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A dolgozatban az általános egyensúlyi modellek egy speciális esetét, a

cserekereskedelmi modelleket vizsgáltuk. Céljaink között szerepelt, hogy a

közgazdaságtan idevágó részeit is ismertessük, és a modelleket is ilyen szem-

léletben fogalmaztuk meg.

Els®ként a megértéshez szükséges közgazdaságtani fogalmakat de�niáltuk.

A parciális elemzés ismertetése után kitértünk arra, hogy miért is alakultak

ki az általános egyensúlyi modellek, és mire alkalmazhatóak. A vizsgálódá-

sainkat ezután a cserekereskedelmi modellek elméletére korlátoztuk. Bemu-

tattuk az általános modellt, majd a megengedett megoldáshalmazok alakja

szerint csoportosítottuk. Röviden ismertettük a három legelterjedtebb mo-

dellt, a Fisher-, Arrow−Debreu-, és kevert modelleket. Részletesen elemeztük

a Fisher-modellt és megoldhatóságát, és egy példát mutattunk arra, hogy a

modell nem csak a piacon fellép® problémák megoldására alkalmazható.

A második fejezet egy elméleti összefoglaló fejezet a feltételes optima-

lizálásról. Els®ként felírtuk a lineáris programozási feladatpár optimalitási

kritériumait, majd áttértünk a nemlineáris programozás néhány speciális

alakjának vizsgálatára. De�niáltuk a Lagrange-függvényt és ennek segítségé-

vel megfogalmaztuk a csak egyenl®séges korlátokkal rendelkez® nemlineáris

programozási feladat megoldhatóságának szükséges és elégséges feltételeit.

Az alfejezet végén egy speciális nemlineáris programozási feladat optimali-

tási kritériumait is meghatároztuk. Ez után a lineáris programozás relatív

bels®pontos megoldásait vizsgáltuk, és hogy ebben az esetben milyen felté-

teleknek kell teljesülniük az optimumban. Azt kaptuk, hogy a speciális alakú

nemlineáris programozási feladathoz és a relatív bels®pontos megoldásokhoz
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tartozó optimalitási kritériumok megegyeznek. Az elméleti összefoglaló után

ismertettük a lineáris programozás teljes Newton-lépéses primál-duál loga-

ritmikus büntet®függvényes algoritmusát.

A harmadik fejezetben az Eisenberg−Gale feladatot de�niáltuk. Kimond-

tunk és bizonyítunk két tételt, amely összekapcsolja az el®bbi problémát a

Fisher-modellel. Az els® azt mondja ki, hogy az Eisenberg−Gale feladat opti-
mális megoldásai megfelel® árvektorokkal kiegészítve a Fisher-modell optimá-

lis megoldásait adják. A második még er®sebb összefüggést mutat, ugyanis a

tétel állítása szerint a megfelel® árvektorok az Eisenberg−Gale feladat opti-
mális megoldásához tartozó Lagrange-szorzók lesznek. Azért volt szükség az

Eisenberg−Gale feladat felírására, ugyanis a következ® fejezetben bemuta-

tott algoritmus megoldja az Eisenberg−Gale feladatot, és így a felírt tételek

alapján a Fisher-modellt is.

Az utolsó fejezetben egy módosított primál-duál algoritmust mutattunk

be, amellyel megoldható az Eisenberg−Gale feladat. Törekedtünk az általá-

nos ismertetésre, így ahol lehetett az Eisenberg−Gale feladatra bizonyítottuk
az állításokat, és nem a Fisher-modellre. Els® lépésben egy közelít® megol-

dást határoztunk meg, az ehhez használt algoritmus a második fejezetben

bemutatott algoritmus módosítása. Fisher-modell esetében felírtuk hogyan

kereshet® egy induló pontja az algoritmusnak. Végül az optimális partíció

meghatározásával a közelít® megoldásból pontos megoldást állítottunk el®, a

bizonyítást ismét általános esetben végeztük.

A dolgozatom célja az volt, hogy egy átfogó képet adjak a cserekeres-

kedelmi modellek elméletér®l, és hogy egy konkrét típusú modell esetében

hogyan kereshetjük meg az optimális megoldást. Törekedtünk arra, hogy az

egyes modellek megfogalmazása a gazdasági m¶ködések és feltételek alapján

történjen, és egy olyan felírást kapjunk, melyre aztán a lineáris programo-

zás megfelel® eredményeit felhasználhatjuk. Végül a Fisher-modell esetében

nem csak azt mutattuk meg, hogy létezik megoldása, hanem azt is, hogyan

található meg.
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