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A dolgozatban a kooperatív játékelmélet témakörén belül költségelosztási problémá-

val foglalkozunk. A költségelosztási probléma modellezhető költségjátékként. Ha az

egyes koalíciók költsége a koalíciót alkotó játékosok költségének maximumaként adó-

dik, akkor airport játékról beszélhetünk. Dolgozatunk középpontjában az airport játékok

osztálya áll, amely egy részosztálya az átruházható hasznosságú kooperatív játékok osz-

tályának, röviden TU-játékok osztályának.

Az elosztástól elvárunk bizonyos tulajdonságokat, amelyek teljesülése esetén "igaz-

ságos" elosztás születik. Ezeket az elvárt tulajdonságokat matematikai axiómákként is

megfogalmazhatjuk, így a probléma által indukált játék megoldásának megadhatjuk a ka-

rakterizációját. Jelen dolgozatban a következő axiómákkal dolgozunk: Pareto-optimális,

nulla játékos tulajdonságú, egyenlően kezelő, additív és marginális.

A dolgozatban egy kiemelt megoldáskoncepciót, a Shapley-megoldást vizsgáljuk. Iga-

zoljuk, hogy az airport játékok osztályán érvényes két axiomatizáció, az eredeti 1953-as

Shapley- és az 1985-ös Young-féle Shapley-érték karakterizációk. A kérdés releváns, hi-

szen abból, hogy a TU-játékok osztályán igazak az axiomatizációk, még nem következik,

hogy az airport játékok részosztályán is teljesülnek azok. A Young(1985) karakterizáció

esetében az eredeti Young-féle bizonyítást alkalmazzuk. Az állítást, hogy a fent említett

tételek teljesülnek az airport játékok osztályán - igaz, nem a tételek eredeti formájában -

először Dubey(1982) illetve Moulin és Shenker(1992) igazolták.

A Thomson(2007) cikk áttekinti az airport játékok osztályán elért eredményeket. Mun-

kánkban feldolgozzuk az említett cikk egyes fejezeteit. Új bizonyítást adunk Dubey(1982)

illetve Moulin és Shenker(1992) eredményeire. A bizonyítás menete a következő: igazol-

juk, hogy a Thomson(2007) cikkben szereplő axiómák megfeleltethetők a szokásos játék-

elméleti axiómáknak és mivel igazoljuk, hogy a Shapley-érték Shapley-féle és Young-féle

axiomatizációja teljesül airport játékokon, így Dubey illetve Moulin és Shenker eredmé-

nyei könnyen beláthatóak. Ebből látható, hogy a dolgozat egyik fő eredménye a játék-

elméleti és a költségelosztási irodalom fogalmainak megfeleltetése egymással, a másik

pedig a két axiomatizáció igazolása az airport játékok osztályán.
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