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VÄORÄOS J¶OZSEF
P¶ecsi Tudom¶anyegyetem, KÄozgazdas¶agtudom¶anyi Kar

A tanulm¶anyban Äosszefoglaljuk a Szigma foly¶oirat 1989-2009 kÄozÄotti eredm¶e-
nyeit. A rendszerv¶alt¶as kÄorny¶ek¶en a lapkiad¶asi rendszer megv¶altozott, s b¶ar
a Szigma sorsa megingani l¶atszott, a szakmai Äosszefog¶as ¶ujra s¶³nre tette a
lapot. Az els}o Äon¶all¶o sz¶am kÄulÄonÄosen izgalmas volt, hiszen akkor m¶eg nem
lehetett l¶atni, hogy az ott szerepl}ok ¶elet¶utja a kÄovetkez}o harminc ¶ev alatt
hogyan alakul majd. Az ebbe tÄort¶en}o betekint¶es ut¶an Äosszefoglalunk n¶eh¶any
t¶emakÄort, amely vagy a Szigm¶ab¶ol indult, vagy a foly¶oirat adott teret a fej-
l}od¶es¶enek, ¶es nem csak idehaza keltett ¯gyelmet, a nemzetkÄozi visszhang is
jelent}oss¶e v¶alt.

1 A talpra ¶all¶as els}o kÄotete

1989 v¶eg¶et ¶³rtuk, amikor a t¶arsadalmi rendszer v¶altoz¶asa igaz¶an mozg¶asnak
indult. A kialakult strukt¶ura minden pontj¶anak l¶etjogosults¶aga, m¶eg esetle-
ges pozit¶³v szerepe ut¶an is k¶erd}ojelet tettÄunk, ¶es kerestÄuk az ¶ujat. Amikor egy
t¶arsadalom v¶als¶agba kerÄul, szinte minden teljes¶³tm¶eny mutat¶oj¶aban negat¶³v
trend kÄovetkezik be, ¶es ez ¶³gy volt a tudom¶anyos publik¶aci¶ok sz¶am¶at illet}oen
is. A Szigma ¶evente ¶atlagosan 2-3 kÄotetet jelentetett meg kor¶abban, de 1987-
ben ez m¶ar nem sikerÄult, v¶egÄul is az 1987-88-as ¶eveket Äosszevonva h¶arom
kÄotet jelent meg, 1989-ben pedig egy sem. Tov¶abb tet¶ezte a bajt, hogy ¶ujabb
sz¶amok sem voltak el}ok¶esz¶³tve. Martos B¶ela, az alap¶³t¶o f}oszerkeszt}o, ekkor
m¶ar ¶elet¶enek a 70-edik ¶ev¶eben j¶art, ¶es a lap gazd¶ai nem gondoskodtak id}oben
az ut¶anp¶otl¶as¶ar¶ol. De ne gondoljuk, hogy dÄont}oen a f}oszerkeszt}on m¶ulik a
be¶erkez}o k¶³n¶alat mennyis¶ege ¶es min}os¶ege. A kÄozgazdas¶agi tudom¶anyos ¶elet
szerencs¶ej¶ere, akkor is voltak olyan lelkes kutat¶ok, akik ÄonzetlenÄul a lelkÄukÄon
viselt¶ek a tudom¶anyos ¶elet gondoz¶as¶at. Ebben kimagasl¶o szerepet v¶allalt Au-
gusztinovics M¶aria, aki tekint¶ely¶evel, munkab¶³r¶as¶aval, agilit¶as¶aval, jelent}osen
kÄozre j¶atszott a lap fel¶eleszt¶es¶eben. Az alakul¶o Gazdas¶agmodellez¶esi T¶arsas¶ag
ÄosszejÄovetel¶en voltunk, ¶es a Szigma sors¶at t¶argyaltuk, amikor felszisszenve,
viszonylag halkan, valami olyat mondott, hogy `akkor mire v¶ar m¶eg, mi¶ert
nem v¶allalja el a Szigma f}oszerkeszt¶es¶et'. Guszti nem tudom kire gondolt,
de a c¶elz¶ast magamra vettem, ¶es `na, rendben van, akkor felv¶allalom a lap
f}oszerkeszt¶es¶et' { ¶es innent}ol kezdve h¶usz ¶even keresztÄul maradt velem e gond.

A feladat v¶allal¶as¶at kÄonny¶³tette, hogy nem tudtam milyen neh¶ez feladatra
v¶allalkozom, viszont nehez¶³tette Martos B¶ela tekint¶elye. Martos B¶ela n¶eh¶any
munk¶aj¶at m¶ar ismertem, m¶asr¶eszt rendszeresen tan¶³tottuk a hiperbolikus
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programoz¶as terÄulet¶en el¶ert eredm¶enyeit, s bizony ilyen jelent}os eredm¶enyekkel
nem rendelkeztem. Amerik¶aban is nagy tekint¶elynek Äorvendett. Ezt akkor ta-
pasztaltam, amikor az Indiana ¶allamban l¶ev}o Purdue University-n tanultam,
j¶o p¶ar ¶evvel k¶es}obb, mint amikor }o ott kutat¶o volt, de nev¶ere m¶eg mindenki
eml¶ekezett. Nem csoda, hiszen a hiperbolikus programoz¶asr¶ol ¶³rt els}o magyar
nyelv}u cikk¶et (Martos, 1960) k¶es}obb angol nyelvre is leford¶³tott¶ak, ¶es a Naval
Research Logistic Quarterly lap jelentette meg (Martos B. and A.-V. Whin-
ston, 1964). Ez annyira ¶uttÄor}o ¶es korai munka, hogy a Scopus m¶eg ezt nem is
ismeri. Sajn¶alatosan Martos B¶ela m¶as jelent}os munk¶ait sem, hiszen Äosszesen
k¶et tanulm¶anyt eml¶³t meg t}ole, melyek egyike sem futott be komoly karriert.
Pedig lenne mit felsorolni, hiszen Martos B¶el¶anak komoly, eml¶³t¶esre m¶elt¶o
eredm¶enyei szÄulettek m¶as terÄuleteken is. Ezek kÄozÄott eml¶³tend}o meg els}ok¶ent
a Management Science-ben megjelent tanulm¶anya a szomsz¶edos cs¶ucspontok-
ra alapoz¶o, nem line¶aris programoz¶asi elj¶ar¶asokr¶ol (Martos, 1965), tov¶abb¶a
az Operations Research ¶altal lehozott munk¶aja a kvadratikus programoz¶as-
r¶ol (Martos, 1971), ahol szÄuks¶eges ¶es el¶egs¶eges felt¶etel¶et adja egy kvadratikus
fÄuggv¶eny kv¶azikonvexit¶as¶anak. Megmutatja tov¶abb¶a, hogy a pszeudokonvex
programoz¶as k¶epes megoldani a kvadratikus programoz¶asi feladatokat, ami-
kor a felt¶etel-rendszert line¶aris fÄuggv¶enyek ¶³rj¶ak le. Figyelemre m¶elt¶o Kornai
J¶anossal ¶³rt cikke is (Kornai and Martos, 1973), melyet az Econometrica
mutatott be. (Megjegyzem m¶eg, hogy Martos B¶ela munk¶ass¶ag¶at Forg¶o Fe-
renc (Forg¶o, 1996) ¶es Simonovits Andr¶as (Simonovits, 1996) is m¶eltatta a
Szigm¶aban, l¶asd hivatkoz¶asok alatt.)

A Management Science, az Operations Research, az Econometrica, a
Naval Research Logistic Quarterly-ben publik¶aci¶oval rendelkez}o f}oszerkeszt}o
ut¶an a teher igen nagy volt, mindemellett a Szigma mÄogÄul elt}unt a laptulaj-
donos, a kiad¶o, a technikai szerkeszt}o, a nyomda ¶es a terjeszt}o. Hosszas el}o-
k¶esz¶³t}o munka ut¶an meglett a tulajdonos, a Gazdas¶agmodellez¶esi T¶arsas¶ag, a
kiad¶o pedig az akkori Janus Pannonius Tudom¶anyegyetem kiad¶oja, a Janus
Kiad¶o lett. A mai tudom¶anyos lapkiad¶asi viszonyokat tekintve igen nagy
el}ony, hogy a lapnak volt gazd¶aja a Gazdas¶agmodellez¶esi T¶arsas¶ag szem¶ely¶e-
ben, hiszen a t¶arsas¶ag vezet¶ese m}ukÄodteti a lapot, l¶ephet min}os¶egi probl¶em¶ak
eset¶en. Kezdett}ol fogva igen sokat jelentettek a seg¶³t}ok¶esz bar¶atok, els}osorban
Koml¶osi S¶andor ¶es Temesi J¶ozsef, ¶es term¶eszetesen a tudom¶anyos kÄoz¶elet ig¶e-
nyess¶ege, amely mindig a min}os¶eg v¶egs}o garant¶al¶oja. Zalai Ern}o akad¶emikus
pedig mindig h}us¶egesen kitartott a lap mellett, amikor az akad¶emiai t¶amo-
gat¶asokr¶ol dÄontÄottek. Dombi P¶eterben kiv¶al¶o technikai szerkeszt}ot tal¶altam,
aki n¶eha m¶eg az oldalnyi bizony¶³t¶asokat is m¶asf¶el sorra le tudta rÄovid¶³teni.
Lelkes, t¶arsadalmi munk¶aban dolgoz¶o szerkeszt}ok ¶es lektorok, hat¶ekonyan,
rugalmasan dolgoz¶o technikai szerkeszt}o ¶es nyomda { ezek egy tudom¶anyos
foly¶oirat stabilit¶as¶anak ¶es p¶enzÄugyi h¶atter¶enek megalapoz¶oi.

Miut¶an minden Äossze¶allt, csak a tartalom k¶erd¶ese maradt, mi lesz az els}o
sz¶amban, ÄorÄokÄolt cikkek n¶elkÄul? Az 1989-es ¶ev ¶athidal¶as¶at seg¶³tette ¶Abel
Istv¶annak ¶es M¶aty¶as L¶aszl¶onak a Panelmodellek a mikroÄokon¶omi¶aban c¶³m
alatt Äosszegy}ujtÄott tanulm¶anykÄotete (¶Abel ¶es M¶aty¶as, 1990), mely magyar
nyelven foglalt Äossze sz¶amos tanulm¶anyt, ¶es jelezte egy¶uttal, hogy a Szigma
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a gy}ujt}ohelye mind az ig¶enyes statisztikai m¶odszertannak, a gazdas¶agmodel-
lez¶esnek, ¶es az ebb}ol ered}o gazdas¶agmatematikai feladatok megold¶as¶anak.
Ugyan ez a gy}ujtem¶enykÄotet az 1990-es ¶evmegjelÄol¶est hordozza, de szeren-
cs¶ere a bels}o lapokon az 1989/90 k¶od l¶athat¶o, ez¶ert elmondhatjuk, a Szigma
folyamatosan ¶elt.

M¶³g az ¶Abel-M¶aty¶as f¶ele kÄotetnek csak a technikai (lektor¶al¶as, szerkeszt¶es,
kiad¶as) r¶esz¶et biztos¶³totta a Szigma ¶uj vezet¶ese, az 1991/1-4-es kÄotethez m¶ar
a teljes tartalmat is adta. Alapj¶at a P¶ecsi Tudom¶anyegyetem KÄozgazda-
s¶agtudom¶anyi Kar¶anak 1988 }osz¶en megtartott els}o nemzetkÄozi konferenci¶aja
adta, mely a `Workshop on Production Management' c¶³met viselte. A kon-
ferencia ¶³r¶asos anyagait leford¶³tottuk, lektor¶altuk, ¶es ezen anyagok tÄoltik ki
az els}o, val¶oban teljesen Äon¶all¶o sz¶am tartalm¶at. Akkor m¶eg nem tudtuk, de
most ¶³gy harminc ¶ev elm¶ult¶aval elmondhatjuk, tal¶an nem is ak¶arkik vettek
r¶eszt e konferenci¶an, ¶es publik¶altak a Szigma ¶uj korszak¶anak els}o sz¶am¶aban.

Val¶osz¶³n}uleg els}onek kell eml¶³tenem Valerie Beltont, aki a ,,TÄobbt¶enyez}os
dÄont¶esek vizsg¶alata: egy ¶atfog¶o megkÄozel¶³t¶es" c¶³m}u kÄonyv t¶arsszerz}oje, ¶es
jelenleg tÄobb mint 4000 hivatkoz¶assal b¶³r (Belton ¶es Stewart, 2002). A Szig-
m¶aban megjelent m}uve (Belton ¶es Vickers, 1991) annak meg¶ert¶es¶eben seg¶³t,
hogy tÄobbszÄorÄos dÄont¶esi krit¶eriumok eset¶en a dÄont¶eshoz¶o magatart¶asa mik¶ent
v¶altozik, amikor a dÄont¶esi krit¶eriumok s¶uly-v¶altoz¶asainak hat¶asa vizu¶alisan
kÄovethet}o. Valerie Beltonnak tov¶abbi jelent}os munk¶ai ismertek, az 1983-
ban az Omega foly¶oiratban a Saaty-f¶ele hierarchikus dÄont¶esi m¶odszertanr¶ol
megjelent kritik¶aj¶ara tÄobb mint ezer hivatkoz¶as ismert jelenleg (Belton and
Gear, 1983). Valerie Belton tudom¶anyszervez¶esi tev¶ekenys¶ege kiemelked}o,
2009-10-ben az Eur¶opai Oper¶aci¶okutat¶asi T¶arsas¶agok SzÄovets¶eg¶enek elnÄoke.
Megeml¶³tend}o, hogy az EgyesÄult Kir¶alys¶ag Oper¶aci¶okutat¶asi T¶arsas¶aga Ta-
n¶acs¶anak els}o hÄolgy tagja lett 1980-ban.

A teljess¶eg¶eben Äon¶all¶o els}o sz¶amnak ugyancsak nagy h¶³rn¶evvel b¶³r¶o szer-
z}oje (¶es a konferencia r¶esztvev}oje) Harald Dyckho®, a pakol¶asi probl¶em¶ak
ismert kutat¶oja. Dyckho® professzornak a h-indexe 28 (e cikkben haszn¶alt
indexek ¶es mutat¶ok mindegyike a Google Scholar-ra alapozott), a European
Journal of Operational Research foly¶oiratban a v¶ag¶asi ¶es pakol¶asi probl¶em¶ak
tipol¶ogi¶aj¶ar¶ol ¶³rt cikk¶ere (Dyckho®, 1990) pedig tÄobb mint 1500 hivatkoz¶as
ismert. E tanulm¶any¶aban egy konzisztens ¶es szisztematikus megkÄozel¶³t¶est hoz
l¶etre egy ¶atfog¶o tipol¶ogi¶ara, amelyik Äosszefogja a kÄulÄonbÄoz}o v¶ag¶asi ¶es pakol¶asi
probl¶em¶akat.

A kÄotetnek szerz}oje, a konferenci¶anak pedig el}oad¶oja volt Knut Richter
professzor is a nemzetkÄozi tudom¶anyos ¶elet nem kisebb szerepl}ojek¶ent, mint-
egy k¶etezer feletti jelenlegi hivatkoz¶assal. Richter professzor kutat¶asainak
kÄoz¶eppontj¶aban az optim¶alis sorozatnagys¶ag ¶all, mely t¶em¶ar¶ol kijelenthetjÄuk,
hogy a vezet¶estudom¶any (management science) bÄolcs}oj¶enek tekinthet}o, hiszen
a probl¶ema felvet¶ese ¶eppen sz¶az ¶evvel ezel}ott tÄort¶ent. Richter professzor tel-
jes¶³tm¶enye nagyszer}u innov¶aci¶os k¶epess¶eg¶eb}ol ered, ugyanis k¶et ¶uj probl¶ema-
felvet¶essel is ¶elt, amely ered}oje lett sz¶amos kutat¶asnak. Az egyik ilyen az
optim¶alis sorozatnagys¶ag stabilit¶as¶anak vizsg¶alata, de m¶eg enn¶el is tÄobb ku-
tat¶ot vonz, m¶eg manaps¶ag is, az ¶ugynevezett visszautas logisztika (Richter,
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1996). A visszautas logisztik¶anak alapkoncepci¶oja, hogy miut¶an a term¶ek
hasznoss¶aga megsz}unt, a keletkezett hullad¶ek egy r¶esze ¶ujrahasznos¶³that¶o. A
kÄornyezetv¶edelem ¶es modellezhet}os¶ege ma vir¶agkor¶at ¶eri, Richter professzor-
nak a tÄobb mint h¶usz ¶evvel ezel}otti munk¶aja nyit¶anynak tekinthet}o.

Az els}o kÄotet magyar r¶esztvev}oir}ol k¶es}obb m¶eg lesz sz¶o, de az el}osz¶o utol-
s¶o gondolatai eml¶³t¶est ¶erdemelnek. Hadd id¶ezzem a sorokat: ,,KÄulÄon kÄoszÄo-
netÄunket fejezzÄuk ki Martos B¶el¶anak, hogy seg¶³tette, ¯gyelemmel k¶³s¶erte a
szemin¶arium vit¶aj¶at, nyit¶o el}oad¶as¶aval nÄovelte annak sz¶³nvonal¶at, ¶es el}ok¶e-
sz¶³tette e kÄulÄon sz¶am megjelen¶es¶et. Ugyancsak h¶al¶as kÄoszÄonettel tartozunk
Kir¶aly J¶uli¶anak, aki kitart¶o szorgalommal elemezte az eredeti angol nyelv}u
verzi¶ot, ¶es akt¶³van seg¶³tette e kÄulÄonsz¶am megjelen¶es¶et." { Vagyis az alap¶³t¶o
a talpra ¶all¶³t¶asn¶al, a meg¶ujul¶asn¶al is ott volt, ¶es ebben Kir¶aly J¶ulia is kivette
r¶esz¶et.

2 A Szigma rÄugyei, melyekb}ol ¶agak n}ottek

A tudom¶anyos foly¶oiratok a fejl}od¶es hordoz¶oi, hiszen a j¶o lapok csak olyan
munk¶akat fogadnak be, melyek ¶uj eredm¶enyeket adnak kÄozre. Kiforrott for-
ma, amelynek alapja, hogy a cikk eleje foglalja Äossze a felvetett t¶em¶ahoz
tartoz¶o eddigi ismereteket ¶es eredm¶enyeket, majd vil¶agosan fogalmazza meg
a tanulm¶any elej¶en, hogy mivel j¶arul hozz¶a ¶es b}ov¶³ti ki az eddigi ismereteket.
Kiv¶al¶onak ¶³t¶elt lapokban publik¶aci¶ot elhelyezni nem egyszer}u dolog, a ta-
nulm¶any min}os¶eg¶enek meg¶³t¶el¶es¶et ez¶ert eleve befoly¶asolja a lap h¶³rneve. A
Szigm¶aval azonos funkci¶ot betÄolt}o nemzetkÄozi lapok a European Journal
of Operational Research (EJOR), a Management Science (MS), az Oper-
ations Research (OR), vagy a fÄoldrajzilag legkÄozelebbi Central European
Journal of Operations Research (CEJOR). Az EJOR ¶es MS h-indexe (h
azon, a foly¶oirat ¶altal publik¶alt cikkek maxim¶alis sz¶ama, melyek minde-
gyik¶ere legal¶abb h hivatkoz¶as tÄort¶ent) a Scopus szerint 210, a Google Scholar
alapj¶an pedig 350 feletti (az OR n¶emileg, a CEJOR jelent}osen lemaradva ¶all
ezen indik¶atorokban). Az MTA IX. oszt¶aly¶ahoz tartoz¶o Gazdas¶agtudom¶anyi
Min}os¶³t}o Bizotts¶ag m¶ar A kateg¶ori¶aba sorol egy publik¶aci¶ot, ha az azt pub-
lik¶al¶o foly¶oirat h-indexe 50 feletti (Scopus szerint).

A kiv¶al¶o lapok sikerÄuket annak kÄoszÄonhetik, hogy a be¶erkez}o tanulm¶a-
nyokat szigor¶u min}os¶³t¶esi folyamatnak vetik al¶a. A MS-nek oszt¶alyai vannak
(mint pl. marketing, operations, ¯nance, matematikai programoz¶as stb.), ¶elÄu-
kÄon az oszt¶aly-f}oszerkeszt}ovel, ¶es els}ok¶ent }ok tekintik ¶at a be¶erkez}o tanulm¶a-
nyokat. Elv¶egzik a ¯t-tesztet, vagyis eldÄontik, hogy a beny¶ujtott tanulm¶any
olyan t¶em¶aval foglalkozik-e, amelyik a lap pro¯lj¶aba illik, szolg¶alja-e annak
kÄuldet¶es¶et? Ha ezen a sz}ur}on a cikk ¶atment, az oszt¶alyhoz tartoz¶o terÄuleti
szerkeszt}ohÄoz kerÄul, aki jelent}os¶egi tesztnek veti al¶a a tanulm¶anyt, vagyis azt
¶allap¶³tja meg, hogy v¶elhet}oen a tanulm¶any jelent}os eredm¶enyeket hordoz-e
vagy sem? Pozit¶³v dÄont¶ese ut¶an kerÄul csak lektorokhoz. Az EJOR-n¶al ta-
pasztalataim szerint eleve h¶arom lektornak kÄuldik ki, ¶es mindh¶aromnak t¶a-
mogat¶onak kell lenni egy elfogad¶ashoz. Az EJOR-hoz meg¯gyel¶esem szerint
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¶evente ¶atlagosan tÄobb mint h¶aromezer tanulm¶any ¶erkezik be, ezek feldolgo-
z¶asa hatalmas feladatot jelent.

Magas reput¶aci¶oval rendelkez}o lapok teh¶at hatalmas sz¶amban vonzanak
publik¶alni sz¶and¶ekoz¶okat, ez¶ert megengedhetik a szigor¶u min}os¶³t¶esi folya-
matot. A min}os¶³t¶esi folyamatban szinte csak a kiv¶al¶o foly¶oiratok sz¶am¶ara
v¶allalnak fel b¶³r¶alati munk¶at h¶³rneves kutat¶ok. Ugyanis, ha mindent felv¶al-
laln¶anak, nem maradna idejÄuk kutat¶asra, m¶asr¶eszt, ha j¶o lapokt¶ol kapnak fel-
adatot, a tanulm¶anyok nagyobb val¶osz¶³n}us¶eggel vetnek fel jelent}osebb megol-
datlan k¶erd¶eseket, melyeken ¶erdemes gondolkodni. Amikor egy lap menedzs-
mentje azon gondolkodik, hogy angol nyelven publik¶al tanulm¶anyokat, akkor
az eml¶³tett, legnevesebb lapok lesznek a versenyt¶arsai. A j¶o angol nyelv}u
tanulm¶anyok ez¶ert a rangos lapokhoz kerÄulnek, a reput¶aci¶oval nem b¶³r¶o angol
nyelv}u lapok pedig a m¶ashol el nem fogadott tanulm¶anyokat kÄozlik. Ez¶ert tar-
tottam ki mindig azon elv mellett, hogy a Szigma legyen magyar nyelv}u. Mert
¶³gy a legjobb tanulm¶anyoknak is helye lesz a Szigm¶aban, ¶es mi¶ert ne lenne
c¶elszer}u magyar nyelven is kÄozÄolni ak¶ar angolul m¶ar megjelent, vagy majdan
megjelen}o ¶erdekes tanulm¶anyokat, hiszen v¶altozatr¶ol v¶altozatra n}ohet a cikk
min}os¶ege. Igaz, ¶³gy a Szigma h-indexe a Google Scholar-ban csak 9, de a
KÄozgazdas¶agi Szeml¶e¶e is csak 14, ¶es ne essÄunk ezen indik¶ator csapd¶aj¶aba,
mert jelen esetben ez a sz¶am nem sokat mond. Viszont a

q =

P
kiP
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indik¶ator, ahol ki = az i-edik cikk szerz}oi kÄozÄul h¶anyan rendelkeznek nem-
zetkÄozi A vagy B kateg¶ori¶as publik¶aci¶oval, ni = az i-edik cikk szerz}oinek
sz¶ama, nem angol nyelven megjelen}o foly¶oiratok eset¶eben is sokat el¶arul egy
lap min}os¶eg¶er}ol. Azt mutatja, hogy a nemzetkÄozi tudom¶anyos ¶eletben is meg-
m¶erettetett kutat¶oi kÄozÄoss¶eg mennyire tartja fontosnak egy lapban tÄort¶en}o
publik¶al¶ast. Tov¶abb¶a, v¶elhet}oen a magasabb indik¶atorral rendelkez}o lapok
sz¶³nvonalasabbak lehetnek, mert szerz}oik nagyobb gyakoris¶aggal ¶alltak helyt
a nemzetkÄozi versenyben. A Szigma 40%-os mutat¶oj¶aval toronymagasan ve-
zet a hazai gazdas¶agi lapok kÄozÄott.

Kiknek is kÄoszÄonhetjÄuk az eredm¶enyeket? Vil¶agosan kell l¶atni, hogy az
internet ¶altal felk¶³n¶alt mutat¶ok a lehets¶eges min}os¶³t¶esi elj¶ar¶asoknak csak egy
r¶eszhalmaz¶at alkotj¶ak. Viszont nem annyira torzak, hogy ne jelezn¶enek
valamit, ha a kutat¶ok, t¶emakÄorÄok mutat¶oiban nagys¶agrendi kÄulÄonbs¶egeket
tal¶alunk. Azon nem ¶erdemes vitatkozni, hogy a Szigm¶aban publik¶al¶o, ¶uj
t¶emakÄorÄoket, kutat¶asi ir¶anyvonalakat l¶etrehoz¶o Szidarovszky Ferenc 6500
feletti, vagy Terlaky Tam¶as 7700 feletti hivatkoz¶asi sz¶ama-e a nagyobb telje-
s¶³tm¶eny, mert mindkett}o nagyszer}u, ¶es mindketten a Szigm¶aban is csiszolt¶ak
szerz}oi k¶epess¶egeiket. Szidarovszky Ferencnek Argyros professzorral (Argy-
ros and Szidarovszky, 2018) meg¶³rt, 2018-ban megjelent kÄonyv¶ere m¶ar az els}o
¶evben 220 feletti hivatkoz¶as tÄort¶ent, ami mindenk¶eppen egyfajta rekord. Szi-
darovszky Ferenc ¶es Moln¶ar S¶andor tÄobb cikket is ¶³rtak a Szigma sz¶am¶ara, ¶es
az els}o (Szidarovszky ¶es Moln¶ar, 1994) tanulm¶anyukban a diszkr¶et dinamikus
oligopol j¶at¶ekok stabilit¶as¶ar¶ol¶³rtak. Tanulm¶anyukban azt t¶etelezt¶ek fel, hogy
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a j¶at¶ekosok minden id}oszakban megbecsÄulik a tÄobbi j¶at¶ekos ¶altal egyÄuttesen
megtermelt mennyis¶egeket, ¶es speci¶alis becsl¶esekre kaptak k¶ezzel foghat¶o
eredm¶enyeket. Egy modell keret¶eben azt is vizsg¶alt¶ak, hogy mi lesz a j¶at¶ek
kimenete, ha egy j¶at¶ekosnak megengedik a strat¶egiav¶alt¶ast egy id}oszakban.

Terlaky Tam¶as m¶ar a Delfti M}uszaki Egyetem oktat¶oja, amikor Ill¶es Ti-
borral ¶es Szirmai ¶Akossal kÄozÄolnek a Szigm¶aban cikket (Ill¶es, Szirmai, Ter-
laky, 1996) a criss-cross elj¶ar¶as hiperbolikus programoz¶asban tÄort¶en}o alkal-
maz¶as¶ar¶ol. Terlaky Tam¶as ¶uttÄor}onek tekinthet}o abban a kutat¶asi ir¶anyzat-
ban, amikor line¶aris felt¶etelrendszer eset¶en nem egy lehets¶eges megold¶ast ad¶o
cs¶ucsb¶ol (b¶azismegold¶asb¶ol) indul az algoritmus, hanem egy bels}o pontb¶ol.
E tanulm¶anyukban hiperbolikus fÄuggv¶eny sz¶els}o ¶ert¶ek¶et keresve, hasonl¶oan a
line¶aris ¶es kvadratikus fÄuggv¶enyek eset¶eben haszn¶alt bels}opontos m¶odszerhez,
nem felt¶etlenÄul megengedett b¶azismegold¶asb¶ol indulnak ki, ¶es bizony¶³tj¶ak az
algoritmus v¶egess¶eg¶et. Terlaky Tam¶as igen jelent}os m}uvek meg¶³r¶as¶aban vett
r¶eszt, a bels}opontos line¶aris optimaliz¶al¶assal foglalkoz¶o kÄonyvre (Andersen,
E. D., C. Roos and T. Terlaky, 1997) kÄozel nyolcsz¶az hivatkoz¶as ismert,
ugyanezen szerz}okkel a Mathematical Programmingban (Andersen, E. D.,
C. Roos and T. Terlaky, 2003) megjelent cikkÄukre 450 hivatkoz¶as van, de
megjelent tanulm¶anya az OR-ben ¶es az EJOR-ban is. NemzetkÄozileg elis-
mert tudom¶anyszervez}o tev¶ekenys¶ege szint¶en ¯gyelemre m¶elt¶o, r¶eg¶ota tagja
az EJOR szerkeszt}obizotts¶ag¶anak is.

A Szigma sz¶³vesen biztos¶³tott helyet a nyugd¶³jrendszerrel kapcsolatos vi-
t¶aknak, mely m¶eg ma is sok kutat¶ot vonz. Bod P¶eter sz¶amos tanulm¶annyal
j¶arult hozz¶a a vit¶ahoz. Els}o kÄozlem¶eny¶enek (Bod, 1992) c¶elja, hogy a kÄulÄon-
bÄoz}o koncepci¶ok kÄozÄotti kÄulÄonbs¶egek vil¶agoss¶a v¶aljanak. A meg nem ¶ert¶est
az okozza, hogy az egyes elgondol¶asok kÄozÄott nincsenek egzakt le¶³r¶asok ¶es
sz¶amok, melyek vil¶agoss¶a tehetn¶ek az egyes rendszerek tartalm¶at. Simonovits
Andr¶as nemzetkÄozi szintre tudta emelni a vit¶at (Simonovits, 2007), ¶es a kap-
csol¶od¶o hazai cikkek mellett olyan lapokban jelent meg publik¶aci¶oja, mint a
European Journal of Political Economy, melyben egy ¶erdekes vit¶ahoz ny¶ujtott
be ¶uj elk¶epzel¶eseket. A pol¶emia arr¶ol folyt, hogy igaz-e az a t¶etel, miszerint
min¶el magasabb a fÄugg}os¶egi ar¶any (az id}os ¶es ¯atal gener¶aci¶o viszony¶aban),
ann¶al kisebb a j¶ol¶eti szint. ¶Altal¶anos¶³tott modellj¶enek anal¶³zise l¶enyegesen
m¶odos¶³totta a kor¶abbi elk¶epzel¶eseket. Simonovits Andr¶as azon Szigma szer-
z}ok kÄoz¶e tartozik, akiknek van publik¶aci¶oja a Management Science-ben ¶es az
Econometrica-ban is, mintegy 1600-an id¶ezik.

Koml¶osi S¶andor nem csak a lektor¶al¶asi folyamatban tÄort¶en}o akt¶³v sze-
repv¶allal¶as¶aval t¶amogatta a Szigma teljes¶³tm¶eny¶et, az ¶altal¶anos¶³tott mono-
tonit¶as ¶es konvexit¶as terÄulet¶en el¶ert eredm¶enyeivel ¶uj kutat¶asi ir¶anyt is l¶etre-
hozott. Itt a Szigm¶aban (Koml¶osi, 1993), els}ok¶ent ¶³rt a nem szÄuks¶egszer}uen
di®erenci¶alhat¶o fÄuggv¶enyek sz¶els}o¶ert¶ekei meghat¶aroz¶as¶anak probl¶em¶aj¶ar¶ol, a
Mathematical Programming pedig m¶ar 1983-ban (Koml¶osi, 1983) lehozta a
nem di®erenci¶alhat¶o pszeudokonvex fÄuggv¶enyekr}ol ¶³rt elemz¶es¶et.

A Szigma tÄobb alkalommal is helyet biztos¶³tott termel¶esir¶any¶³t¶asi prob-
l¶em¶ak elemz¶es¶enek. Dobos Imre ugyan el}oszÄor (Dobos, 1992) egy klasszikus
termel¶esi-k¶eszletez¶esi dinamikus probl¶em¶at fogalmaz meg, az id}ot egyszer
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folytonosnak, majd diszkr¶etnek tekintve, ¶es arra kÄovetkeztet¶esre jut, hogy
m¶³g diszkr¶et esetben a probl¶em¶anak mindig lesz megold¶asa, folytonos eset-
re ez egy¶altal¶an nem biztos. K¶es}obb viszont kutat¶asainak jelent}os r¶esz¶et
teszik ki a m¶ar eml¶³tett visszautas logisztikai probl¶em¶ak, a HMMS termel¶esi
kÄolts¶egfÄuggv¶enyre (a HMMS modell az EJOR els}o publik¶aci¶oinak egyike)
alkalmazott visszautas logisztikai modellj¶et tÄobb mint 200-an id¶ezik (Dobos,
2003). Richter professzorral kÄozÄosen ¶³rt tanulm¶anyaikkal jelent}osen hozz¶a-
j¶arultak a CEJOR reput¶aci¶oj¶anak nÄovel¶es¶ehez is, a CEJOR leggyakrabban
id¶ezett szerz}oi kÄoz¶e tartoznak.

Annak ellen¶ere, hogy Statisztikai Szemle is l¶etezik, a Szigma sz¶³vesen
biztos¶³tott otthont a statisztikai ¶es sztochasztikus probl¶em¶akat t¶argyal¶o ta-
nulm¶anyoknak. Tal¶an a leger}osebb nyit¶anyt az 1995-Äos ¶ev jelentette n¶eh¶any
mark¶ans tanulm¶any megjelentet¶es¶evel. Rappai G¶abor (Rappai, 1995) a t}oke-
piaci ¶arfolyam modellben (a Capital Asset Pricing Model) szerepl}o h¶³res b¶eta
param¶eter becsl¶es¶evel foglalkozik, ¶es arra keresi a v¶alaszt, hogy az empirikus
eredm¶enyek mi¶ert nem konzisztensek az elm¶elettel. Ugyanezen kÄotetben ta-
l¶aljuk Hajdu Ott¶o ¶es Hunyadi L¶aszl¶o tanulm¶any¶at (Hajdu-Hunyadi,1995),
melyben a szerz}ok a mintav¶eteli ingadoz¶asban rejl}o tÄorv¶enyszer}us¶egek ¶atte-
kint¶es¶et ¶es rendszerbe foglal¶as¶at t}uzt¶ek ki c¶elul. Ugyan Tasn¶adi Attil¶anak
m¶ar jelent meg kor¶abban cikke rangos nemzetkÄozi foly¶oiratban, a Szigm¶aban
(Tasn¶adi, 2004) a determinisztikus ¶es sztochasztikus eloszt¶asokr¶ol megjelent
tanulm¶anya is mindenk¶eppen a sztochasztikus nyit¶ast mutatja.

A rÄugyek fakaszt¶as¶ahoz viszont oktat¶as is kell, ¶es a Szigma tÄobb szerz}oj¶et
is olyan professzorok tan¶³tott¶ak, akik kivett¶ek r¶eszÄuket mind az oktat¶asban,
mind a kutat¶asban, s}ot a Szigma sors¶anak igazgat¶as¶aban ¶es a tudom¶anyos ¶elet
szervez¶es¶eben is. H¶arom meghat¶aroz¶o nevet eml¶³tek: Forg¶o Ferenc, Temesi
J¶ozsef ¶es Zalai Ern}o. Zalai Ern}o tÄobb mint m¶asf¶el ezer oldalas kÄonyve (Zalai,
2011, 2012) a matematikai kÄozgazdas¶agtan hazai m}uvel}oinek alapvet}o for-
r¶asa, Temesi J¶ozse®el ¶es Forg¶o Ferenccel egyÄutt a Szigma foly¶oirat lelkes
t¶amogat¶oja ¶es gondvisel}oje. Mind Forg¶o Ferenc, mind Temesi J¶ozsef kÄu-
lÄonbÄoz}o ¶erdekes t¶em¶akban publik¶altak mind a Szigm¶aban, mind nemzetkÄozi
foly¶oiratokban (pl. Forg¶o-FÄulÄop-Prill, 2005, Forg¶o 2006, FÄulÄop-Temesi, 2001,
Boz¶oki-Csat¶o-Temesi, 2016).

3 Akikt}ol a Szigm¶aban is b¶ucs¶uztak

Ziermann Margit 1993-ban (Ziermann, 1993) m¶eg a XXI. Magyar Oper¶a-
ci¶okutat¶asi Konferenci¶ar¶ol tud¶os¶³tott, melynek st¶³lusa kiv¶al¶oan visszatÄukrÄozi
egy¶enis¶eg¶et. A besz¶amol¶o olyan volt, mint amilyen ¶or¶akat tartott: ott van a
l¶enyeg, de azt fel kell dekor¶alni, sz¶³ness¶e kell tenni. Megtudtuk, hogy a kon-
ferenci¶an 18 szekci¶oÄul¶es volt, de az ¶etel is ¯nom volt. A konferenci¶an Martos
B¶el¶at a Magyar Oper¶aci¶okutat¶asi T¶arsas¶ag tiszteletbeli elnÄok¶ev¶e v¶alasztotta,
¶es a konferencia siker¶e¶ert olyanok dolgoztak m¶ar akkor is, akiket szerencs¶ere
ma is l¶atunk. Felt¶etlenÄul meg kell eml¶³teni Ligeti Cs¶akot, aki ¶evtizedeken ke-
resztÄul folyamatosan ¶es teljes odaad¶assal ¶apolja a Gazdas¶agmodellez¶esi T¶ar-
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sas¶ag, ¶³gy a Szigma sors¶at. De mindig kÄozel ¶allt a Szigm¶ahoz Csendes Tibor
is, aki m¶ar 1992-ben is itt publik¶alt (Csendes, 1992), ¶es a param¶eterbecsl¶essel
kapcsolatos munk¶ai jelent}os nemzetkÄozi visszhangot is kiv¶altottak, munk¶aira
a hivatkoz¶asok sz¶ama felÄulm¶ulja a h¶etsz¶azat.

1994-ben a Szigma oldalain sajnos m¶ar Ziermann Margit professzor asz-
szony m¶eltat¶as¶at adja kÄozre a szint¶en nemzed¶ekeket tan¶³t¶o Mesz¶ena GyÄorgy
professzor (Mesz¶ena, 1994). V¶aratlan hal¶ala megdÄobbentette az oper¶aci¶oku-
tat¶as ¶es gazdas¶agmodellez¶es kÄozÄoss¶eg¶et, de nem felejtjÄuk el, hogy Ziermann
Margit m¶ar abban az id}oben olyan t¶emakÄorÄokkel ismertette meg a kÄozgaz-
d¶aszhallgat¶okat, melyek k¶es}obb a termel¶es management sztenderd fejezeteiv¶e
v¶altak. Sztochasztikus k¶eszletez¶esi modellek n¶elkÄul nem lenne ¶erthet}o a mo-
dern, nagy ell¶at¶asi l¶ancok Äuzletpolitik¶aja, de a sorban¶all¶asi modellek ismerete
n¶elkÄul nem lenne vil¶agos az ¶uj kelet}u l¶egit¶arsas¶agok Äuzemeltet¶esi m¶odja sem.

Szinte m¶eg egy ¶evnek sem kellett eltelnie, amikor a h¶³res terv-matematika
szak kigondol¶oja, l¶etrehoz¶oja t¶avozott kÄozÄulÄunk. Krek¶o B¶ela 1954-ben csat-
lakozott a KÄozgazdas¶agtudom¶anyi Egyetem oktat¶oi kar¶ahoz, ¶es kor¶an felis-
merte a matematika szerep¶et a kÄozgazdas¶agtudom¶anyban (Sz¶ep, 1994). A
line¶aris programoz¶as alig tÄobb mint t¶³z ¶eves, de Krek¶o B¶ela 1957-ben meg¶³rja
kÄonyv¶et a line¶aris programoz¶asr¶ol, amelyet ut¶ana tÄobb nyelvre is leford¶³tot-
tak. Er}ofesz¶³t¶esei nyom¶an jÄott l¶etre a terv-matematika szak 1960-ban, mely-
nek v¶egzettjei a t¶arsadalmi ¶es tudom¶anyos ¶elet patin¶as helyein foglaltak ¶es
foglalnak helyet. Ezek kÄozÄul sok mindenkit eml¶³tettÄunk m¶ar, de felt¶etlenÄul
ki kell m¶eg emelni Chik¶an Attila szerep¶et, aki tudom¶anyos ¶es tudom¶any-
szervez¶esi tev¶ekenys¶eg¶evel kiv¶eteles m¶odon j¶arult hozz¶a a hazai kÄozgazdas¶ag-
tudom¶any (v¶allalatgazdas¶agtan) m}uvel}oinek k¶epz¶es¶ehez ¶es nemzetkÄozi elis-
merts¶eg¶enek el}oseg¶³t¶es¶ehez. Az ¶altala ind¶³tott, nemzetkÄoziv¶e v¶alt k¶eszletgaz-
d¶alkod¶asi konferenciasorozat a magyar tudom¶anyos ¶elet p¶eld¶atlan sikere.

A Szigma 50 ¶eves, ¶es ha az alap¶³t¶o ¶elne, akkor }o 100 ¶eves lenne. A nagy
tud¶as¶u, s tal¶an ez¶ert csÄondes, szer¶eny, ¶es mindig bar¶ats¶agos Martos B¶el¶at¶ol
2007-ben b¶ucs¶uztunk. Simonovits Andr¶as (Simonovits, 2007) m¶elt¶oan foglalja
Äossze a Szigma oldalain Martos B¶ela tudom¶anyos munk¶ass¶ag¶at, ragyog¶o em-
beri term¶eszet¶et, mi pedig ¶ujra kÄoszÄonjÄuk, hogy a Szigm¶at ¶utj¶ara bocs¶atotta.

4 Ut¶osz¶o

Tanulm¶anyunkban Äossze¶all¶³tottuk, mi kell egy pezsg}o ¶es eredm¶enyes tudom¶a-
nyos ¶elethez, mely nem csak egyszeri fell¶angol¶as, hanem egy hosszan kitart¶o
folyamat. Kicsit visszamenve a tÄort¶enelemben, tal¶an Dantziggal kezd}odÄott,
aki a line¶aris programoz¶as kifejleszt¶es¶evel utat (sztr¶ad¶at) nyitott kutat¶ok so-
kas¶aga sz¶am¶ara, ¶es kigondol¶as¶anak kÄorÄulm¶enyeir}ol a Szigma is kÄozÄolt r¶eszle-
teket (Dantzig, 1992). Kellett egy hazai befogad¶o kÄozeg: Krek¶o B¶ela meg¶³rta
a line¶aris programoz¶asr¶ol sz¶ol¶o kÄonyv¶et, ¶es l¶etrehozta a terv-matematika sza-
kot. E szak m¶agnesk¶ent vonzott ¯atalokat, akik tartalommal tÄoltÄott¶ek fel az
elm¶ult hatvan ¶evet. B¶³zunk benne, hogy a mi munk¶ank is olyan term¶ekeny
talajra tal¶al, mint amilyenre az elm¶ult Äotven ¶ev er}ofesz¶³t¶esei estek.
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V¶egÄul az olvas¶ot megaj¶and¶ekozom annak felfed¶es¶evel, mi¶ert adtam e c¶³met
cikkemnek: 65-ik szÄulet¶esnapomra kolleg¶aim egy kÄotetet ¶all¶³tottak Äossze ta-
nulm¶anyaimb¶ol, ¶es azt a c¶³met adt¶ak a kÄonyvnek, hogy a Szigm¶at¶ol az Ome-
g¶aig. A Szigm¶at tal¶an mindenki ¶erti, mi¶ert kerÄult a c¶³mbe, az Omega pedig
az¶ert, mert nemr¶egiben az Omeg¶aban jelent meg tanulm¶anyom (Hauck Zsu-
zsann¶aval). Valerie Belton (Belton-Gear, 1983) is az Omeg¶aban kezdte, ¶es
ragyog¶o karrier ¶all mÄogÄotte. E cikk c¶³m¶eben az Omega viszont azt szimboli-
z¶alja, hogy h¶usz ¶ev ut¶an a f}oszerkeszt}oi feladatot befejeztem { de Bessenyei
Istv¶an az alf¶aval folytatta.

A kutat¶ast az Innov¶aci¶os ¶es Technol¶ogiai Miniszt¶erium Fels}ooktat¶asi In-
t¶ezm¶enyi Kiv¶al¶os¶agi Programja ¯nansz¶³rozta, a P¶ecsi Tudom¶anyegyetem 4.
{ A hazai v¶allalatok szerep¶enek nÄovel¶ese a nemzet ¶ujraiparos¶³t¶as¶aban { t¶e-
materÄuleti programja keret¶eben.
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