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Hibajegyzék 

 
40. oldalon, 3.11. alfejezet 2. bekezdés helyesen: 
"Jelölje e0 és e1 az alábbi cselekvési alternatívákat: 

e0: nem vesszük igénybe az előrejelzést, 
e1: igénybe vesszük az előrejelzést." 

 
43. oldalon, az e0, a2 ágon nem 752.4, hanem 752.5 a helyes érték. 
 
58. oldalon az ábrán a középső görbe áthalad az I ponton és a vízszintes tengelyen az a1 és y1 értékek a 
függőleges egyenesek tengelymetszetét jelölik. 
 
71. oldalon a 2. axióma végéről a zárójel a relációjel elé kerül. 
A 4. axiómában a jobboldal helyesen: ((1-α)xq , αxp) . 
Az 5. axióma helyesen:  Ha xs = 
 
72. oldalon a 4. bekezdésben a "legalább egyszer 1-est dob" helyett "végig 1-est dob". 
 
78. oldalon az Elemző utolsó mondatában a százalékarányok fordítva vannak. Helyesen: "70% annak 
az esélye, hogy nem nyer, az 1000 dolláros nyereménynek pedig 30% az esélye."  
 
103. oldalon a (6.36) képletben az összegzésben nem J-, hanem J= a helyes indexhalmaz.  
A (6.37)-ben zárójel helyett a különbség abszolút értéke szerepel. 
 
105. oldalon a 6.1. táblázat A4X4 értéke helyesen 0.750. 
 
106. oldalon a 6.2. táblázat A4X4 értéke helyesen 0.075. 
 
106. és 109. oldalakon a 6.3. és 6.7. táblázat A1A4 értéke helyesen 0.6, illetve 0.7. 
 
107. oldalon a D mátrix elemei közül A1A2 helyesen 0.476, az A1A4 értéke 0.191, az A3A4 értéke 
0.763, az A4A2 értéke pedig 0.856. 
 
108. oldalon mindkét táblázatban A4A2 értéke nem 1, hanem 0, így a 6.4. és 6.5. ábrákban az A4A2 él 
törlendő. 
 
109. oldalon a második bekezdésben a zárójelben a helyes hivatkozás a 2.2. táblázat. 
 
113. oldalon a 6.8. ábrán a vízszintes tengelyen nem 1, hanem l szerepel. 
 
114. oldalon a 6.10. ábra vízszintes tengelyén az p helyett q+p, a 6.11. ábra vízszintes tengelyén az r 
helyett s+r a helyes érték. 
 
115. oldalon a lap alján a (6.57) képletben, majd a 116. és 117. oldalon a szövegben, illetve a (6.61) 
képletben mindenütt R helyett S, S helyett pedig P írandó. 
 
117. oldalon középen helyesen: A PROMETHEE 3. lépésének megfelelően azt találjuk, hogy A1SA2 és 
A3SA4, … 
 
141. oldalon a megváltoztatott preferenciaprofilok közül az első helyesen:   aPbPc    23 fő  
 
152. oldalon középen helyesen: CDEBA és DCEBA 
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