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¶
TUDOMANYOS
ELET
X. Gazdas¶agmodellez¶esi Szak¶ert}oi Konferencia
Budat¶et¶eny, 2008. okt¶ober 10.

Jubileumi, tizedik szak¶ert}oi konferenci¶
aj¶
at tartotta a Gazdas¶
agmodellez¶esi
T¶
arsas¶ag (GMT) 2008. okt¶ober 10-¶en Budat¶et¶enyben, a Vojnovich-Husz¶
ar
vill¶
aban. A k¶et¶evenk¶ent megrendezett szak¶ert}
oi konferenci¶
anak m¶
ar hagyom¶
anya van. Lehet}os¶eget ad a szakma m}
uvel}
oinek, hogy azokban az ¶evekben
is ÄosszejÄojjenek egy tudom¶anyos eszmecser¶ere, amikor ¶epp nincs Oper¶
aci¶
okutat¶asi Konferencia.
Ezeknek a konferenci¶aknak a jellemz}
oit az al¶
abbiakban lehet Ä
osszefoglalni:
² rÄovid, tÄobbnyire egynapos program,
² egy adott t¶ema dominanci¶
aja, de nem kiz¶
ar¶
olagoss¶
aga,
² a r¶esztvev}ok sz¶ama nem t¶
ul nagy (50 kÄ
orÄ
ul),
² nem csak k¶esz eredm¶enyek bemutat¶
asa, hanem besz¶
amol¶
o folyamatban
l¶ev}o kutat¶asokr¶ol is.
Ez a konferencia eleget tett a fent felsorolt krit¶eriumok mindegyik¶enek.
A vezet}o t¶ema a biztos¶³t¶as volt, amelyet e legkÄ
ulÄ
onbÄ
oz}
obb aspektusokb¶
ol
vizsg¶altak az el}oad¶ok. Kov¶acs Erzs¶ebet, valamint az Augusztinovics M¶
aria
{ M¶at¶e Levente szerz}op¶aros a nyugd¶³jbiztos¶³t¶
assal, a modellez¶es-el}
orejelz¶es
¶es az adatb¶azis probl¶em¶aival foglalkoztak el}
oad¶
asukban. A nyugd¶³jrendszer
fenntarthat¶os¶ag¶at vizsg¶alta Mell¶
ar Tam¶
as egy makroÄ
okon¶
omiai modellben
elhelyezve.
A biztos¶³t¶as egyes aspektusai elm¶eletibb ¶es ¶
altal¶
anosabb s¶³kon h¶
arom
el}
oad¶as t¶em¶aj¶aul is szolg¶alt. SzÄ
ule Borb¶
ala a biztos¶³t¶
asi kÄ
otelezetts¶egek ¶ert¶ekel¶es¶evel foglalkozott egy kock¶azati tolerancia alap¶
u modell keret¶eben. Cs¶
oka
P¶eter, P. Jean-Jacques Herings ¶es K¶
oczy L¶
aszl¶
o a kooperat¶³v j¶
at¶ekelm¶elet
eszkÄozeit haszn¶alta. El}oad¶asukban az aggreg¶
alt portfoli¶
o kock¶
azat¶
anak megoszt¶as¶at tanulm¶anyozt¶ak ¶atruh¶azhat¶
o hasznoss¶
ag¶
u kooperat¶³v j¶
at¶ekok, ezen
belÄ
ul a kock¶azateloszt¶asi j¶at¶ekok seg¶³ts¶eg¶evel. Pint¶er Mikl¶
os az erkÄ
olcsi kock¶
azat j¶at¶ekelm¶eleti modellj¶enek ¶es a biztos¶³t¶
asnak a kapcsolat¶
at elemezte.
¶ a biztos¶³t¶asi tartal¶ekk¶epz¶es modellez¶es¶ere a matematikai
Kom¶aromi Eva
programoz¶as eszkÄozeit haszn¶alta. A cs}
odel}
orejelz¶essel k¶et el}
oad¶
as is foglalkozott. Kov¶acs Edith ¶es Sz¶antai Tam¶
as egy u
¶j, a ,,hasznos inform¶
aci¶
ora"-ra
¶epÄ
ul}o m¶odszert ismertetett a cs}
od el}
orejelz¶es¶ere, m¶³g Hajdu Ott¶
o a cs}
odval¶
osz¶³n}
us¶eg logit alap¶
u becsl¶es¶enek mintav¶eteli saj¶
atoss¶
agaival foglalkozott.
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T¶
arsas¶
agi h¶³rek

Voltak olyan ¶erdekes el}oad¶asok is, amelyek nem kapcsol¶
odtak szorosan a biztos¶³t¶ashoz. Zalai Ern}o egy makroÄ
okon¶
omiai modellt konstru¶
alt, amely a Neumann ¶es a Leontief modellek kÄozÄ
os ¶
altal¶
anos¶³t¶
asa. Bessenyei Istv¶
an el}
oad¶
asa
szint¶en makroÄokon¶omiai t¶em¶aj¶
u volt, a szoci¶
alis t¶
amogat¶
asok makrogazdas¶
agi
hat¶asait elemezte. Region¶alis probl¶em¶
aval foglalkozott Moh¶
acsi M¶
arta el}
oad¶asa, amelyben az ¶eszak-alfÄoldi r¶egi¶
o fels}
ooktat¶
asi ¶es munkaer}
o-piaci helyzet¶et vizsg¶alta. V¶allalati szint}
u probl¶em¶
akkal foglalkozott Szab¶
o GyÄ
orgy ¶es
Sulyok D¶enes el}oad¶asa. Raig M¶aria a struktur¶
alt k¶epelemz¶es m¶
odszer¶enek az
ad¶oz¶ok ellen}orz¶es¶en¶el tÄort¶en}o hat¶ekony gyakorlati alkalmaz¶
as¶
at ismertette.
A szakmai programhoz tartozott Szil¶
agyi GyÄ
orgy visszaeml¶ekez¶ese Husz¶
ar
G¶ez¶ara, a magyar biztos¶³t¶asmatematika els}
o, kiemelked}
o m}
uvel}
oj¶ere, a KÄ
ozgazdas¶agi Egyetem Gazdas¶agmatematika Tansz¶ek¶enek egykori vezet}
oj¶ere, aki
egy¶ebk¶ent a konferencia sz¶³nhely¶eu
Äl szolg¶
al¶
o villa tulajdonosa ¶es lak¶
oja volt
egykoron. A Gazdas¶agmodellez¶esi T¶
arsas¶
ag felhaszn¶
alta ezt az alkalmat arra,
hogy az idei Krek¶o B¶ela - d¶³jat ¶
atadja Zalai Ern}
onek, aki ezt a kitÄ
untet¶est a gazdas¶agmodellez¶es terÄ
ulet¶en kifejtett magas sz¶³nvonal¶
u tudom¶
anyos
munk¶aj¶a¶ert ¶es a t¶arsas¶ag m}
ukÄod¶es¶enek hat¶ekony t¶
amogat¶
as¶
a¶ert kapta.
A konferencia sz¶³nhelye tÄok¶eletesen megfelelt egy ilyen jelleg}
u rendezv¶enynek. A h¶az, a kert ¶es a kÄorny¶ek atmoszf¶er¶
aja eml¶ekezetes marad mindenki sz¶
am¶
ara. Ugyancsak nagy ¶elm¶eny volt a h¶
azat gondoz¶
o m}
uv¶eszcsal¶
ad |Fodor
P¶eter ¶es csal¶adja| ¶altal adott kamarazenei koncert ¶es a sz¶³nvonalas vend¶egl¶at¶as. A konferencia tÄok¶eletes megszervez¶ese els}
osorban a GMT jelenlegi
elnÄok¶enek, Ligeti Cs¶aknak az ¶erdeme. Ugyancsak kÄ
oszÄ
onetet ¶erdemel mindenki, aki a konferencia siker¶ehez el}
oad¶
ok¶ent, elnÄ
okk¶ent ¶es r¶esztvev}
ok¶ent hozz¶
aj¶
arult. A konferencia meger}os¶³tette a t¶
arsas¶
ag tags¶
ag¶
at abban a meggy}
oz}
od¶es¶eben, hogy ezt a hagyom¶anyt folytatni kell, legkÄ
ozelebb 2010-ben, ugyanis 2009-ben a GMT, a Magyar Oper¶
aci¶
okut¶
asi T¶
arsas¶
ag ¶es a Bolyai J¶
anos
Matematikai T¶arsas¶ag kÄozÄos rendez¶es¶eben ism¶et sor kerÄ
ul az Oper¶
aci¶
okutat¶
asi
Konferenci¶ara.
Forg¶
o Ferenc

