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1. A kutatás jelent�sége, célja 
 
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 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. A környezeti problémák 
összetettsége, gazdasági, szociális, kulturális és más vonatkozásai miatt, az új 
közgazdasági illetve környezetgazdasági paradigma megszületéséhez új dialektikus 
szemléletmódra, úgynevezett transzdiszciplináris elemzésre van szükség. A 
transzdiszciplináris elemzés olyan párbeszédet jelent a különböz� tudományágak 
között, melynek alapja a módszertani pluralizmus. 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 (1890) a 19. század végén a közgazdaságtant 
egyenesen a biológia ágaként jellemezte. Mások éppen ellenkez�leg, a biológiát 
próbálták a közgazdaságtan ágaként értelmezni (Mohr 1990:209-219). 

 
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. 
 
2. A kutatás menete és módszere 
 
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. 

 
Az értekezés öt fejezetre tagolódik. A f� célkit�zéseket bemutató els� fejezet után a 
második fejezetben ismertetjük – szakirodalmi kutatás alapján - 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 
bemutatja azokat a biológiai hasonlóságokat, melyeket a további elemzésnél 
felhasználtunk. A negyedik fejezetben elemezzük a kiválasztott analógiákat, a 
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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 modellezett integrált környezet-gazdaságtani 
modell. 
 
A kutatás módszere alapvet�en a Babbie (1995:71) által meghatározott hagyományos 
deduktív tudományos kutatási elvet követi. Az említett modell 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. 

 
3. Új tudományos eredmények összefoglalása 
 
A kutatás során keletkezett új, vagy újszer� tudományos eredmények alapvet�en két 
kategóriába sorolhatók. Az els�be tartoznak a neoklasszikus környezet-gazdaságtan 
elemzéséb�l, a biológia és a közgazdaságtan kapcsolatának vizsgálatából, és a 
biológiai evolúció modellezési lehet�ségeinek összehasonlításából levont 
következtetések. A második kategóriába a konkrét modellalkotás során született 
eredmények tartoznak.  
 
3.1. A modellalkotást megel�z� kutatások eredményei 
 
T1. A komplex, dinamikus gazdasági folyamatok leírásához a hagyományos köz- 

és környezet-gazdaságtani módszerek elégtelenek, a hiányosságok 
kiküszöbölésére az elméleti vizsgálódási szempontok transzdiszciplináris 
kiszélesítése szükséges. 

 
A dolgozatban bemutatott legjelent�sebb környezet-gazdaságtani megközelítések 
(közjavak problémája, pigou-i adó, Coase-tétel, a természeti er�források optimális 
felhasználása, standard-preis elmélet) elemzése alapján 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 didaktikus 
természet�ek, lényegében csak a pozitivista normáknak felel meg. A felhasznált 
modellek pedig olyan elvi korlátokba ütköznek, amelyeket eddig a hagyományos 
közgazdaságtan, a folyamatos elméletfinomítás ellenére sem tudott meghaladni. 
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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 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 arra következtettünk, hogy a 
környezet-gazdaságtanban is szükséges a szemléletmód említett módon történ� 
megváltoztatása. 
 
T2. A biológiai evolúció - megfelel� formális és verbális apparátus segítségével - 

modellezett lépései alkalmasak gazdasági folyamatok leírására. 
 
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 dolgozatban 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. 
 
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.  
 
A biológia és a közgazdaságtan közös analógiáit vizsgálva, alapvet�en három típust 
tudunk megkülönböztetni (Birner 1996:30; Knogge, Knogge 2000:2-3): 

1. Hasonló elméleti viták feltárása a két tudományágban. 
2. A biológiai érvelés felhasználása a közgazdasági hipotézisek alátámasztása 

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

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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Ezen összefüggés alapján megállapítható, 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.  
 
T3. A valóságos gazdasági folyamatok - biológiai evolúció analógiájára épül� - 

modellezése genetikus algoritmusok segítségével elvégezhet�.  
 
A disszertációban bemutatásra került, mely módszerek állnak rendelkezésre a biológiai 
evolúció folyamatainak modellezésére. A szakirodalomban el�forduló három alapvet� 
eljárás a genetikus algoritmusok, 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 algoritmusok 
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 algoritmusok kínálnak teljes, a biológiai evolúció 
alapvet� folyamatait egységben modellez� eljárást. 
 
A genetikus algoritmusokat a Darwin-féle biológiai evolúció elve alapján vezetik le, az 
eljárás, egy lehetséges, többnyire véletlenszer�en kiválasztott állapotból 
(populációból) indul ki. Ebb�l a kezdeti generációból különböz� m�veletek során új 
generációk keletkeznek, és ezeket a generáló m�veleteket mindaddig folytatják, amíg 
megtalálják a feladat legjobbnak vélt megoldását. 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 fitneszfüggvény alapján. A rekombináció az utódok létrehozása során 
kicseréli a szül�k egyes kromoszómarészeit hasonlóan a természetbeni genetikai 
rekombinációhoz. A mutáció folyamata alatt véletlenszer�en megváltozik a 
kromoszómák néhány része. 
 
3.2. A genetikus algoritmusok alapján m�köd� integrált környezet-gazdaságtani 

modell jellemz�i 
 
Mint láthattuk 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 két diszciplínában felmerül� fogalmak 
párhuzamba állítása, és az analógizálhatóság fokának meghatározása volt. Ez alapján 
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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.  
 
T4. A genetikus algoritmusokkal modellezett integrált környezet-gazdaságtani 

modell az alapvet� genetikus folyamatokat és a környezetmenedzsment 
elemzéseit ötvözi. 

 
Az 1. ábrán láthatjuk a felállított genetikus algoritmus modellt. A modell az alapvet� 
genetikus operátorok (szelekció, rekombináció, mutáció) alapján m�ködik. Az 
algoritmus speciális célja – adott körülmények között – a vállalat szennyezésének 
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. 
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1. ábra: A környezetorientált piaci modellezés genetikus algoritmus segítségével 
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A korábban említett kiindulási populáció meghatározásának alapja az összes releváns 
vállalati „viselkedésmód” 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� és potenciális termelési technológiákat, valamint a rendelkezésre álló humán 
és reált�ke nagyságát. A környezetorientált vállalati tényez�k küls� tényez�kkel 
alkotott kapcsolatrendszerét, és a meghatározott stratégiákhoz rendelhet� 
környezetterhelés meghatározását a 2. ábra mutatja be. 
 

2. ábra: A kiindulási populáció meghatározása 
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T5. A vállalati szint� elemzés egypopulációs, a magasabb szinten történ�, pedig 
többpopulációs modell felállítását jelenti. 

 
Egypopulációs vagy többpopulációs algoritmusok 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. 
 
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. 
 
T6. 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. 

 
A sz�kebben értelmezett genetikus algoritmusok 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 kódolási módok összehasonlítására a Hamming-eltérést (D) használjuk. Ez a 
mér�szám azt mutatja meg, hány számjegyet kell megváloztatni ahhoz, hogy az egyik 
bináris kódból megkapjuk a másikat. Ez az érték a Gray-kód esetén egyenletes, viszont 
a hagyományos bináris kód esetén lépésr�l lépésre változik. 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 
tehát el�nye és hátránya is lehet a Gray-kódolásnak. Leszögezhet�, hogy 
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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T7. 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. 

 
Arifovic (1994) és Birchenhall (1995) korábban említett modelljeiben megfigyelhet�, 
hogy a 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. Mivel 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.  
 
Modellünk sajátossága miatt a genetikus algoritmusok esetében különbséget 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 genetikus algoritmusok terminológiáját használva, a genotípus 
fenotípusát határozza meg. A fitneszfüggvény a modellben megjelen� vállalati 
stratégiák, termelési technológiák életképességét reprezentálja a vállalati célrendszer 
tényez�i alapján. A stratégiaválasztást, mint a vállalati döntések egyik elemét, egy 
többtényez�s vállalati célrendszer határozza meg. 
 
Arra a következtetésre jutottunk, hogy a 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. 
 
T8. 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. 
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A genetikus algoritmusok sorrendben els� genetikai 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 speciálisan 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 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, ezért 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 kereket csak egyszer forgatjuk meg, 
és az adott egyedet annyiszor választjunk ki a rekombinációra, ahány mutató az adott 
egyedre mutat. Ez az eljárás kizárja, hogy csak egy egyed kerüljön be a kijelölt 
állományba. 
 
A modell szempontjából 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. 
 
A szelekciós folyamatok alapja a fitneszérték. Egy korábbi tézisben megállapítottuk, 
hogy a fitneszfüggvény nem áll szoros 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 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. 
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T9. Genetikus algoritmusokkal történ� modellezésénél az uniform rekombináció 
alkalmas az irányított gazdasági folyamatok imitálására. 

 
A genetikus algoritmusok legfontosabb és ezért legszélesebb spektrumát a különböz� 
rekombinációs eljárások nyújtják. 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 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. 
 
A rekombináció esetünkben a lehetséges környezetreleváns stratégiák elemeinek 
kombinálását, összehangolását jelenti azzal a céllal, hogy egy új, az elvárásoknak 
jobban megfelel� stratégia kerüljön bevezetésre. 
 
Az egypontos rekombináció 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.  
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 
Az uniform rekombináció folyamán minden egyes gén esetén vizsgáljuk, hogy az 
kicserélésre kerüljön-e vagy sem. 
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.  
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 gazdasági modellezésnél arra kell figyelni, hogy az irányítottság, a biológiai 
rekombinációval ellentétben, bizonyos szintig megmaradjon. 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. 
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T10. Az integrált környezet-gazdaságtani modellben a mutáció szándékos, vagy 
véletlenszer� folyamatnak egyaránt tekinthet�, vagyis hatása sem a 
célfüggvény, sem a fitneszfüggvény értékét automatikusan nem növeli. 

 
A genetikus algoritmusok harmadik genetikai 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, vagyis a környezetterhelés mértéke 
nem feltétlenül csökken a mutáció hatására. Annak ellenére, hogy a biológiai mutáció 
valószín�sége aránylag alacsony, jelent�ségét az evolúció során és a mi modellünkben 
sem szabad elhanyagolni. 
 
A genetikus algoritmusokban 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. 
 

* * * 
 
Összességében kimondhatjuk, hogy a dolgozatban felállított 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. 
 

4. A kutatás eredményeinek hasznosítása, további kutatási irányok 

 
A kutatás eredményei alapvet�en az oktatás, és további kutatások elvégzése után a 
gyakorlatban is hasznosíthatók. A kidolgozott modell integrálható - a reméljük egyre 
inkább transzdiszciplináris jelleget ölt� - közgazdasági, speciálisan környezet-
gazdaságtani oktatásba. A biológiai evolúció folyamatait modellez� genetikus 
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algoritmusok, a modelljellemz�k megfelel� átalakítása után más gazdasági folyamatok 
modellezésére is alkalmasak, így a közgazdasági oktatás egyéb területein is 
használhatók. 
 
A jelenlegi közgazdasági oktatás alapvet� hiányossága az elmélet és a gyakorlat között 
meglév� módszertani eltérések összehangolása. Az ilyen és ehhez hasonló integrált 
modellek segítségével ezek az eltérések áthidalhatók, így az elméleti modellek 
sikeresen alkalmazhatók a gyakorlatban is. 
 

Úgy t�nik a sokat sürgetett közgazdasági paradigmaváltás egyik alappillére a 
tudományterületek transzdiszciplináris összekapcsolása: A neoklasszikus 
közgazdaságtan ismert hiányosságai alapján indokoltnak látszik a közgazdaságtan 
módszertani felülvizsgálata. Ennek egyik módja lehet a transzdiszliplináris 
megközelítés. A transzdiszciplináris megközelítés egyesíti az egyes tudományágak 
tudásanyagát, így az az önálló diszciplínák által megoldhatatlan problémákat is 
leküzdhet�vé teszi.  
 
A dolgozatban elvégzett kutatás vertikálisan és horizontálisan is tovább folytatható. A 
vertikális irány egy, a genetikus programozás segítségével formalizált modell 
elkészítését, és számítógéppel támogatott futtatását jelenti. Így valós vállalatok, 
környezeti szempontból problémás piacok, iparágak vizsgálata is elvégezhet�, amely 
pontos választ ad a modell gyakorlati alkalmazásának lehet�ségeir�l és 
hatékonyságáról. A horizontális irány a genetikus algoritmusok alkalmazásának 
kiterjesztését jelenti más optimalizálni, modellezni kívánt gazdasági folyamatokra. 
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