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 Tematika 

Lineáris egyenletrendszerek megoldhatóságának kérdése és megoldása. Gauss-Jordán eliminációs 

módszer. Lineáris egyenlőtlenségrendszerek megoldhatósága. Alternatíva tételek, Farkas lemma és 

variánsai. Lineáris egyenlőtlenségrendszerek megoldása pivot algoritmusokkal. Konvex poliéderek. 

Minkowski tétel, Farkas tétel, Weyl tétel, Motzkin felbontási tétele.  

A lineáris programozás feladata, példák lineáris programozási feladatra, grafikus szemléltetés. A 

lineáris programozási feladat megengedett megoldásának, bázis megoldásának fogalma, a szimplex 

módszer alap algoritmusa. A ciklizálás  és annak kizárási lehetőségei: lexikografikus szimplex 

módszer, Bland szabály alkalmazása. Induló megengedett bázis keresése, a kétfázisú szimplex 

módszer. Az explicit bázisinverz és a módosított szimplex módszer. A lineáris programozás dualitás 

elmélete. Kiegészítő eltérések tételei. A duál szimplex módszer. Speciális lineáris programozási, 

illetve arra visszavezethető feladatok. Egyedi felső korlát technika. Érzékenységvizsgálat. A Dantzig-

Wolfe dekompozíciós eljárás. 

Lineáris programozás belsőpontos módszereire épített elmélete. Önduális feladat, szinthalmazok, 

centrális út létezése és egyértelműsége. Newton-irányok kiszámítása. Analitikus centrum, Sonnevend-

tétele. Dikin-ellipszoid, affin skálázású belsőpontos módszer és polinomialitása. Tucker-modell, 

Tucker tétel. Pontos megoldás előállítása erősen polinomiális kerekítési eljárással. 

Hacsián ellipszoid módszere. Karmarkar potenciálfüggvényes belsőpontos algoritmusa. Speciális 

belsőpontos algoritmusok. 

Jelenléti követelmények. Az előadásokon és a gyakorlatokon való részvétel nem kötelező, de 

igen ajánlott.  
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Félévközi számonkérések:  

Kötelező: 

Két írásbeli dolgozat a félév során (elérhető maximális pontszám: 55 + 45). 

Választható: 

1. Házi feladatok megoldása és írásban történő beadása (elérhető maximális pontszám: 10). 

2. Egyéni munka a félév során: egy adott témakör feldolgozása vagy egy algoritmus 

implementálása MATLAB környezetben (elérhető maximális pontszám: 20). Beszámoló 20 

perces előadás a kurzuson. 

3. Szóbeli (javító) vizsga a vizsgaidőszakban. 

Az aláírás megszerzésének feltétele: a félév során a kötelező és a választható számonkérési 

formákon legalább 45 pont elérése. 

A vizsgajegy kialakítása  

A tárgy vizsgajeggyel zárul. Minden, a tárgyat a Neptunban felvett és aláírást szerzett 

hallgató, jelentkezhet vizsgára. A vizsgajegy kialakítása két komponensből áll a hozott 

pontszámokból, amelyek a félévközi teljesítményen alapulnak és a szóbeli vizsgából. A 

dolgozatokon összesen legalább 61 pontot elért hallgatók megajánlott jegyet kaphatnak. 

Értékelés:  

  0 – 45  elégtelen (1) 

46 – 60  elégséges (2) 

61 – 75  közepes (3) 

76 – 88  jó (4) 

89 – 100 jeles (5) 

 

Minden egyéb kérdésben a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat útmutatásai az irányadóak. 

Konzultációk: Hallgatói igény esetén, a dolgozatok és vizsgák előtt; ezek helyét és időpontját 

később közöljük. 
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