 

6. táblázat: A genetikus algoritmusok elemeinek közgazdasági interpretációja 

A genetikus algoritmus 

elemei 

Lehetséges közgazdasági megfelelés 

Sztring • Stratégia 

• technológia 

• output mennyisége 

• ötlet/világnézet 

Allél (a sztring egy 

számjegye) 

• a stratégia egy eleme 

• 1/0 = tényez� megléte/hiánya 

Dekódolás • egyszer� átszámítás tízes számrendszerbe 

• részekre bontás; olyan részekre, amelyek egy 

tényez�t határoznak meg 

Fajok • ágazatok vállalatai 

• azonos termékeket fogyasztók csoportja 

• bels� fitneszfüggvénynél: egy egyed 

elképzelései 

Szelekció • A környezet reakciója a vállalat piaci 

viselkedésére 

Fitneszfüggvény • Nyereség  

• Piaci részesedés 

• Innovációk jövedelmez�sége 

Rekombináció • Információcsere 

• Más (sikeres) aktorok stratégiaelemeinek 

imitációja 

Mutáció • A stratégiaelemek „szándékos” variációja 

• Hibák a saját, vagy a másolt stratégiákban 

 

Forrás:Khalil (1992:35) 
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A táblázatból láthatjuk, hogy attól függ�en, mit tekintünk az elemzés 

alapegységének, az információk összessége (string) más és más gazdasági kategória 

lehet. A kiválasztott elemzési alapegység határozza meg, hogy a további kategóriáknak 

(allél, dekódolás fajtája, fajok, szelekció, fitneszfüggvény, rekombináció, mutáció) 

mely gazdasági fogalom felel meg. Megfigyelhetjük, hogy az egyedek lehetnek maguk 

a vállalatok, de alacsonyabb elemzési sík esetében a vállalatok megvalósítható 

elképzeléseit, stratégiáit is jelenthetik. A szelekció a vállalat megvalósított stratégiai 

lépéseinek piaci és társadalmi fogadtatását (sikerességét, esetleg sikertelenségét) 

modellezi. A fitnesz, vagyis a vállalat célja a modell tárgyától függ�en más és más 

tényez� lehet 1, például a profit, nyereség, jövedelmez�ség, termelékenység, stb. A 

rekombináció és a mutáció a biológiai evolúció során véletlenszer� folyamat, ellenben 

Khalil értelemszer�en, tudatos folyamatokként definiálja �ket (kivéve a stratégiák 

végrehajtásakor, illetve másolásakor fellép� különböz� hibákat). 

 

5.1.2. Genetikus algoritmusok a Cobweb-modellben  

 

Arifovic (1994) a genetikus algoritmusok több változatát2 vizsgálta abból a 

szempontból, vajon egy egyszer� Cobweb-modellben3 a genetikus algoritmus hasonló 

eredményhez vezet-e, mint a valóságosan megfigyelt gazdasági folyamatok. 

Elképzelése szerint, a genetikus algoritmusok – a különböz� modell-

megközelítésékben - a piacot meghódítani akaró vállalatok tanulási képességét 

szimulálják. A modell szerint a piaci kereslet küls� adottság a vállalatok számára: 

	
=

⋅−=
n

1i
i )t(PBA)t(p ,  

ahol p(t) a t id�szakban az árat, Pi(t) az i-edik vállalat termelését jelenti. 

Az egyik elképzelés szerint a tanulási algoritmus egy úgynevezett 

egypopulációs algoritmus, amelyben a genetikus algoritmus populációjának (P(t)) 

minden egyes egyede (Pi(t), i=1,…, n) egy vállalatot, illetve annak, a termelési 

                                                           
1 Figyelembe vehetünk többtényez�s fitneszfüggvényt is a genetikus algoritmus optimalizációs céljától függ�en. 
2 Arifovic két alapmodellt, az egypopulációs és a többpopulációs algoritmust hasonlítja össze. 
3 A Cobweb-modell a közismert pókháló-elméletet jelenti, amelynek alapjait három közgazdász (Schultz, 
Tinbergen, Ricci) rakta le. Az elmélet a kereslet és a kínálat fluktuációját vizsgálja, abból a szempontból, hogy a 
nem egyensúlyi helyzetekb�l a rendszer milyen irányba mozdul el. Ez az elmozdulás a keresleti és kínálati 
függvény egymáshoz viszonyított rugalmasságától függ (Mátyás 1993:212). 
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mennyiségre vonatkozó döntését reprezentálja. Az egyed (vállalat), vagyis a termelt 

mennyiség bináris kóddal kifejezhet� (genotípus). Példaképpen vegyünk egy vállalatot 

(P1(1)), melynek termelési volumene: 1001010110110100 kódolva, ami a t=1 

id�szakban 38324 egységnyi termelést jelent. Természetesen minden vállalatnak 

léteznek termelési költségei: C[Pi(t)]. Leegyszer�sítve - de lényegében nem 

elrugaszkodva a valóságtól - azt feltételezzük, hogy a termelési költségek és a termelt 

mennyiség között egyenes arányosság van: 

C[Pi(t)] = a*Pi(t), ahol: 0<a<1. 

A nyereség - a genetikus algoritmus terminológiájában az egyed fitneszértéke -, 

amely függ a vállalat termelési mennyiségre vonatkozó döntését�l, a következ�képpen 

határozható meg: 

Q[Pi(t)] = Pi(t)*pt - C[Pi(t)]. 

Ez az érték a szelekció szempontjából meghatározó jelent�ség�. Ha azt feltételezzük, 

hogy a kezdeti id�szakban például a p1=1, és feltesszük, hogy a=0,7, akkor az 

egyednek a fitneszértéke: 

Q[P1(1)]=38324*1-0,7*38324=11515,2. 

A szelekció a különböz� mennyiségi döntések között a genetikus algoritmus 

megszokott módszere alapján történik. Az adott egyed valószín�sége a szelekcióra a 

relatív fitneszértékkel egyezik meg. Ha folytatjuk az el�bbi példát és a populáció 

összfitneszértékének (összes termelés) 945321-et veszünk, akkor a P1 egyed relatív 

fitneszértéke, vagyis a biológiai kifejezéssel élve, a túlélési valószín�sége: 

01,0
945321

2,11515
)]1([ ≈=ir PQ . 

Arifovic a már korábban bemutatott Holland-féle alapalgoritmust 

továbbfejlesztette, bevezetett egy úgynevezett kiválasztási operátort1 (election-

operator). Ez az operátor a következ�képpen m�ködik: minden egyes vállalat egy 

id�szak folyamán a termelés mennyiségére vonatkozóan új döntést hoz (Pi(t)). Ennek a 

döntésnek a kialakulásában szerepet játszik a rekombináció és a mutáció is. Miel�tt 

azonban ezt a mennyiséget valóban megtermelnék és a piacra vinnék, a vállalat 

összehasonlítja azt az el�z� id�szak termelési mennyiségével Pi(t-1), pontosabban 

                                                           
1 A kiválasztási operátor a gazdasági folyamatokban meglév� irányítottságot próbálja megjeleníteni a genetikus 
algoritmusban. Ennek a bevezetésével el�reláthatólag sikeresebben modellezhet�k a folyamatok, ellenben 
eltávolodunk a valós biológiai evolúció folyamataitól. 
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szólva annak nyereségvonzatával. Az el�z� id�szakban realizált nyereség Q[Pi(t-1)] 

összevetésre kerül az új mennyiség értékesítéséb�l várt nyereséggel, más 

szóhasználattal élve a potenciális fitnesszel. Ezt a vállalat, a számára már 

rendelkezésre álló adatok segítségével, vagyis az el�z� id�szak piaci árával és korábbi 

termelési költségeinek segítségével határozza meg. Tehát a Pi(t) mennyiség potenciális 

fitneszértéke az alábbi összefüggésb�l adódik: 

Qp[Pi(t)] = Pi(t)*pt-1 - C[Pi(t-1)]. 

Nézzük meg példaképpen, hogyan hoz a modell szerint a vállalat egy új döntést, 

P1(2)-t. Ehhez két korábbi termelési stratégiát P1(1) és P8(1) választottunk ki. P1(2) a 

két korábbi mennyiség között történt rekombináció segítségével alakul ki:  

P1(1): 1001010110110100 

P8(1): 0100110000111010 

P1(2): 1001010110111010 

Ezután a kialakult egyed P1(2) az ötödik helyen mutációt szenved: 

P1(2): 1001110110111010 

Ez a „genotípus” 40378 egységnyi termelést jelent, a potenciális fitneszérték (profit) 

pedig: 

Qp[P1(2)] = 40378*1 – 0,7*40378=12113,4. 

A vállalat a kiválasztási operátor használatával ténylegesen azt a mennyiséget termeli, 

amelyhez a magasabb fitneszérték (profit) tartozik, így a Pi(t) termelési mennyiség az 

említett operátor használatával: 

Pi(t) := argmax{Q[Pi(t-1), Qp[Pi(t)]}. 

Példánkban a 2. id�szakban 40378 egységet termel a vállalat, mert ennek a 

mennyiségnek a potenciális fitneszértéke (12113,4) nagyobb, mint az el�z� id�szak 

tényleges fitneszértéke (11515,2). 

A második lehetséges variáció az úgynevezett többpopulációs algoritmus. Ez, 

egy id�pontban több „párhuzamos” populációt feltételez, minden egyes populáció egy 

vállalat megvalósítható döntéseit reprezentálja. A mindenkori „legéletképesebb” 

termelési mennyiség az, amelyiket a vállalat ténylegesen választja, vagyis a piacra 

viszi. A piaci árat a vállalat a piacra lépéskor ismeri meg. A többpopulációs algoritmus 

az egypopulációs algoritmus analógiájára történik, azzal a különbséggel, hogy a 

vállalatok döntési lehet�ségei differenciáltabban jelennek meg. A feltételezések szerint 
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az algoritmus egyes populációi (vállalatai) között információcsere – például a piaci 

tapasztalatok terén – nem történik. 

Arifovic vizsgálja a kiválasztási operátor hatásosságát, méghozzá úgy, hogy 

szimulálja az egy- és többpopulációs eljárást az operátorral és nélküle is. Az operátor 

nélkül végzett modellezés esetén egyik algoritmus (az egy- és a többpopulációs) sem 

konvergál az egyensúly felé. Ebb�l arra következtet, hogy a genetikai alapalgoritmus 

a valóságos tanulási és optimumkeresési folyamatok tekintetében nem alkalmazható, 

nem vezet releváns eredményhez. Viszont a kiválasztási operátorral kib�vített 

algoritmus ezzel szemben az egyensúlyi árhoz tart. 

Jelent�s következtetése a szimulációnak, hogy az ár az instabil Cobweb-

modelben1 sem távolodik az egyensúlytól. Mind a stabil, mind az instabil modellben a 

mennyiség és az ár az egyensúlyhoz tart. A konvergenciát az id� függvényében az 

egyensúlyi értékek körül egyre kisebb hullámzások jellemzik, a stabil esetben az ár 

hullámzásának amplitúdója kisebb, mint az instabil esetben. Ezek az eredmények 

megfelelnek a valós megfigyelések eredményeinek, viszont ellentmondanak az 

elméletnek. 

 

5.1.3. A technikai változások modellezése 

 

Birchenhall (1995) szerint a technikai haladás társadalmi szint� tanulási 

folyamat. Modelljében a tanulást tágabb értelemben veszi: egyrészr�l az ismeretek 

elterjedését a társadalomban, másrészr�l új ismeretek kialakulását érti alatta. A 

definíciót a technikai haladásra vetítve tehát elmondhatjuk, hogy az nem csak a 

„valódi” innovációt jelenti, ami alapjában véve új „ötletek” kialakulását jelenti, hanem 

a már meglév� technikai ismeretek elterjedését és újfajta kombinációit is magában 

foglalja. Birchenhall bemutatja, hogy a technikai innovációs és tanulási folyamatok 

hogyan terjednek el a különböz� gazdasági szférák heterogén szerepl�i interakciójának 

eredményeképpen. 

 

                                                           
1 Akkor beszélünk instabil állapotról a Cobweb- modellben, ha a keresleti és a kínálati függvény 
meredekségének aránya nagyobb, mint egy. Ekkor a konvencionális pókháló-modellben - küls� beavatkozás 
nélkül – az árak és a mennyiségek egyre távolodnak az egyensúlyi állapottól. 
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Kiindulásképpen azt feltételezi, hogy a gazdasági szerepl�k nincsenek tisztában 

a technikai lehet�ségek határával. A technikai szint változását olyan folyamatnak 

képzeli el, amely éppen ezt a határt állapítja meg és új, sokat ígér� elképzelések 

segítségével kiszélesíti. Az úgynevezett moduláris technológiák koncepcióját veszi 

alapul. Ezek alatt olyan technológiákat ért, amelyek meghatározott funkciókkal 

rendelkez� komponensekb�l állnak. 

A modell szerint a gazdaság két alapvet� szektorból áll: mérnökökb�l 

(engineers) és bankárokból (financiers). A mérnökök, tervez�k alkotják a technológiai 

variánsokat, amelyek közül a pénzügyi szakemberek kiválasztják és felhasználják a 

megfelel�t. A szektorokban (populációk) az egyedek viselkedését és döntési 

mechanizmusait genetikus algoritmus segítségével generálják. A mérnökök 

versenyeznek egymásközt a sikeres technológiákkal, amelyek közül csak a piacon 

valóban életképesek állják meg a helyüket. Ez lényegében a szelekció folyamata. 

Tevékenységük során technológiákat fejlesztenek ki, ami vagy már meglév� 

technológiai elemek új kontextusba helyezését (rekombináció folyamata), vagy új 

technológiai módosulatok kialakítását jelenti (mutáció). A „felhasználók” döntési 

modelleket képeznek azzal a céllal, hogy a technológiák potenciális lehet�ségeit 

kiértékeljék. Feladatuk közé tartozik a már létez� technológiák piaci megfigyelése, 

valamint a technológiák várt eredmény alapján történ� értékelése. Döntési modelljeik 

konkurenciát jelentenek egymásnak (szelekció), ezért szükség esetén felülvizsgálják, 

módosítják azokat, ami jelentheti a modellkomponensek újszer� összekapcsolását 

(rekombináció), vagy egy, esetleg néhány komponens egyszer� modifikációját 

(mutáció). A finanszírozók választanak a mérnökök által javasolt technológiák közül.  

A különösen sikeres technológiákat id�vel más szerepl�k utánozzák, 

folyamatosan javítják, valamint használatukhoz er�forrásokat biztosítanak. A 

technológiák eredményessége a profitábilitásában nyilvánul meg. Az értékelési, 

döntési modell min�sége pedig abban nyilvánul meg, hogy mennyire jól magyarázza 

egy stratégia relatív eredményességét, illetve eredménytelenségét. Az említett 

genetikai operátorok (rekombináció, mutáció, szelekció) mellett Birchenhall is 

alkalmazza a kiválasztási operátort, ami ebben a modellben a piacon még be nem 

vezetett technológiák profitorientált összehasonlítását jelenti. 
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Ezek után nézzük meg konkrétan a modell felépítését: a gazdaságban egy y 

jószág különböz� technológiák (jelöljük X-el ezt a technológiahalmazt) segítségével 

állítható el�. y = f(x), x ∈ X, X = {xh  h= 1,…, N}. Ezek a technológiák különböz� 

egységekb�l, úgynevezett modulokból állnak: xh = ( h
1x ,…, h

nx ). A termelési függvény 

homogén és lineáris, a komponensek által kifejezve: 
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1. 

A „tervez�i” szektor genetikus algoritmusában (más néven technológiai 

algoritmus) a populáció a technológiák halmazát jelenti. Minden egyes egyed egy 

modulokból álló technológiával xh-val azonosítható. A termelési tényez�k ai, i=1,…,n 

adottak a mérnökök számára. Innovációk, vagyis technológiai újítások a technológiák 

közötti rekombináció és mutáció során keletkeznek. 

A termelésben használt technológia (x) értékét az általa elért profit határozza 

meg: 

Π(x) = R[f(x)] – C(x),  

az el�z� összefüggések alapján: 

Π(x) = ∏ 	
= =

−
n

i

n

i
i

a
i xx i

1 1

1. 

Bár a modell szerint a felhasználók (financiers) ismerik a termelési függvény 

szerkezetét, de a termelési paraméterek (ai) valós értékeit nem. Ennek megfelel�en 

nincsenek tisztában a profitfüggvény valós formájával. A nem ismert tényez�k 

meghatározása érdekében modelleket képeznek. A felhasználók modelljei csak ai 

feltételezett értékeiben különböznek egymástól. A feltételezett termelési 

paraméterértékek egy vektor segítségével felírhatók â = (â1,…,ân) formában, valamint 

meghatározható a technológiák által elért profit: 

  )(ˆ)](ˆ[ˆ)(ˆ xCxfRx h −=Π . 

A felhasználói szféra szintén leképezhet� egy genetikus algoritmus 

segítségével. A populációt a technológiai modellek alkotják, melyekhez 

hozzárendelhetünk profitértékeket: M,...,1k),x(ˆ k =Π . A modell profitértékei 

összehasonlításra kerülnek a piacon ténylegesen megjelen� technológiákhoz tartozó 

                                                           
1 Ebben az összefüggésben az árak küls� adottságok, tehát exogének, valamint normál alakban vannak kifejezve. 
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valós profitokkal. Egy modell annál használhatóbb, minél kisebb az eltérés a 

„modellprofit” )x(ˆ hΠ  és a megfigyelt technológia valós profitja )x( hΠ  között. Ezt 

az eltérést az összes létez� technológiára kifejezhetjük a következ� egyenlettel: 

	
=

Π−Π=Π
N

1h

hh )x()x(ˆ)X,ˆ(E . 

Természetesen a felhasználók algoritmusa is tartalmazza a genetikai 

operátorokat, a rekombinációt, a mutációt és szelekciót, ami a modellelemek 

kicserél�dését, változását és a sikeresebb modell kiválasztását jelenti. Ebben az 

esetben is rendelkezésre áll a kiválasztási operátor, ami kapcsolatot teremt a modell- és 

technológiai algoritmus, vagyis a technológiát el�állítók és felhasználók között. Egy, a 

rekombináció vagy mutáció által megváltozott technológia x’ akkor fogja az éppen 

használt stratégiát leváltani, ha legalább létezik egy olyan felhasználói modell (k), 

amely ennek a technológiavariációnak magasabb profitot tulajdonít, vagyis 

)x()'x(ˆ k Π>Π . Azon információk alapján, melyeket a felhasználók ex post szereznek 

a bevezetett technológiáról, lehet�ség nyílik számukra, hogy ex ante a potenciális 

modellek pontosságát meghatározzák. 

Birchenhall a technológiai és a modellszektor algoritmusát eltér� körülmények 

között megismételte. Azt az elvárását, hogy a technológia az egyensúly felé tart, a 

szimuláció igazolta: a technikai ismeretek egyenletesen oszlanak el a gazdaságban és 

az új ismereteket a gazdaság szerepl�i exponenciális ütemben sajátítják el. A 

kiválasztási operátorral kapcsolatban hozott következtetései: ha a technológiaválasztás 

nem a felhasználók el�rejelz� modelljei alapján történik, a technológiai algoritmus a 

modellalgoritmustól függetlenül alakul. A felhasználók technológiai algoritmusok 

eredményein alapuló, a meghatározott technológiák piaci versenyképességér�l szóló 

ismereteit az el�állítók nem veszik figyelembe. Az eltér� körülmények között 

lefuttatott algoritmusok eredményeinek összehasonlítása azt mutatja, hogy a 

kiválasztási operátorral modellezett gazdaságok gyorsabban és szélesebb körben 

fejl�dnek, mint azok, amelyek nélküle m�ködnek. 

 

* * * 
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A bemutatott példák alapján elmondhatjuk, hogy 

•  a modellek végeredményben a statikus neoklasszikus modellek dinamizálására 

tesznek kisérletet, erre utal mindkét modellben, az egyszer�, egytényez�s 

fitneszfüggvény; 

• a genetikus algoritmusok (szelekció, mutáció, rekombináció) segítségével jól 

modellezhet� a termelési technológiák id�beni változása és az információk 

id�beni összefüggései; 

• az els� megállapítás alapján gyenge pontjai a modelleknek, hogy egyszer�, 

lineáris, a valóságtól távol álló összefüggéseket, illetve célfüggvényeket 

használnak, ami nagymértékben csökkenti a magyarázó erejüket; 

• az úgynevezett kiválasztási operátor segítségével a modellbeli folyamatok - a 

gazdasági folyamatokhoz hasonlóan - irányítottá válnak, mert a negatív hatású 

mutáció és rekombináció a populációban egyáltalán nem jut érvényre, ami 

gyorsítja az optimális megoldás elérését; 

• a többpopulációs genetikus algoritmus modell differenciáltabb módon írja fel a 

gazdasági szerepl�k viselkedési lehet�ségét, mint az egypopulációs modell, egy 

kétszint� elemzéshez (vállalati, ágazat) a kett� párhuzamos futtatása látszik 

célravezet�bbnek, mert akkor a vállalati és piaci folyamatok összekapcsolhatók, 

a folyamatok id�beni eltérése mellett; 

• a bemutatott példákat látva, a gazdasági folyamatok modellezését 

hatékonyabbá tenné a cél- és fitneszfüggvény külön értelmezése, mert az 

összetett vállalati célrendszer miatt, általában nem azok a technológiák, ötletek 

a legéletképesebbek, amelyek a modellben meghatározott célnak a legjobban 

megfelelnek. 

 

5.2. Az integrált környezet-gazdaságtan elemei 

 

Mint korábban említettük, a környezetorientált piaci modellezés sikeressége 

alapvet�en függ a befolyásoló tényez�k pontos és megfelel� súlyú meghatározásától. 

Ezeket a tényez�ket jól behatárolhatjuk, ha megvizsgáljuk a vállalat stakeholdereit, és 

kiemeljük azokat, amelyek az aktuális kérdésben meghatározó jelent�ség�ek.  
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A 12. ábrán láthatjuk a vállalati m�ködést befolyásoló makró- és 

mikrokörnyezeti tényez�ket. 

 

12. ábra: A vállalat makro- és mikrokörnyezete  
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környezet

Ökológiai 
környezet

Gazdasági 
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stb.

Beszerzési piac

Vállalat

Értékesítési piac
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társak

Vev�k, keresked�k,
fogyasztók

Szállítók, finanszí- 
rozók,álláspályázók

Makrokörnyezet Mikrokörnyezet

Forrás: (Meffert 1992:61) 

 

A vállalat viselkedését, amit alapvet�en a vállalati menedzsment alakít ki, a 

következ� küls� tényez�k befolyásolják: 

• versenytársak, 

• állami beavatkozás, ami a szabályozóeszközökben nyilvánul meg, 

• az értékesítési piac szerepl�i, a fogyasztók, 

• a termelési tényez�k piaca, vagyis a beszállítók. 

A kibocsátott szennyez�anyag mennyiségének modellezéséhez elemeznünk kell a 

felsorolt mikrokörnyezeti tényez�ket. Ugyanis ezek közösen határozzák meg azt, hogy a 

vállalat milyen érzékenységet mutat környezeti kérdésekben. Valamint vizsgálnunk kell 
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a vállalati környezetmenedzsmentet, amelyben ténylegesen megnyilvánul az említett 

környezeti érzékenység, vagyis a vállalat magatartása. Ez a magatartás els�sorban a 

vállalati környezetorientált stratégiákban jelenik meg. 

 

5.3. A genetikus algoritmus modellje 

 

A környezetorientált elemzésekre két szinten nyílik lehet�ség: vállalati, illetve 

ágazati szinten. Természetesen mindkét esetben alapvet� cél a környezetterhelés 

mértékének - adott körülmények közötti - hatékony modellezése. A genetikus 

algoritmusokkal történ� modellezésnél a genetikus m�veletek (szelekció, 

rekombináció, mutáció) egy és több vállalatra egyaránt alkalmazhatók.  

A vállalati szint� elemzés egypopulációs, a magasabb szinten történ� pedig 

többpopulációs modell felállítását feltételezi. Az egypopulációs modell esetében a 

genetikus algoritmus egyedeit, az adott pillanatban állandó, de folyamatosan változó 

mikro- és makrokörnyezet mellett megvalósítható környezetorientált vállalati 

magatartási lehet�ségek, stratégiák jelentik. A teljes populációt ezek összessége 

alkotja. A többpopulációs modellben két párhuzamosan futó genetikus algoritmust kell 

elképzelnünk. Az els�ben a vállalati szinten alkalmazott algoritmus alapján a vizsgált 

vállalatoknál egyenként meghatározásra kerülnek a használt környezetorientált 

stratégiák és a hozzájuk tartozó környezetterhelések. Ezek a stratégiák a magasabb 

szinten futó algoritmus kiindulási populációját alkotják. Az adott algoritmusnak a 

segítségével határozható meg az összes vállalat által kibocsátott szennyezés mértéke. 

A következ� pontban a kiindulási populáció meghatározásának modelljét fogjuk 

megismerni. 

 

5.3.1. A kiindulási populáció meghatározása 

 

A kiindulási populáció meghatározásának alapja az összes releváns vállalati 

„viselkedésmód”1 feltérképezése. Ezeknek a körét a vállalati m�ködés bels� és küls� 

tényez�i határozzák meg. A bels� tényez�k közé sorolhatjuk többek között a meglév� 

                                                           
1 A környezetreleváns vállalati „viselkedésmód” alatt a környezetorientált vállalati stratégiákat értjük. 
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és potenciális termelési technológiákat, valamint a rendelkezésre álló humán és 

reált�ke nagyságát. Küls� tényez�k a már korábban említettek. A 13. ábra mutatja be 

ezt a kapcsolatrendszert. 

 

13. ábra: A kiindulási populáció meghatározása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját ábrázolás 
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Azt feltételezzük, hogy a vállalat tudja befolyásolni a környezetét, ezért 

elfogadott az ábrán vázolt kétirányú kapcsolatrendszer a környezeti tényez�k és a 

vállalat között. Ez alapvet�en befolyásolja a szóba jöhet� környezetorientált stratégiák, 

vagyis az algoritmus egyedeinek körét.1 A környezetorientált vállalati tényez�k 

meghatározása után a genetikus algoritmus lefuttatásához szükséges a stratégiai 

elemek formalizálása, más néven kódolása. Ennek végeredményeképpen kialakul az 

úgynevezett vállalati „kromoszóma”, amely a stratégiaelemeket már, a genetikus 

algoritmus matematikai módszereihez igazodva, megfelel� formában tartalmazza. A 

modellezés elején jellemeznünk kell a kiindulási környezetreleváns stratégiákat. Ezt a 

célfüggvény segítségével végezhetjük el, ami a mi esetünkben a stratégiához 

hozzárendeli a környezetterhelés mértékét, a genetikus algoritmus terminológiájával 

élve, meghatározza a genotípus fenotípusát. Ezek után végezhetjük el ténylegesen a 

genetikus folyamatokra épül� algoritmusokat. 

 

5.3.1.1. A környezetorientált vállalati magatartást meghatározó küls� tényez�k 

 

A kiindulási populáció meghatározásának els� lépése a környezetreleváns 

vállalati tényez�k pontos meghatározása. Elképzelésünk szerint ezeket – a korábban 

már felsorolt - négy küls� környezeti tényez� befolyásolja. Az integrált környezet-

gazdaságtani modell megalkotása szükségessé teszi ezek megismerését, és annak 

meghatározását, hogyan és milyen mértékben befolyásolják a vállalat környeztorientált 

viselkedését. 

 

5.3.1.1.1. Versenytársak 

 

A piaci versenyhelyzet alapvet�en meghatározza a vállalati magatartást, így azt 

is, hogy egy vállalat mennyire viselkedik környezetbarát módon. Ezért a konkurens 

vállatok körének meghatározása alapvet� feladat, ami több szinten lehetséges. 

Sz�kebb értelemben konkurenciát jelent egy vállalat számára az a társvállalat, amely 

                                                           
1 A mai modern gazdaságban a társadalmi polgári kezdeményezések, érdekvédelmi, környezetvéd� szervezetek 
egyre nagyobb nyomást gyakorolnak a környezetet er�sen terhel� vállalatok környezetvédelmi tevékenységére, 
ami a választott stratégiájukat is befolyásolja. 
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hasonló terméket és szolgáltatásokat kínál hasonló áron ugyanazoknak a vásárlóknak. 

Ezt a meghatározást szélesítve több szinten keresztül eljutunk a legtágabb 

értelmezéshez, amely versenytársnak tekint minden olyan vállalatot, amely 

ugyanannak a fogyasztónak a pénzéért versenyez. Meffert (1992:99) alapján a 

versenytársak elemzésének lépései: 

• versenytársak körének meghatározása, 

• stratégiájuk felismerése, 

• versenytársak céljainak felismerése, 

• versenytársak er�s és gyenge pontjainak felderítése, 

• a versenytársak reakcióinak becslése, 

• megtámadható és elkerülend� versenytársak kiválasztása. 

 

A környezetvédelem jelent�sége, mint versenytényez�, lényegében ágazati 

szempontból számottev�, ezért a konkurencia meghatározásánál a két széls�séges 

értelmezés közötti definíciót fogadjuk el. 

A vállalatnak a versenyhelyzet megítélése szempontjából a következ�kr�l kell 

információval rendelkezni: 

• új versenytárs piacra lépésének veszélye, 

• helyettesít� termékek fenyegetettsége, 

• versenytársak érintettségének mértéke a termékek beszerzésénél, gyártásánál, 

forgalmazásánál és újrahasznosításánál (például törvényi szabályozás és 

környezetorientált problémamegoldások er�söd� kereslete által), 

•  az ágazati versenytársak kooperációkészsége a jelentkez� ökológiai kihívások 

közös megoldására, 

• és az ágazaton kívüli vállalatok rivalizálásának mértéke (környezetbarát 

termékek kínálatával). 

 

A környezettudat er�södése által növekednek az ökológiai elvárások a 

termékekkel szemben, és ezáltal a környezetbarát termékek esetében kialakul egy 
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kiegészít� „nyereség”, a termék alacsony környezetkárosító hatása.1  

 

5.3.1.1.2. Állami beavatkozás, liberális szabályozóeszközök 

 

A környezetorientált vállalati stratégia küls� befolyásoló tényez�i közül a 

környezet-gazdaságtanban a legtöbbet elemzett tényez� az állam, amelynek hatása a 

környezetpolitikai szabályozóeszközökben nyilvánul meg. A mai modern 

eszközrendszer elméletileg rengeteg elemet tartalmaz, azonban a gyakorlatban 

alapvet�en a normatív szabályozás dominál. A dolgozat témájának megfelel�en 

elengedhetetlen a hagyományos, a gyakorlatban el�szeretettel használt eszközök és az 

úgynevezett modern eszközök megismerése. A szakirodalom számos összehasonlítást, 

bemutatást tartalmaz (Zittel 1996, Stengel 1997, Sterner 1994, Bándy 1995), de a 

hagyományos eszközök három alapvet� típusának (normák, adók, szennyezési jogok 

piaca) összevetésére korlátozódik.  

A környezetpolitikai szabályozóeszközök különböz� kritériumok szerint 

osztályozhatóak. Az egyik lehetséges csoportosítási kritérium az állami költségvetésre 

gyakorolt hatás, amely szerint három kategóriát tudunk megkülönböztetni. Vannak 

olyan szabályozóeszközök, amelyek nem-fiskálisak, tehát nem befolyásolják sem a 

költségvetés kiadási, sem pedig a bevételi oldalát. Természetszer�leg a fennmaradó 

szabályozóeszközök használata vagy kiadást, vagy bevételt jelent a költségvetés 

számára (Wicke 1991:167-168). 

Egy másik kiválasztási és csoportosítási módszer a környezetpolitikai 

szabályozóeszközök eltér� liberalizációs fokán alapszik. Az itt következ� rövid 

bemutatás a növekv� szint� liberalizációt követi (a normatív szabályozástól az 

önkéntes vállalások felé haladva). 

A normatív szabályozóeszközök meghatározó szerepet játszanak kezdett�l fogva 

a környezeti politikában. A közvetlen, általában jogszabályok útján történ� 

szabályozás a legelterjedtebb forma. Alapvet�en adminisztratív jelleg�, tilalmakon, 

korlátozásokon alapul, ezáltal segíti a környezetre káros tevékenységek 

                                                           
1 Ez a pótlólagos tényez� megnöveli a lehet�séget az ökoorientált „newcommer”-ek számára gyökeret verni a 
már felosztott piacon. Jó példa erre a tisztítószergyártó „Frosch”, amely rövid id� alatt a teljesen szilárd 
tisztítószerpiacon sikeresen megtelepedett (Meffert 1992: 100). 
 



 
 

90 

megakadályozását, illetve korlátozását. Változatos formákban jelenhet meg, például 

tiltások, engedélyezési eljárások, emissziós vagy imissziós normák alakjában. 

A pigou-i adóként ismert szabályozási forma a szennyez�re kivetett adó 

(közteher), ami az okozott kár értékével megnöveli a szennyez� tevékenység 

költségeit, így elméletileg pozitív irányba korrigálja a piacot. Az extern hatások, ami 

alatt itt els�sorban a környezeti károkat értjük, a kivetett adó segítségével kerülnek 

internalizálásra. A termelés egyéni és társadalmi költségeinek kiegyenlítése, 

profitmaximalizáló viselkedést feltételezve, termelés, illetve emisszió csökkenéshez 

vezet. Az így befolyt adóbevételek általában környezetvédelmi kiadások fedezését 

szolgálják. 

A szennyezési jogok kereskedelme, mint a szennyez�anyag-kibocsátás 

korlátozásának speciális módja az 1960-as évek végén fogalmazódott meg (Crocker, 

Dales 1968). Ebben az esetben a környezeti károk költsége a szennyezési jogok 

szétosztásán keresztül kerül internalizálásra. Feltételezi a kibocsátási határérték 

meghatározását egy adott földrajzi területre, valamint az egységnyi szennyezési joghoz 

a szennyezési mérték hozzárendelését. Ennek alapján történhet a kereskedelem a 

szennyezési jogokkal. Ezen a sajátos piacon kialakul a szennyezés-elhárítási 

határköltség alapján az egységnyi szennyezés ára. Ezen elv alapján ott kerül sor 

elhárításra, ahol az a legolcsóbb, ezáltal költséghatékony megel�zés történik. A 

szennyezési jogok kereskedelmének legf�bb problémái a jogok els�dleges 

elosztásában és a magas tranzakciós költségekben rejlenek. 

Az úgynevezett liberális intézkedések közül a self-policing az amerikai 

környezetvédelmi hivatal (EPA) új, vitatott, önkéntességen alapuló eszköze. A 

vállalatok környezeti auditot1 készíthetnek, amit nyilvánosságra hoznak. Ezek az 

információk kétél�ek, mert képet adnak arról, a vállalat mennyire tartja be a 

környezetvédelmi el�írásokat, másrészt viszont esetleges jogi szankciókra is 

felhasználhatók. E kett�ség miatt ez az eszköz csak a megfelel� garanciák kialakítása 

esetén válhat hatékonnyá. Például az EPA 1996-ban bevezetett új politikája, amely a 

környezeti vétségek önkéntes felderítésére vonatkozik, konkrétan megfogalmazza 

                                                           
1 A környezeti auditálás a vállalat m�ködését, irányítását méri fel objektív és dokumentált módon a környezet 
védelmének szempontjából. Különböz� formái lehetnek, melyek az utóbbi id�kben alakultak ki: eco-auditing, 
acquisition auditing, liability auditing, compilance auditing (Kerekes, Kindler 1997:125). 
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egyrészt azokat a tényez�ket, amelyek ösztönz�en hatnak a self-policing bevezetésére 

és másrészt azokat a kötelezettségeket, amelyeket be kell tartani a vállaltoknak az 

audit lefolytatatása után. Természetesen az önkéntes audit nem helyettesíti az el�írt, 

kötelez� auditot. A self-policing népszer�ségét mutatja, hogy az elmúlt esztend�ben 

105 vállalat 305 telephelyén végezték el az USA-ban.  

A mediáció lényege a közvetítés egy harmadik, a környezeti vitán kívülálló fél 

részér�l. Évek óta sikeresen m�ködik az USA-ban és Kanadában, de Európában eddig 

alig került kipróbálásra. Az eljárás olyan konfliktuskezelési eszköz, 

konfliktusszabályozási folyamat, ahol a szennyez� és a károsított – természetesen 

önszántából - közvetlenül találkozik egymással hatóságilag kezdeményezett 

tárgyalások keretében. 

Az említett országokban f�leg egyeztetésre használják azzal a céllal, hogy a 

szennyezési és egyéb környezetkárosítással kapcsolatos ügyek ne kerüljenek bíróság 

elé. Az érintetteket motiválhatja a részvételre, hogy sikeres egyeztetés esetén 

nagymérték� lehet az id�- és költségmegtakarítás. Hatékonysági szempontból azonban 

kérdéses lehet, hogy a kialakult kompromisszum valódi együttm�ködéshez vezet-e.1 

Az önkéntes környezetszempontú vállalások, ellentétben a mediációval 

Európában széles körben elterjedtek, az USA-ban viszont nem. Ez a módszer a 

felsoroltak közül a legliberálisabb, mert teljesen önkéntes, semmilyen szerz�dés, 

megállapodás nem kényszeríti a vállalatot a közrem�ködésre. Feltételeit nem az állam, 

hanem a vállalat határozza meg. Hátránya, hogy a szankcionálás teljes hiánya miatt 

gyakran történhetnek látszat vállalások. Általában a gyakorlatban a vállalatok ágazati 

vagy szövetségi szinten kötnek megállapodásokat, önkéntesen végrehajtott 

akciótervekre.2  

 

 

 

 

                                                           
1 1991-ben a németországi Neuss körzetében az új hulladékgazdálkodási koncepció kialakításakor alkalmazták, 
úgynevezett „kerekasztal fórum” formájában, ahol az ügy fontossága miatt az érintett felek aktív részvétele volt 
tapasztalható. A többfordulós egyeztetési tárgyalások 1993-ban sikeresen fejez�dtek be. 
2 Az egyik legjobb példa a használt autók ingyenes átvétele és újrahasznosítása 12 éves korig, ami a Nemzetközi 
Autóipari Szövetséggel történ� megegyezésen alapul. 
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5.3.1.1.3. Inputpiac, beszállítók 

 

A vállalat az er�források piacán szerzi be a termeléshez szükséges er�források 

egy részét, például anyagokat, alkatrészeket, stb. A beszerzési piacon a partnerei, a 

szállítók rendszerint más vállalatok. Az egyre környezettudatosabbá váló piacokon 

adott vállalatok tevékenységének környezetbarát jellege hasonló versenyre készteti a 

beszállítókat az inputpiacon, mint amilyen verseny van az outputpiacon. Azok a 

beszállítók, akiknek nem sikerül megfelel� környezetbarát nyersanyagokat vagy 

féltermékeket kínálni, szerény tárgyalási befolyással rendelkeznek. Más szállítók, 

melyek a környezeti szempontoknak legmegfelel�bb terméket kínálják, jelent�sen 

növelik tárgyalási pozíciójukat. A helyettesít� termékek fenyegetettsége a beszállítói 

piacon különösen jelent�s.1 Összességében levonhatjuk azt a következtetést, hogy a 

beszállítói piacon a versenyhelyzet, az értékesítési piachoz hasonló állapotot teremt. 

A beszállítók környezetorientált piaci versenye jelent�s hatással van a piacon 

vev�ként megjelen� vállalatra is. Ugyanis ez alapvet�en meghatározza a nyersanyagok 

környezetbarát jellegét, ami hatással van a felhasználó vállalat termékének jellegére és 

azon keresztül a környezetterhelésére is. 

Az elképzelt integrált környezet-gazdaságtani modellben a vállalati 

környezetreleváns stratégiára a beszállítók által kínált nyersanyagok, er�források 

jellege is hatással van. 

 

5.3.1.1.4. Outputpiac, fogyasztói magatartás 

 

A modellünkben meghatározásra kerül� környezetreleváns visekledési 

lehet�ségeket természetesen az értékesítési piac, vagyis annak szerepl�i 

nagymértékben befolyásolják. A számunkra - a témából adódóan – alapvet� 

magatartási forma, a környezettudatos fogyasztói magatartás kialakulása összetett 

folyamat, amelynek kialakulásában nem csak gazdasági szempontokat kell figyelembe 

vennünk. 

Köztudott, hogy a környezetbarát termékek innovációja keresletfügg�. De ki is 

                                                           
1 Például a foszfáthelyettesít� anyag (SASIL) bevezetése az egész értékesítési piac elvesztését jelentette a 
foszfátok gyártóinak. Hasonló volt az azbeszt beszállítók esete a helyettesít� termékek bevezetésénél. 
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valójában a környezettudatos fogyasztó? Milyen tulajdonságokkal rendelkezik, illetve 

kell, hogy rendelkezzen ahhoz, hogy azzá váljon? Környezettudatos fogyasztó az, aki 

vásárlási döntéseinél, szokásaiban ökológiai következetességgel jár el. Tisztában van 

azzal, hogy a környezetbarát termékek el�állítása, disztribúciója, fogyasztása és 

használata többletköltséget okoz. Értékeli és elfogadja ezt a többletköltséget és ennek 

minimalizálására törekszik. 

A fogyasztói piacon a célok elérése érdekében nem elégséges, hogy 

környezetbarát termékeket kínálnak, hanem a fogyasztónak is ezeket kellene 

vásárolniuk. A probléma erkölcsi és közgazdasági oldalához az is hozzátartozik, hogy 

a vállalatokat csak akkor lehet környezetbarát termékek gyártására kényszeríteni, ha az 

értékesítési elvárások is egy bizonyos szintet elérnek. Ez a folyamat egy ördögi körhöz 

hasonlítható, ahol adott gazdaságban azért nem akarnak több környezetkímél� 

terméket gyártani, mert a fogyasztók állítólag nem igénylik, a fogyasztók pedig azért 

nem tudnak ilyen termékeket vásárolni, mert nem gyártanak bel�lük eleget.  

Elengedhetetlen, hogy megismerjük a modellezett vállalat fogyasztóinak 

összetételét környezeti szempontból, mert ekkor pontosan meghatározható a lehetséges 

vállalati stratégiák köre. A 14. ábrán (94.o.) követhetjük ezt a megismerési folyamatot 

nyomon. 
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14. ábra: A környezettudatos fogyasztói magatartás elvi áttekintése 

A saját cselekvések 
felismert 

effektivítása

Globális környezeti 
értékek jelentõsége

Felismert 
sajátfelelõsség

Felismert globális 
környezeti 

összefüggések 

Felismert 
környezeti 

összefüggések a 
fogyasztói területen

Környezeti értékek 
jelentõsége a 

fogyasztás 
területén

A konkurens 
értékek jelentõsége 

a fogyasztás 
területén

Más 
terméktulajdonságok 

jelentõsége 

Környezetfüggõ 
terméktulajdonságok 

jelentõsége

Környezettudatos 
fogyasztás

A termékalter-  
natívák közötti 

különbség 
felismerése

szociális nyomás,
állami nyomás,

szituatív tényezõk

A termék okozta 
környezetterhelés 

felismerése

A termék okozta környezetterhelési 
konzekvencia felismerése 

Forrás: Herker (1993:16) 

 

Nézzük meg, hogy egy vállalat adott terméke esetén, hogyan alakul ki a 

környezettudatos fogyasztói magatartás. Els� lépéseként a globális környezeti 

összefüggések felismerése történik meg. Az egyik oldalon a környezeti értékek 

jelent�ségének felismerése, a sajátfelel�sség és a saját cselekvések hatásosságának 

tudatában, elvezet a fogyasztás területén rejl� értékek felfogásához. A fogyasztói 

területen felismert összefüggések alapján a termék okozta környezetterhelés és a 

termékalternatívák különbsége elvezethet a környezetbarát tulajdonságok 

jelent�ségének felismeréséhez. Ezt befolyásolhatja a konkurens értékek elbírálása, 

ezáltal más terméktulajdonságok jelent�sége is. 
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A két terméktulajdonság-típus fogyasztói összevetése és a küls� társadalmi és 

állami nyomás, valamint a szituatív tényez�k hatása elvezeti a fogyasztót a 

környezettudatos fogyasztói magatartáshoz. E bonyolult folyamat során azonban 

természetszer�leg nagyon sok olyan akadály felléphet, amely eltereli a fogyasztót a 

környezettudatosság kialakulásától. 

 

5.3.1.2. A környzetreleváns vállalati stratégiák 

 

A modellünkben meghatározott küls� tényez�k bemutatása után rátérhetünk 

arra, ezek hatására milyen formában jelenik meg a környezetorientált vállalati 

magatartás. Abból indulunk ki, hogy a környezetterhelést, -szennyezést alapvet�en az 

éppen aktuális termelési technológia határozza meg. Modellünk pontosságát 

alapvet�en meghatározza a technológia összetételének teljeskör� feltérképezése és 

használata. A vállalati viselkedés (technológiahasználat) alapvet�en a vállalati 

stratégiában tükröz�dik. Ezért fontos az alapvet� bázisstratégiák meghatározása és 

megismerése. 

A környezetorientált bázisstratégiák behatárolásához a különböz� csoportosítási 

jegyeket kell el�ször meghatározni, amelyek alapján a bázisstratégiák osztályozhatók. 

A legfontosabb jegyek a következ�k (Meffert 1992:141): 

• ökoorientált alkalmazkodási intenzitás, 

• a környezeti stratégiák cselekvési síkja, iránya, 

• a stratégiafejlesztés és a stratégiai intézkedések végrehajtásának id�pontja, 

• a stratégiafejlesztés fajtája, 

• a stratégia érvényesítésének formája. 

 

Ha megpróbáljuk az ismertetett stratégiai ismérvek integrált vizsgálatának 

segítségével a bázisstratégiák aránylag széles választékát meghatározni, akkor a 

következ� környezetorientált alapstratégiákat különböztethetjük meg (Meffert 

1992:145-147): 

• ellenálló stratégia, 

• passzív stratégia, 

• visszahúzó stratégia, 
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• alkalmazkodó stratégia, 

• innovációs stratégia. 

 

A 7. táblázatban megtekinthet�, hogy az imént felsorolt alapstratégiák az 

osztályozási jegyek alapján hogyan jellemezhet�k, és az hogy ezek a stratégiák a 

különböz� célokra milyen hatást gyakorolnak. 

 

7. táblázat: Környezeti alapstratégiák jellemz�i  

Bázisstratégiák Stratégiai 

Jellemz�k Ellenálló Passzív Visszahúzódó Alkalmazkodó Innovációs 

Cselekvési sík piac/társada-

lom(küls�) 

- Vállalat 

(piac) 

Vállalat (piac) Vállalat, 

piac, 

társadalom 

Alkalmazkodási 

intenzitás 

Passzív Passzív Adaptív Adaptív Innovatív 

Az 

intézkedésvégre-

hajtás id�pontja 

Általában 

reaktív 

- Általában 

reaktív 

Reaktív Proaktív 

A 

stratégiafejlesz-

tés fajtája 

Izolált - Izolált Izolált Integrált 

A stratégia 

végrehajtása 

Általában 

kooperatív 

- Individuális individuális/ 

kooperatív 

Individuális 

Stratégia hatása � � � � � 

Ökológiai célok - - - - (+) + + + 

Társadalmi 

legitimitás 

- - - +/- + + + 

Versenystratégi-

ai célok 

-(+) -(+) +(- -) -(+) + +(-) 

(Magyarázat: +: átlagon felüli, -: átlagon aluli, o: átlagos)  

Forrás: (Meffert 1992:145) 
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Az ellenálló stratégiák az ökoorientált alkalmazkodási intenzitás szerint 

passzívak, mialatt a társadalmi és piaci környezetvédelmi követelményekkel 

szembeállnak az egyensúly megtartása érdekében. Rendszerint az ellenálló stratégiák 

gyakorlati reakciók az éppen kifejezett környezetvédelmi követelményekre, például 

polgári kezdeményezésekre. Egy szigorító környezetvédelmi törvénnyel szemben 

akkor lehetnek hatékonyak, ha azel�tt kerülnek bevezetésre, amikor a konkrét 

környezeti törvények változtatása várható, hogy ezáltal a megkövetelt 

környezetvédelmi normák alacsonyabb szintjét elérhessék.  

Általában védekezésre használják, mint „politikai stratégiát” a társadalmi 

környezetvédelmi igények ellen, kollektíven más érintett vállalatokkal együtt. 

Rendszerint az ellenálló stratégiák olyan ökológiai célok elérésére szolgálnak, amelyek 

a környezetterhelés csökkentése és elkerülése ellen irányulnak, ezért hosszú távon a 

vállalt társadalmi legitimitását veszélyeztetik. 

Az ellenálló stratégiákkal szemben a passzivitás lényegében „nem-magatartás”, 

amely a környezeti problémák figyelmen kívül hagyásával jellemezhet�. Az aktív 

ellenálló stratégiával szemben a vállalat legitimitását nem veszélyezteti annyira, mivel 

a társadalmi környezet számára, az ökológiai követelések ellen nem nyíltan lép fel. A 

vállalat a stratégiai alternatívák keretében nem lát megfelel� alkalmazkodási 

lehet�séget a meglév� környezeti problémához, ezért inkább megpróbálja magát 

kivonni az er�söd� környezetvédelmi igények alól. 

A visszahúzódás, mint üzemi szint� stratégia értelmezhet�. Például a vállalat a 

környezetterhel� vállalati funkciókat (gyártás, újrahasznosítás) külföldre helyezi át, 

ezáltal éri el a környezeti el�írások által megengedett szennyezési szintet. Valójában 

nem történik környezetterhelés-csökkentés, csupán területi áthelyezése valósul meg. A 

környezetvédelmi csoportok er�söd� nemzetközi fellépése az ilyen stratégiát folytató 

vállalat legitimitását veszélyezteti. 

Az ökoorientált alkalmazkodó stratégia esetében a törvényi el�írásokkal 

kapcsolatos vállalati reakciók környezetvédelmi követelményeket is figyelembe 

vesznek. Mindazonáltal csupán eleget tesznek a környezetvédelmi követeléseknek 

anélkül, hogy a környezetvédelem esélyeit innovatív módon segítenék. A küls� 

kényszerb�l adódó alkalmazkodás az aktuális környezeti probléma megoldására az 

egyes vállalati területeken mindenkor izoláltan és reaktív módon valósul meg. Az 
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alkalmazkodó stratégia lehet egyéni vállalati stratégia, de akár egy egész ágazat 

magatartását is jellemezheti. 

Ezzel ellentétben az innovációs bázisstratégia magába foglalja, hogy a vállalat 

a társadalmi és piaci környezetvédelmi követelésekt�l függetlenül, behatárolja az 

ökológiai problémákat és egy minden vállalati területre kiterjed� innovatív stratégiát 

alkalmaz. 

 

5.3.1.3. A kódolás 

 

A modellben a következ� fontos lépés a különböz� típusú és mértékegység� 

stratégiai és technológiai tényez�k egységesítése, vagyis a kódolás. A genetikus 

algoritmusok alapvet� tulajdonsága, hogy a populáció egyedeinek tulajdonságait, 

illetve kromoszómáit általában bináris módon, bináris vektorokban tárolják1. A 

hagyományos jelöléssel egy vektort, vagyis kromoszómát a következ�képpen adjuk 

meg: x = <x1, x2,…, xn>. Általában a kromoszóma egyedülálló elemét nevezzük 

génnek, de el�fordul, hogy adott hosszúságú kromoszómarész szükséges egy adott 

tulajdonság kódolására. Például az x =<1,0,1,1,0,0,1> egy kromoszóma, ahol a 

második, az ötödik és a hatodik gén allélja (értéke) 0, a többinek 1, egy másik 

kromoszóma y = <<0,1,1>,0> két génb�l áll. Az els� gén alléja <0,1,1>, a másiké 0.  

A kódolás két típusát használják: a hagyományos és a Gray-kódolást. A 

kódolásnál figyelembe kell venni a különböz� mértékegységek szinkronba hozatalát. 

Ha az elemzésünkhöz, illetve a cél- vagy/és fitneszfüggvényünkhöz csak egy adott 

tényez� megléte, vagy nemléte szükséges inputként, akkor egyszer�en az igen/nem, 

vagyis bináris kódolásban a 1/0 szükséges. Ha viszont egy kvantitatív értéket kell 

kódolnunk, akkor választhatjuk a hagyományos, vagy a Gray-kódot. 

A bináris kódolásnak természetesen vannak el�nyei és hátrányai. El�nye, hogy 

a mai adatfeldolgozó eszközök általában ezt támogatják, valamint nagyszámú 

populációk esetében az egyedek jellemz�i tömör, egységes formában dolgozhatók fel. 

Hátránya, hogy a kódolt tényez�k súlya függ a kromoszómában elfoglalt pozíciótól (a 

kód elején álló pozíciók súlya nagyobb, mint a hátrébb találhatóké). 

                                                           
1 A bináris kódokon kívül egyszer�en használhatunk egész számokat, lebeg�pontos számokat, vagy 
többdimenziós kromoszómát is (Álmos és mtsai 2002:81). 
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A hagyományos bináris kódolás egyes hátrányait kiküszöbölni próbáló speciális 

kódolási módszer az említett Gray-kódolás. A 8. táblázatban láthatjuk a különböz� 

decimális számok bináris, illetve Gray-kódját. 

 

8. táblázat: A bináris és a Gray-kód összehasonlítása 

 

Decimál Bináris kód D Gray-kód D 

0 000 --- 000 --- 

1 001 1 001 1 

2 010 2 011 1 

3 011 1 010 1 

4 100 3 110 1 

Forrás: Schöneburg (1994:194)  

 

A kódok összehasonlítására a Hamming-eltérést (D) használjuk. Ez a mér�szám 

azt mutatja meg, hány számjegyet kell invertálnunk ahhoz, hogy az egyik bináris 

kódból megkapjuk a másikat. Láthatjuk az ábrából, hogy ez az érték a Gray-kód esetén 

egyenletes, viszont a hagyományos bináris kód esetén lépésr�l lépésre változik. 

Nézzünk meg egy egyszer� példát:  

Legyen a decimálszám=105, a kódolás után a 4. helyen mutáció: 

hagyományos bináris kód: 1101001�1100001 (visszakódolva = 97, eltérés 8); 

Gray-kód: 1011101�1010101 (visszakódolva = 102, eltérés 3). 

Láthatjuk, hogy a mutáció a Gray-kód esetén kisebb eltéréshez vezetett. Meg kell 

jegyeznünk, hogy ez az esetek nagyrészében valóban így adódik, de van olyan 

decimálszám, amelynél a Gray-kód esetén nagyobb az eltérés. 

A két kódolás közötti különbség közgazdasági jelent�sége alapvet�en a mutáció 

miatt válik lényegessé. A Gray-kód esetén egy mutáció általában kisebb jelent�séggel 

bír, mint a hagyományos kódolás esetén. Ez azt jelenti, hogy a véletlenszer� mutáció 

(például mások stratégiájának hibás imitálása, vagy nem tökéletes informáltság) 

esetén kisebb a torzítás, viszont irányított mutáció (tudatos technológiaváltás) esetén 

lehet, hogy nem hozza meg a várt eredményt. El�nye és hátránya is lehet a Gray-

kódolásnak. A legpontosabban akkor m�ködik a kódolás, ha tényez�nként választjuk 
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meg a módszert. Általában, de ebb�l kifolyólag is fontos a génhatárok pontos ismerete, 

behatárolása. Pontosan tudnunk kell egy adott gén (egy tényez�ért felel�s bitcsoport) 

pozícióját, mert ellenkez� esetben a célfüggvénybe való behelyettesítésénél teljesen 

rossz végeredményhez jutunk. 

Ha az összes lehetséges stratégiavariációt bekódoltuk, akkor megkapjuk a 

lehetséges vállalati stratégiák kódolt formáit, a kromoszómákat, melyek már 

egységesen szelektálhatók, rekombinálhatók és mutálhatók.  

 

5.3.1.4. A célfüggvény 

 

A kiindulási populáció meghatározásának következ� lépésénél a lehetséges 

stratégiavariációkat értékeljük, vagyis, megvizsgáljuk, mekkora szennyezést 

jelentenek a különböz� stratégiai lehet�ségek. Ezt a célfüggvény segítségével tehetjük 

meg. Modellünkben a célfüggvény az összetett környezetreleváns vállalati 

stratégiaelemek alapján meghatároz egy szennyezési szintet, amely a genetikus 

algoritmusok terminológiáját használva a genotípus fenotípusát jelenti. 

A modellben szükséges a cél- és a fitneszfüggvény különválasztása, mert a 

genetikus algoritmusok esetében különbséget tehetünk, illetve kell tennünk, az egyed 

szaporodási esélye és sikeressége között. A genetikus algoritmusok célfüggvénye adott 

egyed sikerességét méri az optimalizálandó cél tekintetében, míg a fitneszfüggvény az 

egyed szaporodási esélyeit értékeli.1 Az egyszer� genetikus algoritmus modellekben 

általában a két tényez�t azonosnak tekintik, vagy azt feltételezik, hogy egy 

kromoszóma sikeressége és szaporodási esélye között egyenes arányosság van. 

Azonban az optimalizálási feladattól is függ, hogy valóban az optimumnak leginkább 

megfelel� egyednek van-e a legnagyobb esélye a replikációra is. Az, hogy milyen 

alakú a genetikus algoritmus cél és fitneszfüggvénye, teljesen a megoldandó 

problémától függ, tehát természetesen nem létezik általános szabály, amely azt el�re 

meghatározná. 

Arifovic (1994) és Birchenhall (1995) bemutatott modelljeiben láthattuk, hogy a 

                                                           
1 Modellünkben a célunk - amit a célfüggvénynek reprezentálnia kell - a környezetterhelés meghatározása, 
illetve csökkentése. A vállalat mozgatórugója azonban az összetett vállalati célrendszer, amit a fitneszfüggvény 
reprezentál. 
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gazdasági folyamatok modellezésénél nem különböztették meg a cél- és 

fitneszfüggvényt. Biztosan hibáznánk, ha a mi szituációnkban azt feltételeznénk a 

modellezni kívánt vállalatról, hogy egyedüli, alapvet� célja, a környezetterhelés 

csökkentése. Ezt elméletileg csak akkor fogadhatnánk el egyedüli célként, ha a 

vállalati célrendszer többi eleme alapvet�en nem szenvedne hátrányt emiatt. 

Konkrétan, ha a versenyképesség, hosszútávú nyereségmaximalizálás, termelékenység, 

stb. nem csorbulna, vagyis ezek állandósága mellett tudnánk a szennyezés mértékét 

csökkenteni. Ez a küls� körülmények változása nélkül ritkán képzelhet� el. 

Természetesen ez a feltétel nagymértékben behatárolná a szóba jöhet� stratégiák körét 

is. Magát a szennyezést több stratégiai tényez� is befolyásolja, ezért az egyetlen célt 

megfogalmazó függvényünk több tényez�t (a stratégia aktuális elemeit) kell, hogy 

inputként kezeljen.  

Összefoglalva tehát, arra a következtetésre jutottunk, hogy a releváns 

modellben meg kell különböztetni a cél- és fitneszfüggvényt. Ennek oka, hogy a 

valóságban a vállalat nem egy domináns cél alapján hozza döntéseit, hanem egy 

összetett célrendszerrel rendelkezik.  Továbbá a vállalattal – a piacon és piacon kívül - 

kapcsolatban állók a környezetterhelés csökkentését általában automatikusan nem 

honorálják, aminek következtében a vállalati célrendszerben a környezetvédelem nem 

foglal el központi helyet. Ezért szétválik a vállalati stratégia – célfüggvüggvény 

alapján meghatározott - sikeressége és életképessége. 

 

5.3.2. Az alapmodell kiválasztása 

 

A genetikus folyamatok futtatása el�tt – alapvet�en a kiválasztás és a szelekció 

miatt - el kell döntenünk, melyik genetikus algoritmus modellt választjuk. Tehát meg 

kell határoznunk, hogy egy szelekciós lépéssel az összes szül�t lecseréljük új utóddal 

(kanonikus genetikus algoritmus), vagy csak néhányat (steady-state genetikus 

algoritmus). A döntést az aktuális optimalizálási probléma megismerése alapján tudjuk 

meghozni. Természetesen mindkét módszernek megvan az el�nye és hátránya: 

• Ha az összes szül�t kicseréljük, potenciálisan bekövetkezhet, hogy a populáció 

legjobb egyede elvész. Viszont ez a típusú algoritmus sohasem kerül abba a 

helyzetbe, hogy csak néhány jó egyed koncentrálódik a populációban (csökken 
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a populáció diverzitása), ezáltal lesz�kül az optimalizálási szempontból 

átvizsgálható tér, vagyis a rendszer egy lokális optimumban marad, és képtelen 

bel�le elmozdulni.  

• Ha nem történik meg a szül�k teljes kör� cseréje, akkor éppen fordítva 

alakulhat a helyzet. A populáció er�sen konvergál az optimumhoz, mivel 

egynéhány egyed sokkal sikeresebb a többinél, és így az esetlegesen jobb 

állapotot sohasem éri el a populáció. Ellenben a legjobb egyed nem vész el, így 

a populáció átlagos min�sége nem csökken.  

A steady-state genetikus algoritmus esetében a generációváltás egyszer�bb, mert csak 

néhány egyed – általában az alacsony fitneszértékekkel rendelkez�k – cserél�dnek, 

ami természetesen azt az el�nyt rejti magában, hogy a sikeres egyedek (jó 

megoldások) tendenciálisan hosszabb ideig a populációban maradnak. Ez a 

cserefolyamat hasonlóan zajlik, mint a kanonikus genetikus algoritmusnál: az utódok 

létrehozásához véletlenszer�en kiválasztásra kerül szül�nek két egyed a populációból. 

Ezután másolat készül róluk, majd ezek rekombinálódnak. Majd sor kerül a mutációra 

és az újonnan kialakult egyedek a célfüggvény segítségével értékelésre kerülnek. 

Amennyiben két azonos érték� egyed keletkezik, akkor az egyiket elimináljuk a 

populációból. Ezt a speciális szelekciós folyamatot addig ismételjük meg, ameddig q 

mennyiség� utódot nem alkottunk. Ekkor q mennyiség� korábbi egyedet – a legtöbbet 

az alacsony fitneszérték�ek közül – lecserélünk új egyedekkel (Álmos és mtsai 

2002:101). 

A steady-state genetikus algoritmus esetén nagyobb lehet a mutáció és a 

rekombináció aránya, mivel éppen az el�bb említett generációváltó stratégia által a 

sikeres egyedek védve vannak a populációban. Ezáltal az algoritmus er�teljesebben 

optimalizáló jelleggel rendelkezik. A steady-state genetikus algoritmus nem alkalmas 

viszont olyan optimálási problémák megoldásánál, ahol sztochasztikus módon 

kerülnek kiértékelésre az egyedek, mert fennáll a veszélye annak, hogy a rosszabb 

egyedek - éppen a sztochasztikus befolyás miatt - az értékeléskor véletlenszer�en 

ralatívan magas fitneszértékeket kapnak. Ezek a tulajdonképpen „rossz” egyedek, a 

szelekciós stratégia miatt, jogtalanul, hosszabb ideig a populációban maradnak. 

A kanonikus genetikus algoritmust modellünkben akkor érdemes használni, ha a 

szennyezés nagymértékben nem veszélyes és célunk a lassú, de hosszútávú 
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szennyezéscsökkentés. Ellenkez� esetben, ha a modellezett vállalat veszélyes 

hulladékot termel, amit gyorsan és nagymértékben szeretnénk csökkenteni, akkor a 

steady-state genetikus algoritmust érdemes használnunk. Az is fontos kérdés lehet a 

modellünkben, ha a második variációt választjuk, hogy hány darab szül�i 

kromoszómát szüntessünk meg (legrosszabb n darab törlése). A darabszámot az el�bb 

említett célok határozzák meg. Minél veszélyesebb és több hulladék keletkezik, annál 

kevesebb kromoszómát kell eliminálnunk. 

A genetikus algoritmusok, így modellünk sikeréhez is fontos, hogy a populáció 

egyedeit sokáig jellemezze a diverzitás, ami a rekombináció, és a változó 

viszonyokhoz való alkalmazkodás hatékonyságát nagymértékben meghatározza. Ezt a 

heterogenitást, változatosságot a genetikus algoritmus technikák is támogatják, 

méghozzá úgy, hogy a természetes ökológiai rendszerekben megtalálható, az 

együttélési kapcsolatokból származó genetikai eltéréseket különböz� eljárásokkal 

fenntartják. 

Az úgynevezett crowding-operátor alapötlete az, hogy egy egyedet mindig a 

hozzá leginkább hasonlóval helyettesítjük. Ezzel a technikával meg lehet akadályozni, 

hogy a populáció túl homogénné váljon. Az algoritmus folyamata a következ�: minden 

egyed a replikációra kijelölt állományba kerül, ahonnan véletlenszer�en kiválasztunk 

két szül�t. Ezután következik a már megismert hagyományos rekombináció és 

mutáció, majd az utódok fitneszértéke kerül meghatározásra. Minden szül� a hozzá 

leginkább hasonlító utódjával képez egy párt, és a pár azon tagja kerül a következ� 

populációba, amelynek nagyobb a fitneszértéke. Ennek a módszernek fontos kérdése a 

hasonlóság mérése. A hasonlóságot a genotípus és a fenotípus szerint is 

megállapíthatjuk.1  

 

5.3.3. Genetikus m�veletek a modellben 

 

A 15. ábrán láthatjuk az elképzelt genetikus algoritmus modellt. Alapjában véve 

a modell a már megismert operátorok (szelekció, rekombináció, mutáció) alapján 

m�ködik.  

                                                           
1 A genotípusok közötti mérésre a Hamming-féle eltérés alkalmas, a fenotípusok hasonlóságának 
összehasonlítására pedig a jól ismert euklidészi távolság a megfelel�. 



 
 

104 

15. ábra: A környezetorientált piaci modellezés genetikus algoritmus segítségével 
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Korábban bemutattuk a kiindulási populáció meghatározásának lépéseit. Az 

algoritmus célja – adott körülmények között – a vállalat szennyezésésének 

minimalizálása. A szennyezés mértékét generációról generációra (új stratégiai 

lehet�ség megjelenése esetén) meg kell határozni a célfüggvény segítségével. (Ezt a 

lépést a folyamatábrán a kiindulási populáció értékelése jelenti.) Ha az elvárt 

szennyezési szintet nem értük el, akkor következnek a genetikus m�veletek.  

Az új generáció egyedei a genetikus algoritmus folyamata során alakulnak ki. 

Els� lépés a szelekció, ahol a stratégiák a rátermettségük alapján kerülnek 

kiválasztásra. A stratégiák (egyedek) „fennmaradásának” esélyét a rátermettségük 

mértéke határozza. Ez a rátermettség a fitneszfüggvény segítségével határozható meg. 

A fitneszfüggvény meghatározásakor az összetett vállalati célrendszer összes elemét 

figyelembe kell venni. A kiválasztott stratégiák képezik az új variációk alapját. Az új 

stratégiák a rekombináció folyamán keletkeznek. Ezután a véletlenszer�, vagy tudatos 

mutáció során (korábban említettük, hogy mindkett� el�fordulhat a vállalati 

m�ködésben) kialakulnak a végleges stratégiavariációk. A valóságh� modellezéshez 

célszer� ezeket a variációkat megvizsgálni abból a szempontból, hogy az adott 

körülmények között valóban reálisak, vagyis megvalósíthatóak. Elképzelhet�, hogy a 

rekombináció és a mutáció során kialakulnak olyan stratégiai lehet�ségek, amelyek 

irreálisak, ezeket eliminálni kell a további folyamatból.  

Majd következik újra a stratégiák értékelése a célfüggvény segítségével. Ha a 

kívánt szennyezési szintet elértük, akkor vége a folyamatnak, ellenkez� esetben 

folytatódik az iteráció addig, ameddig rendszerünk meg nem felel a megszakítási 

feltételnek. 

A hatékony modellalkotás alapfeltétele, hogy részletesen megismerjük a 

szelekció, rekombináció és mutáció folyamatait, fajtáit. A lehetséges 

algoritmustípusokból ki kell választani azokat, amelyek a modell sajátosságait 

figyelembe véve a legalkalmasabbak. 

Nissen (1997) és Schöneburg (1994) segítségével ismerkedünk meg a 

folyamatokkal, valamint a különböz� funkciókkal és tényez�kkel. Tanulmányozzuk, 

hogy a korábban megismert egyszer� algoritmusok mellett milyen egyéb variációk 

léteznek, valamint megvizsgáljuk, hogyan lehet a modellt mellékfeltételekkel 

kiegészíteni, illetve többváltozós fitneszfüggvény használatával értelmezni. 
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5.3.3.1. A fitneszfüggvény 

 

Mint korábban meghatároztuk - a vállalati célrendszerben a környezetvédelmi 

célok alárendelt szerepe miatt - nekünk is külön kell választani és külön, egymástól 

függetlenül kell meghatározni a cél- és fitneszfüggvényt. Modellünk célja a 

szennyezési szint meghatározása, ezért - mint korábban láttuk - a célfüggvény a 

megvalósítható stratégiákhoz rendeli hozzá a kibocsátott szennyez� anyagok 

mennyiségét. A megvalósítható vállalati stratégiák sikeressége nem csak a 

környezetbarát jellegt�l függ, s�t általában ez a jelleg nem dominál a stratégák 

preferálásakor. A stratégiaválasztást, úgy, mint a vállalati döntések egyik elemét, egy 

többtényez�s vállalati célrendszer határozza meg. Ennek ismeretében modellünkben a 

stratégiák túlélési esélyét reprezentáló fitneszfüggvény(ek) megalkotásánál az el�bb 

említetteket kell figyelembe venni.  

A fitneszfüggvény a modellben megjelen� vállalati stratégiák, termelési 

technológiák életképességét reprezentálja a vállalati célrendszer tényez�i alapján. A 

fitneszfüggvény, esetleg függvények megalkotására több lehet�ség nyílik. Mivel 

gyakran a többszörös céllal rendelkez� döntési problémák egyértelm� optimális 

megoldását nem tudjuk meghatározni, ezért néha szükséges a hatékony megoldások 

meghatározott halmazát kiszámítani, illetve behatárolni. Hatékony megoldásnak 

tekintjük ebben az esetben a paretoi optimális megoldást. A többcélú optimálási 

eljárások alapvet�en négy csoportba sorolhatók. 

Az aggregációs eljárás esetén, az egyedekre vonatkozóan, a különböz� 

célfüggvények megoldásának értékeit egy közös célfüggvény értékbe –esetleg a célok 

fontossága alapján súlyozva - aggregáljuk. Ekkor már az optimálási probléma 

egyfunkciós problémának tekinthet�, és általában egyetlen megoldást kapunk, és nem 

a különböz� célfüggvényeknek megfelel� paretoi optimális megoldások halmazát 

kapjuk. 

A változó célok elve alapján, vagyis ha több különböz� fitneszkritérium van, 

abban az esetben a szelekciót annyi lépésre bontjuk, ahány számú kritérium van. 

Minden egyes lépésben kiválasztunk a populációból egy ugyanakkora számú csoportot 

a replikációra kijelölt állományba, amelyek az adott fitneszkritérium szerint jó 

eredményekkel rendelkeznek. Ezáltal azok az egyedek, amelyek több célnak is jól 
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megfelelnek, nagyobb eséllyel szaporodnak. Ezután a kijelölt állományon 

végrehajtható a szelekció, a rekombináció és a mutáció. 

A hasonlóságon alapuló technikák esetében két egyedet véletlenszer�en 

kiválasztunk a populációból és a populáció egy szintén véletlenszer�en kiválasztott 

részhalmazával összehasonlítjuk. Ha az egyik egyed dominál (nagyobb a fitneszértéke) 

a részhalmazzal szemben, akkor az reprodukálható; ha mindkett� illetve egyik sem 

dominál, akkor egy speciális, úgynevezett sharing-operátor segítségével kerül az egyik 

kiválasztásra: az az egyed, amely „családjában” (a hozzá hasonló egyedek körében) 

kevesebb egyed található, az kerül a kett� közül reprodukcióra. 

A Pareto- bázisú optimálás a rangbázisú szelekcióra épül. A kevésbé domináns 

egyedek a legmagasabb rangszámot kapják és a lépésekben nem vesznek részt. A 

megmaradt részpopulációban megismételjük ezt a lépést mindaddig, amíg minden 

egyed kap egy rangszámot. Az azonos számmal rendelkez� egyedek esélye a 

szelekcióra megegyezik. A többcélú genetikus algoritmusok több paretoi optimumot 

adnak megoldásként, amelyek közül a sok befolyásoló tényez� miatt, nehéz a legjobb 

kiválasztása.  

Modellünkben a fitneszfüggvény meghatározásához a következ� lehet�ség 

nyílik: az összetett vállalati célrendszer elemeit a fontossági sorrendjük alapján 

súlyozva, elkészítünk egy aggregált fitneszfüggvényt. A fontossági sorrendet korábbi 

empirikus kutatások eredményeib�l, vagy elméleti síkon tudjuk meghatározni. 

Használhatunk százalékosan meghatározott, vagy rangsúlyokat, de az el�bbit 

pontosabbnak érezhetjük, mert statisztikai valószín�ségen alapul. Az aggregált 

fitneszfüggvényben a környezetvédelem általában kisebb súllyal szerepel, ezért ebben 

az esetben is szükség van környezetorientált mellékfeltételek meghatározására. A 

fitneszérték, vagyis egy stratégiai variáció további használatának esélye, ezért 

közvetlenül nem függ össze a stratégia környezetbarát jellegének er�sségével, a 

vállalat által jobban preferált célokkal áll inkább arányban. A fitneszfüggvény 

meghatározásakor támaszkodhatunk a hagyományos közgazdaságtanból megismert 

bevétel-, költség- és profitfüggvényekre, de azok kib�vítése szükséges a modell 

magyarázóerejének növelése érdekében. 

Mint megállapítottuk, a fitneszfüggvény pontos meghatározásához meg kell 

vizsgálni, hogy a környezetvédelem milyen fontos a vállalat számára, vagyis hol 
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helyezkedik el a vállalati célrendszerben. Ennek a vizsgálatnak a folyamatát tekintjük 

most át. 

 

5.3.3.1.1. A környezetvédelem jelent�sége a vállalati célrendszerben 

 

A vállalat ökoorientált elemzése során egyrészr�l fontos annak a megállapítása, 

hogy a környezetvédelem, mint vállalati cél, hogyan illeszthet� be a vállalat komplex 

célrendszerébe, másrészr�l pedig, a vállalat hagyományos elemzésének eredményei 

hogyan változnak akkor, ha az elemzést kib�vítjük környezetorientált aspektusokkal. 

A vállalatok célrendszerének különböz� elemzései a legfontosabb célokat 

nagyjából hasonlóan határolják be. A gyakorlatban lezajlott kutatások alapján a 

legfontosabb célok a következ�k (Meffert 1992:36): 

• versenyképesség biztosítása, 

• hosszútávú nyereségmaximalizálás, 

• termelékenység, 

• költségmegtakarítás, 

• foglalkoztatottak motiválása, 

• image növelés, 

• új piacok megnyitása, 

• környezetvédelem, 

• munkahelyek megtartása. 

Láthatjuk, hogy a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a 

környezetvédelem nem tartozik a legfontosabb vállalati célok közé. Ameddig a 

környezetvédelem konfliktusa fennáll a gazdasági célok némelyikével, addig a 

környezetvédelem terén csak a minimálisan el�írt követelményeket teljesítik a 

vállalatok. Ha a környezetbarát innováció összekapcsolódik a költségorientált 

célokkal, akkor lehet a környezetvédelem fontosabb célkit�zés. Annak felismerése, 

hogy a környezetorientáltság a vállalat számára el�nyöket jelenthet a piacon (meglév� 

környezetorientált piaci szegmens esetén) a versenytársakkal szemben, további 

elemzések feladata. 

Mint már említésre került az ökológiai és a gazdasági célok egyeztetése gondot 

okoz a vállalatok számára. Fontos annak a megállapítása, hogy az ökológiai 
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szempontok érvényesítése milyen hatással van a vállalati célrendszer egyes elemeire. 

Az itt következ� 16. ábrán egy empirikus kutatás eredményeit foglaljuk össze (Meffert 

1989). 

 

16. ábra: Ökológiai szempontok érvényesítésének hatása a vállalati célrendszerre 
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Forrás: saját ábrázolás Meffert (1989:25) alapján 

 

Az összefoglalásból megállapítható, hogy az ökológiai szempontok bevezetése 

a rövidtávú profitmaximalizálásra és a költségmegtakarításra van a legnagyobb negatív 

hatással. A termelés növelésére és a munkatársak megbecsülésére nincs mérvadó 

hatása. A további vállalati célokra pedig eltér� mértékben, de pozitív hatással van. 

Tehát az ökológiai célok bevezetése során nagy figyelmet kell fordítani a bevezetés 

által szerezhet� el�nyök és hátrányok optimalizálására. Ez lényegében a piaci-, a 

versenyel�nyök és a nyereségnövekedés közötti harmónia megteremtését jelenti. A 

vállalat számára nagyon fontos, hogy felismerje a környezetvédelmet mint 
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versenytényez�t. 

 

5.3.3.2. Szelekció 

 

Modellünkben szelekció alatt azt a választási folyamatot értjük, amely a 

környezetorientált vállalati stratégiák közül - a vállalati küls� és bels� tényez�k által 

meghatározott feltételekhez történ� megfelelés alapján - kiválasztja a további 

alkalmazásra alkalmasakat. A feltételek által meghatároztott jósági függvény, a 

fitneszfüggvény az, amely megadja az adott stratégia esélyét a szelekcióra, vagyis a 

kés�bbi felhasználásra. A stratégiák értékelése a relatív fitneszérték alapján történik. 

A szelekció folyamata szelekciós és kiválasztási algoritmusra osztható fel. A 

szelekciós algoritmus hozzárendel minden egyedhez egy replikációs valószín�ségi 

értéket. Ez alapján meghatározhatunk egy összértéket: E(I)=n*pS(I), ahol n a populáció 

egyedszáma és pS(I) az érintett egyed szelekciós valószín�sége. E(I) megadja az 

egyedek tervezett másolási számát az úgynevezett replikációra kijelölt állományban. A 

tervezett szó arra utal, hogy a tényleges másolási szám a kiválasztási algoritmus során 

kerül meghatározásra. 

 

5.3.3.2.1. Szelekciós algoritmusok 

 

Általánosan használt szelekciós algoritmus a fitneszarányos szelekció, ahol a 

pS(I) közvetlenül arányos a mindenkori kromoszóma fitneszértékével: 
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Az említett módszer alternatívája a rang- és a versenybázisú szelekció. Azért 

alakultak ki ezek az alternatív módszerek, mivel a fitneszarányos szelekció viszonylag 

alacsony szelekciós nyomással1 rendelkezik. Minél nagyobb a szelekciós nyomás, 

annál er�sebben konvergál a populáció az optimumhoz, illetve annál gyorsabban ér el 

egy lokális optimumot. A szelekciós nyomást a generációk azon számával 

                                                           
1 Szelekciós nyomás alatt azt a folyamatot értjük, amely során a fenotípusra ható szelekció, az örökletességet 
feltételezve, közvetett úton a genotípusokra is kifejti hatását, és végs� soron megváltoztatja egy tulajdonság 
eloszlási görbéjét a populációban (Vogel, Angermann 1992:499). 
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jellemezzük, amely ahhoz szükséges, hogy egy adott szelekciós algoritmussal egy 

olyan populációt generáljunk, amely x-1 számú másolatot tartalmaz a legjobb 

egyedb�l (természetesen x a populáció nagysága). 

A rangbázisú szelekció esetén nincs közvetlen kapcsolat a szelekciós 

valószín�ség és a fitneszérték között. Ehelyett a populáció egyedeit a fitneszérték 

szerint rangsoroljuk és ez alapján kapnak egy sorszámot. Innent�l kezdve a szelekciós 

valószín�ség a rangszámmal arányos. 

A versenybázisú szelekciós módszer a szelekciós és a kiválasztási algoritmust 

közösnek tekinti. Itt mindig z számú (2 ≤ z ≤ x) egyedet választunk ki a populációból 

azonos szelekciós valószín�ség mellett, ezeknek a fitneszértékét összehasonlítjuk és a 

legjobbat másoljuk a replikációra kijelölt állományba. Ezt a lépést n-szer 

megismételjük. A z tényez�n keresztül tudjuk a szelekciós nyomást közvetlenül 

szabályozni: minél nagyobb z értéke, annál nagyobb a szelekciós nyomás. A 

versenybázisú szelekciós eljárás mindenesetre magában hordozza azt a veszélyt, hogy 

extrém esetben n számú azonos egyedet választunk ki a replikációra kijelölt 

állományba. 

 

5.3.3.2.2. Kiválasztási algoritmusok 

 

A legáltalánosabban elterjedt kiválasztási algoritmus az úgynevezett rulett-

módszer. Úgy képzelhetjük el ezt a módszert, mint egy szerencsekereket, amely n 

számú részre van felosztva. A szeletek szélessége egyenesen arányos a hozzátartozó 

egyed szelekciós valószín�ségével. A kereket n-szer megforgatjuk és kiválasztjuk a 

szül�ket a következ� generációhoz. Természetesen egy egyednek annál nagyobb az 

esélye a többszöri kiválasztásra, minél nagyobb a fitneszértéke. Itt is, mint a 

versenybázisú szelekciós eljárásnál, fennáll annak a veszélye, hogy az összes 

kiválasztott egyed azonos lesz. Ennél az eljárásnál aránylag magas a tervezett és a 

tényleges kiválasztás közötti eltérés, mégis ez a legelterjedtebb eljárás. 

Az említett eltérés sokkal kisebb a sztochasztikus mintavételnél. 

Szemléltetésképpen ismét egy szerencsekerékb�l indulunk ki, mint a rulett-

módszernél. Itt is arányos a szelet szélessége a szelekciós valószín�séggel. Azonban 

ebben az esetben a kerék köré n számú mutatót helyezünk el (n az egyedszám).A 
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kereket csak egyszer forgatjuk meg, és az adott egyedet annyiszor választjunk ki a 

rekombinációra, ahány mutató az adott egyedre mutat. (17. ábra). Ez az eljárás kizárja, 

hogy csak egy egyed kerüljön be a kijelölt állományba. 

 

17. ábra: A sztochasztikus mintavétel folyamata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Nissen (1997:65) 

 

A genetikus algoritmus modellek egy része, a korábban említett módon 

különválasztja a szelekciós és kiválasztási folyamatokat. A szelekciós folyamatok 

alapja – függetlenül a különböz� típusoktól – a fitneszérték. Az el�bbi pontban 

leszögeztük, hogy a fitneszfüggvény nem áll kapcsolatban a környezetterheléssel. 

Ebb�l arra következtethetünk, hogy a szelekciós folyamat során nem élveznek el�nyt – 

tehát nem nagyobb az esélyük a szelekcióra –azok a variációk, amelyek 

környezetbarátabbak. Ez negatív hatással van a modellünk elvárt m�ködésére. Két 

lehet�ségünk van ebben az esetben: 

• Küls� beavatkozással megváltoztatjuk az extern tényez�ket (er�sebb és 

szigorúbb állami beavatkozás, beszállított nyersanyagok milyensége, stb.) 

annak érdekében, hogy a populáció genetikai diverzitása megváltozzon. Ezzel 

elérhetjük a rendszer elmozdulását az optimum irányába. 

• Belülr�l szabályozva, diszkriminatív módon növeljük a környezetbarát variációk 
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szelekciós valószín�ségét. Ezzel modellünk magyarázóereje ugyan csökken, de 

meg tudjuk határozni a minimális környezetterhelés potenciális nagyságát, 

viszonyítási alapot biztosítva a tényleges (lokális) és a globális optimum 

összehasonlítására. 

 

Korábban két kiválasztási algoritmust ismertünk meg, amely a szelekcióra 

kijelölt állományból kiválasztja a ténylegesen fennmaradó variációkat. Számunkra 

fontos, hogy megmaradjon a variációk sokszín�sége, diverzitása, mivel a gyorsan és 

gyakran változó gazdasági körülményekhez egy ilyen rendszer jobban tud 

alkalmazkodni. Környezeti szempontból is ez az állandóan változó gazdasági, 

társadalmi, jogi környezet jellemzi a gazdaságot. Gondoljunk csak a változó jogi 

el�írásokra, a társadalmi érdekvédelmi csoportok növekv� nyomására, valamint a 

korszer�söd� alapanyagokra és termelési technológiákra. 

Ezek alapján a sztochasztikus mintavétel az elterjedtebb rulett-módszernél 

jobban igazodik a modellünkbe, mert ott kizárt, hogy egy variáció nagyon sokszor, 

akár egyedüliként jelenjen meg a kiválasztott állományban, ezáltal is biztosítva a 

rendszer diverzitását. 

 

5.3.3.3. Rekombináció 

 

Talán a genetikus algoritmusok legfontosabb lépése a rekombináció. A 

rekombináció operátora meghatározza azt a módszert, amellyel egy új egyed két vagy 

több régi kromoszómából, vagyis a szül�k kromoszómáiból, képz�dhet. A szül�k a 

replikációra kijelölt állományból kerülnek kiválasztásra. A rekombináció esetünkben a 

lehetséges környezetreleváns stratégiák elemeinek kombinálását, összehangolását 

jelenti, azzal a céllal, hogy így egy új, az elvárásoknak jobban megfelel� stratégia 

kerüljön bevezetésre. 

A kétszül�s rekombinációból indulunk ki, a többszül�s rekombináció ugyanis 

sokkal kisebb jelent�séggel bír. Azt, hogy két szül� között ténylegesen kialakul-e 

rekombináció, a rekombinációs valószín�ségi mutató (pc) határozza meg. Ha ez az 

érték például 0,6, akkor ez azt jelenti, hogy valószín�bb a rekombináció 

bekövetkezése, mint sem. A gyakorlatban kiválasztunk egy véletlenszer� számot 0 és 
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1 között, és összehasonlítjuk a rekombinációs valószín�séggel. Ha a kiválasztott szám 

nagyobb, mint pc, akkor megtörténik a rekombináció, ellenkez� esetben a szül�i 

kromoszómák változtatás nélkül a következ� evolúciós lépésbe, a mutációs folyamatba 

kerülnek. Ezt a logikai menetet az összes rekombinációtípus követi, eltérés magában a 

rekombinációban van. 

 

5.3.3.3.1. Egypontos rekombináció 

 

E típus alapján el�ször is kiválasztunk egy rekombinációs pontot 1 és L-1 

között (L a kromoszóma hossza), így meghatározzuk azt a pontot - két gén 

határvonalát -, amelyt�l az egyik szül� esetén a jobbra es� gének az els�, a balra es� 

gének a második utódba kerülnek, a másik szül� esetén pedig éppen fordítva történik a 

gének elosztása.  

 

5.3.3.3.2. N-pontos rekombináció 

 

Az n-pontos rekombináció az elvét tekintve pontosan úgy zajlik le mint az 

egypontos rekombináció, azzal a kivétellel, hogy egy kiválasztott pont helyett n pontot 

választunk ki a kromoszómatöréshez ( 18.ábra). 

 

18. ábra: Az n-pontos rekombináció folyamata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Nissen (1997:53) 

 

 
 1. 2. 3. 4. 5. 
1. szül� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
          
2. szül� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
          
          
1. utód 1 1 0 0 0 1 0 0 1 
          
2. utód 0 0 1 1 1 0 1 1 0 
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5.3.3.3.3. Uniform rekombináció 

 

Az uniform rekombináció folyamán minden egyes gén esetén vizsgáljuk, hogy 

az kicserélésre kerüljön-e vagy sem. A döntés a következ�képpen történik: adott egy 

el�re meghatározott érték pux, és az egyes génekre jellemz� Uz (ahol z=1,2,…,L) érték. 

Ha pux> Uz , akkor a gén kicserélésre kerül, ellenkez� esetben nem (19. ábra). 

 

19. ábra: Uniform rekombináció 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Nissen (1997:54) 

 

5.3.3.3.4. Génkevert rekombináció 

 

A génkevert rekombináció az egy-, illetve n-pontos rekombináció 

továbbfejlesztett változata. Ebben az esetben az említett rekombinációs folyamatok 

további két lépéssel (keverés, visszakeverés) b�vülnek. Els� lépésként a megszámozott 

géneket összekeverjük, majd következik a már megismert egy-, illetve n-pontos 

rekombináció. Az utolsó lépés a gének sorrendjének visszaállítása (20. ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

1. szül� 0 0 1 1 1 1 
       
2. szül� 1 1 1 1 0 0 
       
csere igen igen nem igen nem igen 
       
1. utód 1 1 1 1 1 0 
       
2. utód 0 0 1 1 0 1 
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20. ábra: Génkevert rekombináció 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Nissen (1997:55)  

 

5.3.3.3.5. Diagonális rekombináció 

 

A diagonális rekombináció szintén az n-pontos rekombináció továbbfejlesztett 

változata. Azonban az eltérés most más szempontból történik a korábban megismert 

eljárásokhoz képest: Ebben az esetben a rekombináció csak több mint, két szül� 

esetében m�ködhet. A diagonális módszer -sajátossága miatt - i darab szül�b�l i 

mennyiség� utódot hoz létre. Ebb�l a szempontból ez a variáció nem a biológiai 

analógiát követi, mivel a természetben kevés példa található az ilyen szaporodásra. A 

folyamat els� lépése, hogy az i számú szül�i és a még „üres” utód kromoszómán 

kiválasztunk i-1 számú töréspontot. Ezután az alábbiak szerint „feltöltjük” az utód 

kromoszómákat: az els� utód az els� üres szakaszban az els� szül�i 

kromoszómaszakaszt örökli, a másodikban a második szül� második szakaszát, a 

harmadikban pedig a harmadik szül� harmadik szakaszát, majd a folyamat a leírtaknak 

megfelel�en folytatódik a második utóddal, stb ( 21. ábra). 

 

 
1 1 1 1 0 
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21. ábra: A diagonális rekombináció folyamata  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Nissen (1997:57) 

 

A genetikus algoritmusok legfontosabb és ezért legszélesebb spektrumát a 

különböz� rekombinációs eljárások nyújtják. A mi szempontunkból is a legfontosabb 

lépés, mert e folyamaton keresztül határozódik meg az új környezeti stratégiai 

variációk milyensége, vagyis, hogy milyen új elképzelések és ötletek valósulhatnak 

meg. A mi modellünkben a választásnál arra kell figyelemmel lenni, hogy az 

irányítottság, a biológiai rekombinációval ellentétben, bizonyos szintig megmaradjon 

a modellünkben. 

Ennek a feltételnek leginkább az uniform rekombináció felel meg, ahol minden 

egyes bit külön kerül felülvizsgálatra, és ezután döntünk, hogy a kiválasztott variációk 

tagjai kicserélésre kerülnek, vagy sem. Arra vigyázni kell a cserénél, hogy ne a 

legkisebb kromoszómaegységet, a biteket vegyük alapul, hanem a géneket (melyek egy 

stratégiai egységet jelentenek), mert különben a mutációhoz hasonló folyamat történik, 

amely kevésbé irányított, és végeredménye kevésbé kiszámítható. 

 

5.3.3.4. Mutáció 

 

A biológiai genetikus folyamatok gazdasági megfeleltetésekor a mutációt vagy 

a stratégiaelemek „szándékos” variációjaként, vagy a saját vagy a másolt stratégiákban 

 

1. szül� 1 1 1 1 1 1 1 
        
2. szül� 1 0 1 0 1 0 0 
        
3. szül� 0 1 0 1 0 1 1 
        
1. utód 1 1 1 0 0 1 1 
        
2. utód 1 0 0 1 1 1 1 
        
3. utód 0 1 1 1 1 0 0 
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elkövetett hibaként definiáltuk. Ebb�l következ�en, modellünkben mutáció alatt a 

környezetorientált vállalati stratégia elemének/elemeinek el�re tervezett 

megváltoztatását, vagy a stratégia végrehajtásánál fellép�, el�re nem tervezett 

változtatásokat, változásokat értjük. A szándékolt változtatást kiválthatja a hirtelen 

megváltozott küls� és bels� mikro- és makrokörnyezet hatására kialakult állapot, ami a 

környezetvédelem, mint vállalati cél, jelent�ségének megváltozásához vezet. Ekkor, a 

vállalat, például a rendelkezésre álló id� sz�kössége miatt, nem képes teljes 

stratégiájának átalakítására, csak egy, esetleg néhány elemének megváltoztatására 

(cs�végi technológia bevezetése, modernebb termelési eljárás). A nem szándékos 

módosulás az információáramlás és más vállalati folyamatok tökéletlenségéb�l, illetve 

más vállalat stratégiájának nem pontos imitálásából adódik. 

A mutáció szerepe a genetikus algoritmusokban els� pillantásra nem t�nik 

jelent�snek. Ugyanis az egyes bitek mutációs valószín�sége (pm) alacsony, általában 

0,01 és 0,001 között változik. Ennek ellenére - a biológiai evolúció folyamatát is 

megismerve - jelent�ségét nem szabad elhanyagolni. Alacsony mutációs valószín�ségi 

érték és relatív hosszú kromoszóma esetén a mutáció lényegében alig változtatja meg a 

kromoszóma értékét. Általában a mutációs valószín�ség génenként azonos, eltekintve 

a hagyományos bináris kód esetét�l, ahol a pozíciófügg� kódértékek ellensúlyozása 

érdekében eltér� az egyes gének mutációs valószín�ségi értéke. 

A mutáció jelent�sége abban rejlik, hogy egyrészt megakadályozza a populáció 

túl korai konvergenciáját egy lokális optimumhoz, másrészt pedig növeli a populáció 

inhomogén jellegét. Ezáltal bizonyos mértékig a korábban már megismert szelekciós 

nyomás ellen hat. Természetesen a mutáció pozitív hatása, hogy a stratégiavariációk 

sokszín�ségének fennmaradását el�segíti, és ezzel hozzájárul a globális optimumpont 

esetleges eléréséhez. 

A mutáció jelent�ségét, tehát a mi modellünkben sem szabad elhanyagolni. 

Magát a mutációt szándékos, vagy véletlenszer� folyamatnak egyaránt tekinthetjük. 

Természetesen nem mindig pozitív irányú a mutáció hatása, tehát nem feltétlenül n� az 

adott kromoszóma értéke a célfüggvény tekintetében, vagyis a környezetterhelés 

mértéke nem feltétlenül csökken a mutáció hatására. Ezt a véletlenszer� folyamatot - a 

gazdasági folyamatok irányított mivolta miatt – ha szükséges kontrolálni és 

szabályozni kell. 
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5.3.3.5. A genetikus algoritmus megszakításának feltétele 

 

A genetikus algoritmus folyamatának megszakítására több lehet�ség is van: 

El�re meghatározott lépésszám (generációváltás) után azt kell megvizsgálnunk, 

hogy a kiindulási populációhoz (stratégiavariációk) képest mennyit javult a populáció. 

Konkrét esetünkben ez azt jelenti, hogy van-e olyan stratégia, amellyel alacsonyabb 

szennyezési szintet érhetünk el. Ha igen, akkor meg kell vizsgálnunk, hogy a 

meghatározott feltételek mellett (persze csak akkor, ha ezt lépésenként nem 

ellen�riztük) a kapott stratégia kivitelezhet�-e, vagy sem. Ha nem, akkor a kiindulási 

feltételek (szelekciós, mutációs valószín�ségi érték, vagy a kiindulási populációt 

b�vít� küls� tényez�k) ésszer� megváltoztatásával újra futtatjuk a modellt. A bizonyos 

számú lépés után a folyamatot megszakító eljárást akkor érdemes használnunk, ha 

valamilyen id�beli korlát, a szennyezés nagysága vagy milyensége sürgeti a vállalatot 

környezetbarát stratégia bevezetésére. 

Egy el�re meghatározott szennyezési határérték elérése esetén: Természetesen 

az optimális állapot az lenne, ha a szennyezés értéke nulla lenne, ez azonban csak 

elméletileg lehetséges. Ezért kell a határérték meghatározása úgy, hogy az az 

el�írásoknak és elvárásoknak megfeleljen. Az is lehetséges, hogy nem alakul ki olyan 

stratégiageneráció, amely tartalmaz ilyen stratégiát. Ebben az esetben az el�z� pontban 

meghatározott módon kell eljárni. Ezt az eljárást, ellentétben az el�z�vel, akkor 

használhatjuk, ha számunkra a szennyezés csökkentés nem annyira sürget�, így esetleg 

az el�bbinél alacsonyabb szennyezési érték is elérhet�. 

 Az algoritmus leállítása függhet a populáció vagy a legjobb egyedének 

konvergenciájától is. A konvergenciát többféleképpen lehet definiálni. A bináris 

kromoszómák esetén például egy gén konvergál, ha az egész populációban az adott 

gén értéke például 95%-ban azonos; egy populáció konvergál, ha minden gén 

konvergál. Egy másik megoldás, ha a jelenlegi populáció átlagos, maximális 

fitneszértékét valamely régebbi populációéval hasonlítja össze az algoritmus. 
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5.4. A modell el�nyei 

 

A genetikus algoritmusokkal támogatott integrát környezet-gazdaságtani modell 

el�nyei a hagyományos vállalati el�rejelzési és optimalizálási modellekkel szemben az 

alábbiak szerint foglalható össze: 

1. A modell felépítéséb�l láthattuk, hogy az algoritmusban párhuzamosan több, a 

küls� és bels� gazdasági feltételeknek megfelel� környezetorientált vállalati 

stratégia található, vagyis nem egyetlen lehetséges stratégiát, hanem a lehetséges 

stratégiák halmazát tartja nyílván. Ez lehet�séget biztosít – az iterációs 

folyamatokon keresztül – új, a feltételekhe jobban alkalmazkodó stratégiavariációk 

kialakulásához. 

2. A modell számos stratégiát kezel egy id�ben, ezért több, közel optimális stratégiát 

adhat megoldásként. Mivel a genetikus m�veletek folyamatosan fenntartják a 

rendszer diverzitását, ezért a gyorsan változó feltételekhez alklmazkodni tud a 

modell. Mindig vannak stratégiák, amelyek az optimumpont körül fluktuálnak 

(nagyobb a hozzájuk rendelt környezetterhelés, tehát adott pillanatban nem 

optimálisak), amelyek kés�bb a mikro- és makrokörnyezeti változások mellett 

alkalmasabbak lehetnek az eddigieknél. A rendszer nem áll meg egy statikus 

optimumban, hanem dinamikusan változik. 

3. Az integrált környezet-gzdaságtani modell integrálja a környezetmenedzsment 

feladatait is, így a környezetreleváns döntéseket hatékonyabban támogatja. A 

környezetorientált vállalati stratégiák meghatározásánál a modell figyelembe veszi a 

vállalat küls� és bels� befolyásoló tényez�it, ezáltal az outputpiacon, az 

inputpiacon, az állami beavatkozásban és a piaci versenyben bekövetkez� 

változásokat is értelmezhetjük, ezzel segítve a különböz� szint� döntésel�készítést. 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A disszertáció során a kutatás három f� területre irányult: 

• a neoklasszikus módszertanra épül� hagyományos környezet-gazdaságtan 

elemzésére,  

• a biológia és a közgazdaságtan közötti kapcsolat vizsgálatára,  

• és a genetikus algoritmus környezet-gazdaságtani alkalmazására. 

 

A neoklasszikus környezet-gazdaságtan legjelent�sebb modelljeinek 

megismerése alapján levontuk azt a következtetést, hogy a gazdaság és az ökológia 

közötti ellentmondás leküzdésére egyel�re nincs hatékonyan használható közgazdasági 

eszköz. Mivel az emberiség a természet nélkül nem létezhet, viszont fordítva ez 

elképzelhet�, el kell vetnünk azt az elképzelést, hogy gazdaság els�bbséget élvez az 

ökológiával szemben. A gazdaságot kell hozzá igazítani a természeti környezet alkotta 

korlátokhoz. A hagyományos környezet-gazdaságtan kritikai elemzése alapján 

összességében elmondhatjuk, hogy a neoklasszikus környezet-gazdaságtani elmélet 

egyszer� modellek segítségével próbálja a komplex társadalmi, emberi és szervezeti 

magatartási formákat megmagyarázni. Ezek az egyszer� modellek azonban csak az 

alapvet� gazdasági folyamatok megértéséhez elegend�ek, azoknál bonyolultabb 

problémák kezelésekor korlátokba ütköznek. 

 

A módszertani hiányosságok és a modern közgazdaságtani irányvonalak 

jellemz�i alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a komplex, dinamikus 

gazdasági folyamatok leírásához a hagyományos köz- és környezet-gazdaságtani 

módszerek elégtelenek, a hiányosságok kiküszöbölésére az elméleti vizsgálódási 

szempontok transzdiszciplináris kiszélesítése szükséges. (T1) 

A transzdiszciplináris megközelítés a felmerül� feladatokat tudományos 

egységben vizsgálja, a diszciplínák közötti határokat átlépi és maga az egész tudomány 

is egységessé válik. Míg a hagyományos megközelítés esetén éles határok találhatók 

az egyes tudományágak között, a transzdiszciplináris megközelítés egyesíti az egyes 

tudományágak tudásanyagát, így a külön álló diszciplínák által megoldhatatlan 

problémákat is kezelhet�vé teszi. A transzdiszciplináris megközelítés hatékonyságát 
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igazolhatjuk a biológia és közgazdaságtan közötti kapcsolatok alapján. A 

kapcsolatkeresés legelterjedtebb formája az analógiák felkutatása. Elemzésünk során 

megállapítottuk, hogy a funkcionális és az evolúciós biológia folyamatai is, ha 

különböz� mértékben is, de hasonlóságot mutatnak bizonyos gazdasági folyamatokkal. 

A folyamatokban megtestesül� hasonlóságok lehet�séget adnak a közgazdaságtani 

elképzelések, modellezések transzdiszciplináris megújítására, ami új tudományos 

eredmények létrejöttének el�feltétele lehet. Ebb�l következtettünk arra, hogy a 

környezet-gazdaságtanban is szükséges a szemléletmód említett módon történ� 

megváltoztatása. 

 

A biológiai evolúció és a gazdasági fejl�dés alapvet� objektumai, folyamatai 

különböz� mértékben, de általában hasonlóságot mutatnak. Ennek alapján az a 

véleményünk, hogy a biológiai evolúció - megfelel� formális és verbális apparátus 

segítségével – modellezett lépései alkalmasak gazdasági folyamatok leírására. (T2) 

Bizonyításul meg kellett vizsgálni, milyen módszerek állnak rendelkezésre a 

biológiai evolúció folyamatainak modellezésére. A szakirodalomban el�forduló három 

alapvet� eljárás a genetikus algoritmus, a replikátordinamika és a szinergetika. A 

három módszer bemutatása és összehasonlítása után a következ�ket állapítottuk meg: 

mindhárom eljárás a biológiai evolúció dinamikus folyamatainak modellezésére tesz 

kísérletet, más és más matematikai eszközökkel. A genetikus algoritmus komplex, 

számítógéppel támogatott eszközrendszer (genetikai programozás), a 

replikátordinamika differenciálegyenletek, illetve játékelméleti modellek; a 

szinergetika pedig szintén differenciálegyenletek segítségével ábrázolja a dinamikus 

folyamatokat. Közülük a genetikai algoritmus kínál teljes, a biológiai evolúció 

alapvet� folyamatait egységben modellez� eljárást. 

Az eljárások jellemz�inek, matematikai módszereinek, lépéseinek elemzése 

alapján a következtetésünket igazoltnak tekinthetjük. 

 

A megismert eljárások közül, a dolgozat céljának leginkább megfelel�, 

genetikus algoritmus alkalmazhatóságáról megállapítottuk, hogy a valóságos 

gazdasági folyamatok - biológiai evolúció analógiájára épül� - modellezése 

genetikus algoritmusok segítségével elvégezhet�. (T3) 
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Ennek az igazolása érdekében megalkottunk egy olyan modellt, amely alkalmas 

egy adott vállalat, esetleg egy ágazat környezetterhelésének el�rejelzésére. 

A modell jellemz�i, valamint genetikus m�veleteinek sajátosságai a következ�kben 

foglalható össze: 

 

A genetikus algoritmusokkal modellezett integrált környezet-gazdaságtani modell az 

alapvet� genetikus folyamatokat és a környezetmenedzsment elemzéseit ötvözi. (T4) 

Az integrált környezetszempontú vállalati, piaci modellezés sikeressége – a genetikus 

m�veletek használata mellett - alapvet�en függ a befolyásoló tényez�k pontos és 

megfelel� súlyú meghatározásától. Ezeket a tényez�ket jól behatárolhatjuk, ha 

megvizsgáljuk a vállalat stakeholdereit, és kiemeljük azokat, amelyek az aktuális 

kérdésben meghatározó jelent�ség�ek. 

A vállalat viselkedését, amit alapvet�en a vállalati menedzsment alakít ki, a 

következ� küls� tényez�k befolyásolják: 

• versenytársak, 

• állami beavatkozás, ami a szabályozóeszközökben nyilvánul meg, 

• az értékesítési piac szerepl�i, a fogyasztók, 

• a termelési tényez�k piaca, vagyis a beszállítók. 

A kibocsátott szennyez�anyag mennyiségének modellezéséhez elemeznünk kell a 

felsorolt mikrokörnyezeti tényez�ket. Ugyanis ezek közösen határozzák meg azt, hogy 

a vállalat milyen érzékenységet mutat környezeti kérdésekben. Valamint vizsgálnunk 

kell a vállalati környezetmenedzsmentet, amelyben ténylegesen megnyilvánul az 

említett környezeti érzékenység, vagyis a vállalat magatartása. Ez a magatartás 

els�sorban a vállalati környezetorientált stratégiákban jelenik meg. 

 

Egypopulációs vagy többpopulációs algoritmus segítségével a környezetterhelés 

nagyságát meghatározhatjuk vállalati és összpiaci szinten is. Mindkét esetben alapvet� 

cél a környezetterhelés mértékének - adott körülmények közötti - hatékony 

modellezése. Genetikus algoritmusokkal történ� modellezésnél a genetikus m�veletek 

(szelekció, rekombináció, mutáció) egy és több vállalat elemzésére egyaránt 

alkalmazhatók. 

A vállalati szint� elemzés egypopulációs, a magasabb szinten történ� pedig 
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többpopulációs modell felállítását jelenti. (T5) Az egypopulációs modell esetében a 

genetikus algoritmus egyedeit, az adott pillanatban állandó, de folyamatosan változó 

mikro- és makrokörnyezet mellett megvalósítható környezetorientált vállalati 

magatartási lehet�ségek, stratégiák jelentik. A teljes populációt ezek összessége 

alkotja. A többpopulációs modellben két párhuzamosan futó genetikus algoritmust kell 

elképzelnünk. Az els�ben a vállalati szinten alkalmazott algoritmus alapján egyenként 

meghatározásra kerülnek a vállalatok által használt környezetorientált stratégiák és az 

ehhez tartozó környezetterhelések, amelyek a magasabb szinten futó algoritmus 

kiindulási populációját alkotják. A második, párhuzamos algoritmusnak a segítségével 

határozható meg az összes vállalat által kibocsátott szennyezés mértéke. 

 

A sz�kebben értelmezett genetikus algoritmus els� lépése a rendelkezésre álló 

információk reprezentálása, vagyis a kromoszómák kódolása. A kódolásnál 

figyelembe kell venni a különböz� mértékegységek szinkronba hozatalát. Ha az 

elemzésünkhöz csak egy adott tényez� megléte, vagy nemléte szükséges inputként, 

akkor egyszer�en az igen/nem, vagyis bináris kódolásban a 1/0 szükséges. Ha viszont 

kvantitatív értéket kell kódolnunk, akkor választhatjuk a hagyományos, illetve a Gray-

kódot. 

A genetikus algoritmusok esetében alkalmazott bináris kódolási módszerek 

közötti különbség a mutáció miatt válik lényegessé. A Gray-kódolás esetén a mutáció 

általában kisebb jelent�séggel bír, mint a hagyományos kódolás esetén. (T6) Ez azt 

jelenti, hogy a véletlenszer� mutáció (például mások stratégiájának hibás imitálása, 

vagy nem tökéletes informáltság) esetén kisebb a torzítás, viszont irányított mutáció 

(tudatos technológiaváltás) esetén lehet, hogy nem születik meg a várt eredmény. A 

modellben el�nye és hátránya is lehet a Gray-kódolásnak. Szerintünk a 

legpontosabban akkor m�ködik a kódolás, ha tényez�nként választjuk meg a módszert. 

Általában, és ebb�l kifolyólag is fontos a génhatárok pontos ismerete, behatárolása. 

Pontosan tudnunk kell egy adott gén (egy tényez�ért felel�s bitcsoport) pozícióját, 

mert ellenkez� esetben kés�bbi m�veleteknél teljesen rossz végeredményhez jutunk. 
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Az integrált környezet-gazdaságtani modellben szükség van a cél- és a 

fitneszfüggvény megkülönböztetésére, mert a vállalati stratégiaválasztás nem csak a 

környezetbarát jellegt�l függ, s�t általában nem ez a jelleg dominál a stratégák 

preferálásakor.(T7) A a genetikus algoritmusok esetében különbséget tehetünk, illetve 

kell tennünk az egyed szaporodási esélye és sikeressége között. A genetikus 

algoritmusok esetén a célfüggvény az adott egyed sikerességét méri az 

optimalizálandó cél tekintetében, míg a fitneszfüggvény az egyed szaporodási esélyeit 

értékeli. Mivel modellünk célja a szennyezési szint meghatározása, ezért a 

célfüggvény a megvalósítható stratégiákhoz rendeli hozzá a kibocsátott szennyez� 

anyagok mennyiségét. A megvalósítható vállalati stratégiák fennmaradása nem csak a 

környezetbarát jellegt�l függ, s�t általában ez a jelleg nem dominál a stratégák 

preferálásakor. A stratégiaválasztást, mint a vállalati döntések egyik elemét, egy 

többtényez�s vállalati célrendszer határozza meg. 

Modellünkben a célfüggvény az összetett környezetreleváns vállalati stratégiaelemek 

segítségével meghatároz egy szennyezési szintet, a genetikus algoritmusok 

terminológiáját használva, a genotípus fenotípusát határozza meg. A fitneszfüggvény a 

modellben megjelen� vállalati stratégiák, termelési technológiák „túlélését” 

reprezentálja a vállalati célrendszer tényez�i alapján. 

 

A genetikus algoritmus sorrendben els� m�velete a szelekció, melynek 

folyamán az algoritmus kiválasztja a szül�ket, akikt�l a genetikus m�veletek 

segítségével létrejönnek az utódok. Modellünkben szelekció alatt azt a választási 

folyamatot értjük, amely a környezetorientált vállalati stratégiák közül - a vállalati 

küls� és bels� tényez�k által meghatározott feltételekhez történ� megfelelés alapján - 

kiválasztja a további alkalmazásra megfelel�ket. A szelekciós m�velet valójában 

kiválasztási és szelekciós folyamatra bontható. A szelekciós folyamatok alapja a 

fitneszérték. Rögzítettük, hogy a fitneszfüggvény nem áll kapcsolatban a 

környezetterheléssel. Ebb�l arra következtetünk, hogy a szelekciós folyamat során nem 

élveznek el�nyt – tehát nem nagyobb az esélyük a szelekcióra – azok a variációk, 

amelyek környezetbarátabbak. Ez negatív hatással van a modellünk elvárt 

m�ködésére. E negatív hatás kiküszöbölésére két lehet�ség áll rendelkezésre:  

• küls� beavatkozással megváltoztatjuk az extern tényez�ket (er�sebb és 
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szigorúbb állami beavatkozás, beszállított nyersanyagok milyensége, stb.) 

annak érdekében, hogy a populáció genetikai diverzitása megváltozzon, és ezzel 

elérhetjük a rendszer elmozdulását az optimum irányába; 

• belülr�l szabályozva, diszkriminatív módon növeljük a környezetbarát variációk 

szelekciós valószín�ségét. Ezzel modellünk magyarázóereje ugyan csökken, de 

meg tudjuk határozni a minimális környezetterhelés potenciális nagyságát, 

viszonyítási alapot biztosítva a tényleges (egy lokális) és a globális optimum 

összehasonlítására. 

A kiválasztási m�veletnél számunkra az fontos, hogy megmaradjon a variációk 

sokszín�sége, diverzitása, mivel a gyorsan és gyakran változó gazdasági 

körülményekhez egy ilyen rendszer jobban tud alkalmazkodni. Márpedig ismeretes, 

hogy az állandóan változó társadalmi, jogi, és technológiai környezet jellemzi a 

gazdaságot. Gondoljunk csak a változó jogi el�írásokra, a társadalmi érdekvédelmi 

csoportok növekv� nyomására, vagy a korszer�söd� alapanyagokra és termelési 

technológiákra. 

Ezek alapján elmondhatjuk, hogy a kiválasztási eljárások közül a 

sztochasztikus mintavétel az elterjedtebb rulett-módszernél jobban igazodik a 

modellbe, mert kizárja, hogy egy stratégia nagyon sokszor, akár egyedüliként 

jelenjen meg a kiválasztott állományban, így biztosítja a rendszer diverzitását. (T8) 

 

A genetikus algoritmusok legfontosabb és ezért legszélesebb spektrumát a 

különböz� rekombinációs eljárások nyújtják. A mi szempontunkból is alapvet� lépés 

a rekombináció, mert ezen keresztül határozódik meg az új környezeti stratégiai 

variációk milyensége, vagyis, hogy milyen jelleg� új elképzelések és ötletek 

valósulnak meg. 

Véleményünk szerint a genetikus algoritmusok legfontosabb lépése a 

rekombináció. A rekombináció operátora meghatározza azt a módszert, amellyel egy 

új egyed két vagy több régi kromoszómából, vagyis a szül�k kromoszómáiból, 

képz�dhet. A szülök a replikációra kijelölt állományból kerülnek kiválasztásra. A 

rekombináció esetünkben a lehetséges környezetreleváns stratégiák elemeinek 

kombinálását, összehangolását jelenti azzal a céllal, hogy egy új, az elvárásoknak 

jobban megfelel� stratégia kerüljön bevezetésre. 
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A mi modellünkben a választásnál arra kell figyelemmel lenni, hogy az 

irányítottság, a biológiai rekombinációval ellentétben, bizonyos szintig megmaradjon 

a modellünkben. Genetikus algoritmusokkal történ� modellezésénél az uniform 

rekombináció alkalmas az irányított gazdasági folyamatok imitálására. (T9) Ennél 

az eljárásnál minden egyes bit külön kerül felülvizsgálatra, és csak azután döntünk, 

hogy a kiválasztott variációk tagjai kicserélésre kerülnek, vagy sem. Arra vigyázni kell 

a cserénél, hogy ne a legkisebb kromoszómaegységet, a biteket vegyük alapul, hanem 

a géneket (stratégiai egységeket), mert különben a mutációhoz hasonló folyamat 

történik, amely kevésbé irányított és végeredménye is kevésbé kiszámítható. 

 

A genetikus algoritmusok sorrendben harmadik m�velete a mutáció. Ennek 

során a kromoszóma egy véletlenszer�en kiválasztott helyén megváltozik az adott gén, 

vagy a gén egy elemének az értéke. 

A biológiai genetikus folyamatok gazdasági megfeleltetésekor a mutációt vagy 

a stratégiaelemek „szándékos” variációjaként, vagy a saját, vagy másolt stratégiákban 

elkövetett hibaként definiáltuk. Modellünkben mutáció alatt a környezetorientált 

vállalati stratégia elemének/elemeinek el�re tervezett megváltoztatását, vagy a 

stratégia végrehajtásánál fellép�, el�re nem tervezett változtatásokat, változásokat 

értjük. A szándékolt változtatást kiválthatja a hirtelen megváltozott küls� és bels� 

mikro- és makrokörnyezet hatására kialakult állapot, ami a környezetvédelem, mint 

vállalati cél, jelent�ségének megváltozásához vezethet. Ekkor, a vállalat, például a 

rendelkezésre álló id� rövidsége miatt, nem képes teljes stratégiájának átalakítására, 

csak egy, esetleg néhány elemének megváltoztatására. A nem szándékos módosulás az 

információáramlás és más vállalati folyamatok tökéletlenségéb�l, illetve más vállalat 

stratégiájának nem pontos imitálásából adódik. 

Szerintünk a mutáció jelent�sége abban rejlik, hogy megakadályozza a 

populáció túl korai konvergenciáját egy lokális optimumhoz és növeli a populáció 

inhomogén jellegét. Ezáltal, bizonyos mértékig a szelekciós nyomás ellen hat. Mivel a 

mutáció pozitív hatása, hogy a stratégiavariációk sokszín�ségének fennmaradását 

el�segíti, ezzel hozzájárul a globális optimumpont esetleges eléréséhez. 

Az integrált környezet-gazdaságtani modellben a mutáció szándékos, vagy 

véletlenszer� folyamatnak egyaránt tekinthet�, vagyis hatása sem a célfüggvény, 
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sem a fitneszfüggvény értékét automatikusan nem növeli. (T10) Ebb�l következik, 

hogy a környezetterhelés mértéke nem feltétlenül csökken a mutáció hatására. A 

véletlenszer� folyamatot - a gazdasági folyamatok irányított mivolta miatt – adott 

esetben kontrolálni és szabályozni kell. 

 

Mindezek alapján kimondtuk, hogy a dolgozatunkban leírt integrált környezet-

gazdaságtani genetikus algoritmus modell, a közgazdasági szempontok alapján 

meghatározott modelljellemz�k birtokában, a megfelel� formalizálás (genetikus 

programozás) után, alkalmas meghatározott gazdasági folyamatok vizsgálatára. 
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