nem igaz. Kóczy (2010, 2. példa) mutat egy olyan, egyszerű példát, ahol a taktikus manipuláció jobb
partnert eredményez (Dubins & Freedman, 1981).
Létezik-e olyan algoritmus, mely őszinteségre sarkall? Egyértelműen, hiszen az úgynevezett sorozatos
diktatúrában az egyik fél valamilyen sorrend szerint rendezve választ párt. Itt nem érdemes taktikázni. Ez az algoritmus ugyanakkor a másik fél preferenciáit figyelmen kívül hagyja és az eredmény nem
stabil.
Létezik-e olyan algoritmus, ami egyszerre őszinte és stabil? A válasz nemleges, de vannak bizonyos
pozitív részeredmények. Például leányvásár esetén a férfiak őszinték. Másrészt az iskolák, egyetemek
preferenciáit gyakran törvények rögzítik, így a jelentkezők oldaláról futtatott felvételi során egyszerre
teljesülhet a stabilitás és az őszinteség is.
Talán érdemes pár szóban kitérni a magyarországi felvételikre (Biró, 2008; Kóczy, 2010). Mind a közép- mind a felsőoktatási felvételire jellemző, hogy a felvételi pontszámok alapján történik. A pontszám-alapú, úgynevezett vonalhúzásos algoritmus nagyon hasonlít az eredeti Gale-Shapley algoritmushoz, de a pontegyezések miatt előfordulhat, hogy bár a keretszám még nem telt be, az utolsó
helyekre túl sok azonos pontszámú jelentkező lenne jogosult. Országonként eltér a holtversenyek
kezelése, nálunk ilyen esetben senkit sem vesznek fel. Hogy minél kevesebb hely maradjon betöltetlenül, az egyetemek gyakran utólag bővítik a keretszámot, újrafut az algoritmus és így tovább: elsősorban ennek köszönhető, hogy a ponthatárok csak hónapokkal az adatok feltöltése után kerülnek
kihirdetésre.
Sérti az őszinteséget a felsőoktatási felvételinél alkalmazott jelentkezési korlát. Jelenleg mindössze 5
jelentkezés adható be, így egy közepes várható pontszámmal rendelkező jelentkezőnek aligha érdeke
a legjobb szakok megjelölése. A legkisebb induló létszámok, illetve a kettős tanárszakok – elvileg – a
stabilitást rontják el (Biró, Fleiner, Irving, & Manlove, 2010). Míg ezeken aligha lehet segíteni, a jelentkezési korlátokat semmi sem indokolja.

3.3 Igazságos elosztások
Kiindulva abból, hogy az együttműködés értéket teremt, vagy legalábbis nem káros, szeretnénk meghatározni, hogy a közösen teremtett értékből hogyan részesülhetnek az egyes játékosok, vagy éppen,
hogy a közösen felmerülő költségekből kit, mennyi terhel. A legismertebb ilyen megközelítés a Shapley érték (Roth, 1988; Shapley, 1953), mely egyszerűsége és jó tulajdonságai miatt népszerű. Egy
mondatban összefoglalva a Shapley érték a játékosok átlagos vagy várható határhozzájárulása. Mit
jelent ez pontosan? A karakterisztikus függvény a játékosok minden csoportjára megad egy kifizetést,
a koalíció értékét. Most nézzük meg, hogyan jön létre a feltételezett együttműködés.
Kezdetben volt egy ötlete egy játékosnak. Az egyszerűség kedvéért tegyük fel, hogy ez az 1-es számú
játékos – ekkor az ötlet értéke 5. A semmihez képest pontosan ennyivel növelte az elérhető kifizetést, ennek a játékosnak ennyi jár. Amikor a 2. játékos is csatlakozott a projekthez, a csoport értéke 9
–re, azaz 9 − 5 = 4-gyel nőtt. Ez a 2. játékos határhozzájárulása, ennyivel növelte ő a kifizetést. Általánosan tegyük fel, hogy már létrejött az 𝑆 koalíció az első 𝑠 játékos együttműködésével. Ekkor szánja
rá magát 𝑠 + 1 is. Az ő határhozzájárulása azon két koalíciókifizetése közötti különbség, amelyben
már tag, illetve amelyben még nem tag. És így tovább egészen az utolsó játékosig. Az eddigi érvelés
ugyanakkor feltételezett egy konkrét sorrendet. A kooperatív megközelítés éppen azért olyan egyszerű és elegáns, mert az ilyen részletekkel nem foglalkozik. Az összes játékos együttműködését nézve
nincs is okunk feltételezni, hogy az egyik, vagy másik előbb támogatta az ötletet: a megállapodás a
belépések tetszőleges sorrendje mellett létrejöhetett. Így a játékos hozzájárulásának a véletlenszerűen kiválasztott sorrend melletti, azaz átlagos vagy várható határhozzájárulását tekintjük.
9

Sajnos a lehetséges sorrendek száma gyorsan nő, így az egyes sorrendek végigszámolása időigényes
feladat. A gyakorlatban egy kombinatorikus képlet terjedt el, amely minden koalíciót csak egyszer
vesz sorra, viszont a határhozzájárulást a koalíció létrejöttének gyakoriságával súlyozza. Ez a formula
is sok számolást igényel, a gyakorlatban egyszerű szoftverekkel 10-20 játékosra alkalmazható, ennél
nagyobb problémák egzakt elemzése napokba telik, de ismertek közelítő formulák.
Mielőtt rátérünk az alkalmazásokra, fontos megérteni, hogy miért pont ez a történet, és miért pont
ez a képlet lett népszerű. Ennek a titka az axiomatikus megközelítésben rejlik. A riasztóan elméleti
hangzású gondolat valójában nagyon közel áll a joghoz: csak olyan megoldást fogadunk el, mely megfelel bizonyos széles körben elfogadott (alkotmányos?) alapelveknek. A Shapley érték esetében ezek
a következők:





Hatékonyság: csak olyan megoldás fogadható el, amely a teljes költséget/hasznot szétosztja.
Nulla játékos tulajdonság: Ha egy játékos határhozzájárulása mindig nulla (beleértve a saját
értékét is), akkor az értéke is nulla.
Szimmetria: ha két játékos bármely koalícióhoz egyenlő mértékben járul hozzá, akkor az értékük is azonos.
Additivitás: A játkosoknak egy adott problémára számított Shapley értéke a részproblémákra
kapott Shapley értékeinek összege.

A hatékonyág szinte kötelező egy elosztási problémánál – csak egészértékű problémák esetén, ha úgy
tetszik, a kerekítésből adódóan szokott sérülni. A nulla játékos tulajdonság is természetes, ha eltekintünk a szolidaritástól. A szimmetria tulajdonképpen a törvény előtti egyenlőséget fogalmazza meg
matematikailag. Végül az elméleti irodalomban a legtöbb kritika az additivitást éri, de ez egy nagyon
praktikus tulajdonság: ha nem lenne igaz, akkor egy elosztásnál minden korábbi problémát figyelembe kellene venni, illetve a kiosztott kifizetéseket senki sem költhetné el, hiszen egy későbbi részprobléma miatt módosulhatna az elosztás és ez esetleg visszafizetéseket írhatna elő.
Összességében tehát elég természetek ezek a tulajdonságok. Shapley (1953) igazolta, hogy pontosan
egy olyan elosztási módszer létezik, mely mind a négynek megfelel és ez pedig a Shapley érték. A
Shapley értéknek több más axiomatizációja is ismert más-más tulajdonságokból kiindulva (Pintér,
2009).
Mielőtt rátérnénk a Shapley érték alkalmazásaira, fontos hangsúlyoznunk, hogy vannak alternatív
megközelítések is. Bár a Shapley érték rendkívül népszerű a legkorábbi ismert elosztási javaslat nem
ezen alapszik. A 2000 éves, zsidó Talmud bemutat egy csődproblémát (Ketuvót 93a), melyben egy
elhunyt vagyonának a hitelezők közötti szétosztásáról rendelkezik (Aumann & Maschler, 1985). A
talmudi jogi szöveg, a misna által leírt példát az alábbi táblázat foglalja össze.
Követelés
Vagyon
100
200
300

100

200

300

33⅓
50
50

33⅓
75
100

33⅓
75
150

11. táblázat A hitelezők részesedése a hagyatékból a talmudi példában

Az elosztást sokan vitatták, holott mindhárom elosztás alapja a vitatott összeg konzisztens, igazságos
elosztása. A Talmud több ilyen elvet is megfogalmaz.
Rábed és Mamonidész, XII. századi zsidó tóratudós és filozófusok szerint minden hitelező ugyanakkora részt, de legfeljebb a követelését kapja a vagyonból. A Vitatott Szövet Elv (Contested Garment
Principle; Bává mecíá 2a (Aumann & Maschler, 1985)) két hitelező konfliktusára ad útmutatást:
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mindkét hitelező lemond a követelésén túli részről, s a vita tárgyát képező részt egyenlő arányban
elosztják. Például ha a vita tárgya 100, az egyik követelése 70, a másiké 80, akkor az első „lemond”
30, a másik 20 egységről, s a vita tulajdonképpen a fennmaradó 50 egységről szól. Ezt elosztják felefele, így az első 45, a második 55 egységet kap.
A fenti példa ezt az elvet követi: például ha a teljes vagyon 200 és a legnagyobb hitelezőnek 75 jut
belőle, akkor a 100-at és 200-at hitelező a fennmaradó 125 értéken osztozkodik. Mivel az első követelése 100, ezért ennyi a vita tulajdonképpeni tárgya, ezt fele-fele elosztják, míg a fennmaradó 25-öt
csak az utóbbi követelte, így az vita nélkül az övé.
Mit keres mindez egy játékelméletről szóló fejezetben? Hogy ezt megértsük, be kell vezetnünk egy
kevésbé intuitív, de sok szempontból vonzó fogalmat, a nukleóluszt. Egy adott kifizetés esetén koalíció többlete az a kifizetés, amit a megállapodásból való kilépéssel nyerne. Miután minden koalícióra
meghatároztuk ezt a többletet, rendezzük ezeket az értékeket nemnövekvő sorba. Végül a kapott
(nemnövekvő) számsorok közül válasszuk a lexikografikusan legkisebbet: azt ahol sor első eleme a
legkisebb, vagy ha a legkisebbnél a sorok eleje megegyezik, akkor azt, ahol az első eltérésnél kisebb
értéket találunk – nagyjából úgy, mint, mikor szavakat abc sorba rendezzük. A nukleólusz ez a legkisebb elosztásvektor, magyarul a legnagyobb megalapozott elégedetlenséget próbálja minimalizálni. A
nukleólusz általában egyértelmű és eleme a magnak (ha az nem üres): egy megoldásban egyesíti a
mag és a Shapley érték bizonyos erényeit, ezért egyes szerzők szerencsésebbnek tartják a nukleólusz
használatát allokációs problémákban is (Lemaire, 1984). Nem utolsó sorban pedig a talmudi csődprobléma nukleólusza pontosan a Talmudban javasolt (Vitatott Szövet Elv szerinti) elosztás.
E rövid kitérő után rátérünk a Shapley érték alkalmazásaira.

3.4 Költségmegosztás
Ha a kifizetéseket költségekkel helyettesítjük és a határhozzájárulás alatt a költségnövekedést értjük,
érthető, hogy a Shapley érték alkalmas költségek szétosztására is, melyet az elméleti irodalom mellett (Balog, Bátyi, Csóka, & Pintér, 2011, 2017; Roson & Hubert, 2015) gyakorlati megfigyelések
(Aadland & Kolpin, 1998) is alátámasztják.
Bár általában a számítások összetettek, az axiómák segítségével bizonyos esetekben nagyon könnyű a
Shapley érték kiszámítása. Az egyik ilyen, ismert példa az úgynevezett reptéri probléma (Littlechild &
Owen, 1973; Littlechild & Thompson, 1977). Egy repülőtéri kifutópálya építésének a költségeit szerették volna a repülőgépek leszállási díjaiból fedezni. A várható leszállások száma géptípus szerinti bontásban ismert volt az elemző számára, de az is, hogy a különböző típusok más-más hosszúságú leszállópályát igényelnek. Vegyük először a legnagyobb géptípust. Lesz a kifutópályának egy szakasza, amit
kizárólag emiatt a gép miatt kell megépíteni – mint ahogy az Airbus 380 elterjedésével több helyen
meg kellett hosszabbítani a kifutópályákat. Aligha fair ezekkel a költségekkel a kisebb gépeket terhelni. A pályának ezt a szakaszát külön alprojektként kezelhetjük, amiben a legnagyobb gépeket kivéve
mindenki más nullajátékos és így ehhez az alprojekthez nem is járul hozzá. Ugyanakkor a szimmetria
miatt a legnagyobb gépek leszállásai után mindig ugyanakkora összeget kérünk, ami a hatékonysággal együtt pontosan meghatározza, hogy mennyi jut egy-egy leszállásra. Miután ezt az alprojektet
lerendeztük, rátérhetünk a következőre: a kizárólag a legnagyobb és a második legnagyobb gépek
által használt szakaszra. Mivel a legnagyobb gépek már rendezték az utolsó szakaszt, a továbbiakban,
beleértve ezt az alprojektet is, már pontosan ugyanazokkal az igényekkel rendelkeznek, mint a második legnagyobb géptípushoz tartozók. A szimmetria alapján a költségeik is azonosak lesznek, amihez –
az additivitás alapján – a legnagyobb gépek esetében hozzájön még az első alprojekt. A gondolatmenetet folytatva kiderül, hogy a pálya egyes szakaszait pontosan annyian fizetik, mint ahányan használják és így gyorsan kiszámítható az egy-egy leszállásra vonatkozó költség.
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Bár ez egy speciális eset, a gondolatmenet könnyen átültethető bármilyen hasonló infrastrukturális
fejlesztésbe. Ezekben az esetekben a kiszámított Shapley érték a költségek egyetlen igazságos elosztását adja.

3.5 Hatalmi befolyás
A Shapley értéket – Shapley-Shubik index néven – régóta használjuk szavazási helyzetek elemzésére
(Shapley & Shubik, 1954), nevezetesen az egyes szavazók hatalmi befolyásának mérésére. Ezekben a
játékokban az egyszerűség onnan ered, hogy csak kétféle koalícióval kell számolnunk: vannak nyertes
koalíciók, melyeknek tagjai képesek döntést hozni, és vannak elegendő szavazattal nem rendelkező,
vesztes koalíciók. Egy ilyen helyzet leírható egy kizárólag 0 és 1 kifizetéseket tartalmazó TU játékkal,
ahol a kifizetés maga a hatalom. Ez fordítva is igaz: minden egyszerű játék felfogható egy szavazási
helyzetként, bár általában elvárjuk, hogy a teljes egyetértés mindig legyen elegendő a döntéshez,
továbbá, hogy egy nyertes koalíció bővítése esetén maradjon nyertes, illetve egyidejűleg, egymásnak
ellentétes döntések ne születhessenek.
Egy egyszerű játékban a határhozzájárulások elég unalmas képet mutatnak. Ez a szám szinte mindig 0
és csak akkor 1, amikor egy játékos belépésével egy vesztes koalíció nyertessé válik, azaz, ha a játékos
a mérleg nyelve; tulajdonképpen a Shapley érték, illetve a Shapley-Shubik index azt mondja meg,
hogy mekkora annak a valószínűsége, hogy egy adott játékos lesz a mérleg nyelve. Mi ennek a jelentősége? Kiindulva abból, hogy a játékosok sorba rendezhetők preferenciáik szerint, a döntés csak
akkor születhet meg, ha ezt a játékost is sikerül meggyőzni. Tekintettel arra, hogy a sorban következő
többi szavazó nehezebben győzhető meg, az adott játékos kvázi megkerülhetetlen és így képes akaratának, szempontjainak maradéktalan érvényesítésére, illetve másrészről a lobbytevékenység elsődleges célpontja és kedvezményezettje lesz.
Tekintettel arra, hogy a Shapley-Shubik indexek lefordíthatók a hatalomból való részesedésre, sőt, a
döntéshozók által felosztott büdzséből való részesedésre (ez az úgynevezett p-power (Felsenthal &
Machover, 1998)), fontos, hogy ismerjük és értsük a szavazási helyzetek hatalmi viszonyait. Például
abban a társasházban, ahol a lakások alapterülete 37, 27, 27 és 9%-os arányban oszlik meg, könnyen
belátható, hogy a legkisebb lakás tulajdonosa az egyszerű többségi ügyekben nullajátékos, azaz a
társasház mindennapos működésébe nem tud beleszólni. Ugyanez igaz gazdálkodó szervezet tulajdonosi viszonyaira is: a fenti számok mellett a legkisebb tulajdonos nem tudja a döntéseket befolyásolni. Nem mindegy, hogy egy tulajdonrész megvásárlása milyen tényleges befolyást ad a szervezetben.
Nemzetközi szervezetek döntéshozása is rendszerint valamilyen súlyozott szavazáson alapszik. Az
ENSZ Biztonsági Tanácsában az állandó tagok vétóval rendelkeznek: ezt is tudjuk modellezni. Mégis a
legtöbbet vizsgált ilyen döntéshozó szerv az Európai Unió Tanácsa (korábbi nevén Miniszterek Tanácsa). Itt egy nyertes koalíciónak a tagok száma és lakossága alapján is (különböző mértékű) minősített
többséggel kell rendelkeznie. Érdekesség, hogy a Római Szerződésben rögzített mechanizmusban
Luxemburg nullajátékos lett, illetve, hogy a Lisszaboni Szerződés gyökeresen megváltoztatta a szavazási szabályokat, de ennek révén az egyes országok uniós befolyását is (Kóczy, 2011, 2012)5. Minden
tag be- vagy kilépése hat a hatalmi viszonyokra is, így a Brexit tovább növeli a nagy országok befolyását (Kóczy, 2016).
Fontos megjegyezni, hogy a Shapley-Shubik index nem az egyetlen hatalmi mérték. Például a hasonlóan népszerű Banzhaf mérték (Banzhaf, 1965; Coleman, 1971; Penrose, 1946) egy teljesen más megközelítést alkalmaz, elsősorban különböző szavazási helyzetek, modellek összehasonlítására hasznos.

5

A Szerződés előkészítése során két lengyel kutató javaslatot tett egy tudományosan megalapozott szavazási
szabályra (Słomczyński & Życzkowski, 2006; Życzkowski & Słomczyński, 2004), de ez csekély támogatásra lelt.
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A különböző megközelítés ellenére normalizált változata gyakran a Shapley-Shubik indexhez hasonló
értékeket ad.

3.6 Körzetkiosztás
A körzetkiosztási probléma (apportionment problem) (Balinski & Young, 1982, 1994; Mészáros &
Szakadát, 1993; Pukelsheim, 2014; Tasnádi, 2014) egy választási rendszer egyéni választókerületeinek
vagy körzeteinek kisebb területi, vagy politikai egységek, például államok, régiók, vagy megyék közötti arányos elosztását vizsgálja. Egy rendkívül kényes kérdésről van szó, hiszen a választókerületek
kialakítása közvetve a választások kimenetelét is meghatározhatja. Ennek oka ugyanakkor leginkább a
kerületek határának önkényes megválasztása, az úgynevezett gerrymandering. Ha választási reformra
készülünk, az elfogultság vádja ellen a legjobb védelmet a matematika nyújthatja. Egyrészt léteznek
olyan, a gyakorlatban is használt kompaktsági mértékek6, melyek biztosítják, hogy a megrajzolt kerületek nem túl tekervényesek, jelentősen csökkentve a döntési és ezzel a manipulációs lehetőségeket.
Más típusú manipulációra ad lehetőséget a választókerületek eltérő mérete, ha a törvényalkotót
támogató régiókban ugyanannyi szavazattal több képviselőt tudnak az országgyűlésbe juttatni. Hogyan lehet ezt jól, azaz igazságosan csinálni? A dolgozat keretein túlmutató kérdés azt vizsgálni, hogy
mi az igazságos, ezért egyszerűen feltételezzük, hogy a cél az arányos képviselet7. Az Egyesült Államokban a mindig is fontos szempont volt, hogy a képviselőházi helyeket népességarányosan osszák
szét az államok között.
Miért nehéz az arányos szétosztás? Ha van két megye, az egyik lakossága 100, a másiké 200 fő, kön-nyen eloszthatunk 3 képviselői helyet 1, illetve 2 helyet rendelve a megyékhez. Ha 4 helyet kívánunk
elosztani, már nagyobb bajban vagyunk. 2-2-es elosztásnál a kisebb, 1-3-as elosztásnál a nagyobb
megye kap aránytalanul nagy képviseletet. Ahogy nő a megyék száma, úgy válik a probléma egyre
összetettebbé és igényel tudományos megközelítést. Tekintettel arra, hogy az Egyesült Államok alkotmánya írta elő az arányos képviseletet, már az első kongresszustól kezdődően törekedtek a matematikai megközelítésre és a körzetkiosztás egy algoritmus, a D’Hondt módszerrel ekvivalens Jefferson módszer szerint történt8. Az algoritmust azóta többször módosították válaszul az évek során felbukkanó anomáliák kiküszöbölésére. Megfigyelték ugyanis, hogy a képviselőház méretének növelése
egyes módszerek esetén nem feltétlenül jár az egyes államok részére kiosztott képviselői helyek számának növekedésével, sőt, egy ilyen elemzés Alabama esetében csökkenést mutatott. Az azóta Alabama-paradoxon néven ismert jelenség minden olyan módszer esetében előfordulhat, ami nem házmonoton; de hasonló furcsaságokat figyeltek meg az államok népességváltozása és az ebből következő meglepő kiosztás-változás kapcsán is. Az eredeti Jefferson módszert így előbb az Európában SaintLaguë-módszer néven ismert Webster, a Hamilton, majd ismét a Saint-Laguë/Webster váltotta fel,
végül 1940 óta a Huntington-Hill, vagy Egyenlő Arányok (Equal Proportions; EP) módszert használják
(Balinski & Young, 1982).
Európában a körzetkiosztás nem rendelkezik hasonló, évszázados történelemmel, de a fenti kettős elnevezések mind a módszerek európai (újra)felfedezésére utalnak. Jelenleg is több ország használ
valamilyen ismert algoritmust, vagy annak módosított formáját. Uniós szinten elsőként 2002-ben a
Jog a Demokráciáért Európai Bizottság, ismertebb nevén a Velencei Bizottság fogalmazott meg ajánlásokat a körzetek kialakításával kapcsolatban (Venice Commission, 2002). Az ajánlás két fő elemet
6

Például az Iowában használt körzetkiosztási szabályok: https://www.legis.iowa.gov/docs/code/42.4.pdf
Az arányosság kézenfekvő egy viszonylag homogén lakosságú országban; de az Európai Parlamenti helyek
szétosztásakor az egyes tagállamok szuverenitását is tekintetbe véve egy méretfüggő, de az arányosnál kevésbé
progresszív elosztást javasoltak (Grimmett, 2012). Hasonló kiosztási módszerekkel találkozhatunk például az
erős régiókkal jellemzett Spanyolországban.
8
Az Amerikai Egyesült Államok Alkotmánya, Art. I, § 2, cl. 3.
7
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tartalmaz: egyrészt a választási körzeteknek igazodniuk kell a földrajzi és adminisztratív határokhoz,
másrészt az ajánlás 10, szélsőséges esetben 15%-os korlátokat fogalmaz meg a referenciától (átlagos
körzetmérettől) való megengedett eltérésre vonatkozóan. Bár az ajánlás nem kötelező jellegű, többször hivatkoztak rá az uniós kommunikációban választási törvénymódosításokkal, választásokkal kapcsolatban.
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény nem hivatkozik az ajánlásra, de
szinte szó szerint átveszi ezeket az elveket9, a korlátokat 15, illetve 20%-ra emelve. Sajnos a lefektetett elvekhez nem társul egy egyértelmű algoritmus: bár a törvényben a megyék egyéni választókerületeinek tételesen felsorolt száma (a törvény 1. melléklete) lényegében megfelel egy objektív elosztásnak, nem világos, hogy a törvény hogyan követi majd a demográfiai változásokat és az „önkényes”
számokat nem védi semmi a manipuláció vádjától. Szerencsés lenne az is, ha – mint Norvégiában– a
körzetkiosztás és a listás helyek szétosztása – egy módszertani szempontból hasonló probléma –
megoldására hasonló algoritmust használnánk.
A törvényalkotókat menti az a tény, hogy a korábban ismert és széles körben használt körzetkiosztási
módszerek nem kompatibilisek a Velencei Bizottság ajánlásával: még akkor sem feltétlenül az ajánlásnak megfelelő kiosztást javasolnak, amikor az ajánlás egyébként teljesíthető. Az új, Leximin módszer (Biró, Kóczy, & Sziklai, 2015; Biró, Sziklai, & Kóczy, 2012) olyan egyértelmű kiosztást határoz meg,
ami (leximin módon) minimalizálja az átlagtól való legnagyobb eltérést10 - ugyanakkor megengedi
azokat az anomáliákat, amik több más módszer elutasításához vezettek. Így tehát kimondhatjuk,
hogy a két megközelítés elvi szempontból is különböző: míg Európában a szavazók, az Egyesült Államokban az államok közötti igazságosság (egyenlőség, illetve arányosság) a cél (Kóczy, Biró, & Sziklai,
2017).

4 Összegzés
A játékelmélet a stratégiai konfliktusok elemzésének matematikai svájci bicskája, hiszen szinte minden probléma modellezéséhez, megoldásához kínál valamilyen eszközt, de ugyanakkor ezek az eszközök esetenként nagyon különbözőek és messze túlmutatnak a fogolydilemmán és hasonló tipizált
konfliktushelyzeteken.
A nonkooperatív modellek bemutatása követi a szokásos formulákat. Itt a legfőbb üzenet, hogy döntéseink során vegyük figyelembe a többi cselekvő érdekeit és ezek alapján várható döntéseit. Időben
eltolt döntések esetén pedig legyünk felkészülve az összes lehetséges kontingenciára és alakítsuk úgy
a játékot, hogy a szándékolt viselkedés, például egy szerződés tárgya egyensúlyi viselkedés maradjon.
A kooperatív modellek sokrétűbbek és absztraktabbak, de sokkal látványosabb alkalmazásokra adnak
lehetőséget. Ahogy az alapvető elméleti kérdések tisztázódnak, egyre több kutató fordul gyakorlati
problémák felé, egyre több az alkalmazottabb tudomány kutatás, cikk is, és minden korábbinál nagyobb a kutatói erőfeszítés, hogy a modelleket megismertessék, megértessék és megszerettessék a
szélesebb közvéleménnyel.
Fontos megjegyezni, hogy a fejezet nem kimerítő, a játékelméleti modellek és módszerek egész sora
maradt ki – részben terjedelmi okokból, részben mert a bemutatásukhoz elkerülhetetlen a súlyosabb

9

A törvényjavaslat egy korai változata a 10, illetve 15%-os korlátokat is megtartotta. Könnyen belátható, hogy
ez – amennyiben a körzetek a megyei struktúrához igazodnak – matematikailag nem teljesíthető. Ezen felül az
átlagtól való eltérés helyett a körhetek közötti eltérésről szólt, ami gyakorlatilag tovább felezi a megengedett
eltérést.
10
Valójában itt a megyei választókerületek átlagos méretének átlagtól való eltérését nézzük, a tényleges választókerületek kialakítása további kis eltéréseket eredményezhet.
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matematikai formalizmus. Nem beszéltünk arról a – nyilvánvaló – esetről, amikor a konfliktus bizonyos elemei (kifizetések, korábbi lépések, stb.) ismeretlenek a felek számára. A kooperatív játékokban figyelmen kívül hagytuk a harmadik feleket érő külhatásokat, az úgynevezett externáliákat. Bár a
hálózati és kísérleti módszerekkel külön fejezet foglalkozik, több ismertetett módszer is kiterjeszthető
hálózatokra is, illetve a sokan foglalkoznak az elméleti modellek kísérleti megerősítésével/kritikájával.
Végül több olyan feltörekvő terület van, mint például a sztochasztikus játékelmélet, melyre érdemes
odafigyelni, de melyeknél még nem körvonalazódtak a joggal való kapcsolódási pontok.
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